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LÉKAI LÁSZL6 bíboros, esztergomi érsek

"FEL NAGY ÖRÖMRE, MA SZOLETETT. • •"
Karádi segéd tanító korában Gárdonyi Géza nem dúskált földi javakban. Az

egyik éjféli misén mégis ő adta a gazdag, rátartisomoglli községnek a legérté
kesebb ajándékot, azt a karácsonyi éneket, melynek szövegét is, daLlamát is ő

szerezte, és meLyet hivő népünk ma is szívesen énekel: "Fel nag'll örömre, ma
sziileteti, / Aki után a föld epedett. / Mária karján égi a lény: / Isteni Kisded
Szűznek ölén. / Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, / Nézd a te édes Istenedet." 
Gárdonyi a hivő ember átélésével ragadja meg azt a teljes igazságot, melyet a
Szentirás plasztikusan tár elénk, hittételeink ünnepélyes formába öntenek, és amit
az Egyházatyák találó tömörséggel íg'y fejeznek ki: Az Isten Fia emberré lett,
hogy bennünket az Isten fiaivá tegyen. Igy valósult meg az éoezredek vágya:
az ember a betlehemi Kisded érintésére megtisztult a reá rakódott bűntől és
önmaga fölé emelkedett. Ez a mi karácsonyi örömünk oka.

Ezt az örömöt a történelem fol'yamán sokszor megzavarták. Sajnos, keresz
tények is akadtak, akik Krisztusnak hol isteni mivoltát vonták kétségbe, mint az
ariánusok, hol emberségét csorbították meg: a gnosztikusok például azt állították
róla, hogy csak látszat-testben járt köztünk. A nesztoriánusok két különálló 
isteni és emberi - személyre szakították szét azt a Krisztust, aki isteni szemé
lyében vette fel emberi természetünket is, és az Istenanya Szűz Má1'iát egyszerű

en csak Krísztus-szülőnek tartották. A monofiziták viszont azt vallották: Jézus
ban az istenség felszívta az emberséget, akár az óceán a csöpp tejet. Ezzel a
látványos hasonlattal kápráztatták el a tömegeket és terjesztették téves tanitásu
kat, mellyel Krisztus valódi emberi természetét tagadták.

Ezeken az ősi krisztológiai tévedéseken túlmenve a modern kor már magát
Istent is kétségbe vonja. Sokan azt állitJák, hogya kereszten Jézussal együtt az
Isten is meghalt, amihez Nietzsche hozzáteszi: Mi öltük meg őt. Marx a vallást
ideológiai felépítménynek tartja, mely a nyomor, a kizsákmányolás talajából nő

fel és az embert elideqeníti önmagától. Sartre egzisztencialista ateizmusa szerint
az emberi szabadság kibontakoztatása egyenesen megkívánja Isten nemlétét, mert
a szabadság maga az ember.

Ezek a különböző vélekedések nemcsak Istentől vesznek búcsút, hanem Krisz
tus istenségét is tagadják. De vajon kielégíti-e az embert ez a tagadás? Tud-e
- történetileg talán egyes mozzanatokban érthető kritikája ellenére - az em
beri létezés alapkérdéseire teljes választ nyújtani? El tud-e <'sendesíteni minden
jogos emberi nyugtalanságot? Pedig egész lényünk választ és nyugalmat vár.
Ezért fordulunk a testté lett Ige csendje felé.

Hogyan jött közénk Ű az első karácsony éjszakán? Ahogyan Szent Lukács
egyetlen mondatban összefoglalta: "Nem jutott szállás nekik ..." Viszont mihelyt
megszületett Isten Fia a földön, nyomban körülvette az édesanya pólyázó öröme,
jászolba fektető gyöngédsége. Mindaz, amitől a barlang-istálló otthona lett az
első keresztény családnak. Az Istenember azóta is megszenteli a szülők könnyeit
és mosolyát, s fölemeli a család küldetését: a család a forrása minden népnek,
de be~őle ered és terebélyesedik ki Isten népe is,

Minden keresztény család részesül Betlehem öröméből. Természete,'cn küz
delméből is. De a keresztény csalt;id lényegében mégsem néz scernbe vigasztalás
nélkül,a nehézségekkel: a nemzedékek esetleges ütközésével, a szemléleti különb~ ~

ségekből adódó feszültségekkel, mert mindezeknél hathatósabban működik benne
a kegyelem. FöZülemeli a válságokon, átsegiti a gyötrő gondokon, segit hibáin
kat orvosoIni és erőt ad ahhoz, hogy támaszai legyünk a ránk bízottaknak. Ez
cseng ki az angyal üdvözlő szavaiból: Ne féljetek, hanem örüljetek, mert meg
született Megváltótok. Szegényes körülmények közé született: jászolban, szalmán
fekszik, pólyába takarva a gyermek Krisztus (Lk 2,10--12). Amire az egyszerú
pásztorok is, a tudományokban gazdag bölcsek is boldogan siettek a jászolhoz és
lélekben megerősödve tértek vissza onnét.
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A karácsonyi öröm jelentőségét a költő és a békeszerző i ntui ciójá v al ragadta
me g A ssisi Szent F er enc, ak i nek halála 750 éves évf or dulóját ü ljük az idén. O
ál litotta fe l 122 .1 karácson y éj szakáján a grecciói erdőben az első betlehemet, s a
későbbi korok tőle ve tték át ezt a szép szok ást , me llyel a k eresztény családo k a
Szent Csauul. m el eg kegye lmi köz össégébe kerülnek .

Szent Ferenc korszerű i gényt elégített k i, m ert ol yan áram latoknak vetett
gátat, me lyek a családi éle t és a rendezett társad al mi élet szét bomlasztásáv al
akar ta k va lami ú j - egyo ldalú látásmódjuk szeri1lt h i te lesebbnek gondolt - ke 
r esztény életfo r mát k ezdeményezni. Bírálták az egyház bizonyos elvilág iasodását,
de némely szekt áik ezt ol yan radikalizmussal tették , hogy n emcsak az egyház
ban tapasztalható visszaéléseke t ká rhoztatták, ha nem az élet alapvetiJ tűzhelyé t ,

a csal ádot, sőt egy általán a kö zösségi éle tet i s elu tasítot ták. L ázi to ttak a pápa
és a püspökök ellen , ugyanak kor azon ban m élyen vallásosnak minősítették ma 
gukat. H elyenkint Eu ró pá ban - j órészt viszonyaitól függően - a nép köré ben
m eghallgatást is találtak. Ezt a veszél.y t lát ta meg A ssisi Szen t Ferenc, és ezért
kérte a gubbiói püspök útj án III. I nce pá pát, enged j e m eg, hogy ő és tár sai az
evangélium i szegénység szel le mé t hirdessék és va lós ít sák meg a m aguk egyszerű,

" poverel Io" m ód já n .

Ez ugyan fo rradalom v olt a j avá bó l, Szent Ferenc azo nban n em - hogy úgy
m ond j uk - a "saját szakállára" re fo rmált, hanem m ég a betlehe m -áll i táshoz
is kikérte a pápa erujed élué t , ahogy ezt a legh i tel esebb t!ln1Ítól. Szent B onaven
túrá tól tud j uk . T ársai val n em v alamif él e "veszélyes éle te t " él t , hanem l'endj ének
i rá nyát az evangéliumhoz, az egy házatyákhoz m eg az egy ház hiteles szellem éhez
szab ta, és a r egu lák el k eszitésénél i s H ugolin bi boros segi tségét ké rte . Egyáltal án
nem k ív ánta a maga éle tfor má ját erősza.kka l, esetleg valam i lyen erénygőg téves
öntudat áva l rákényszeríteni a csal ádokra vagy bárki má sra ; mé g k ev ésbé akarta
helytelenül ér te l mezett ~ esetleg önhitt - spiri tua lizmussal elszak i ta n i őkt't az
intézm ényes egy háztól , ha n em az egyszerűség és alázatosság ' - egyébként jelleg
zetesen franciská nus - eré nyeit v éste l el kük be.

A z első k ar ácsony szelle me, éppúgy, min t a grecció i karácsonyé, el hozza a
ker esztény családo kba a m egtestesü lt Ige bölcsességét és az elmélkedő csend sze
r etetét. A magyal' katoli kuso k nagy csal ád jában is ebből a szellemből fakadjon
örvendetes karácsonyi m egú julás : az .4nya szen tegy ház szellemébő l, am elyet át iz
zít az Ige f énye és a Szevetet L elke.

Borsos Miklós
munkája
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JELENITS [S TPÁN

JÉZUS ISTENE
A latin-amerikai irodalom nemrég jelentős regénnyel ajándékozta meg a vi

lágot: Garcia Marquez Száz év magány című müvével, Egy falu népe nekivág az
ismeretlen messzeségnek, vándorútra kel, majd egy mocsaraktól övezett földda
rabon megtelepszik s száz évet él majdnem teljes magányban: ez a regény me
séje, s a szerző ennek a színte lombikba zárt közösségnek életében valójában az
emberiség történeimét irányitó erőket, a fenyegető veszedelmeket szemlélteti,

A regénybeli falura egyszer egy különös betegség szakad rá. Alrnatlanság
gyötri a lakókat, s az álmatlanság meg a vele járó lázas tevékenykedés nyomá
ban a feledés ijesztő tünetei jelentkeznek. Hihetetlen veszedelem ez, az élet csak
azért mehet tovább, mert van a falunak egy okos vezetője, s az még idejében
teltratokat szerkeszt tárgyak, eszközök, háziállatok fölé: "Ez tehén. Minden reg
gel meg kell fejni, hogy tejet adjon, a tejet pedig fel kell Iorralní, majd kávét
kell beletölteni. hogy tejeskávé legyen belőle:; Kitűznék két nagyobb táblát is:
az egyikre a falu szélén a település nevét írják föl, a másikra a falu főutcáján

ezt a két szót: "Van Isten".
A különös járványtól pusztított faluban könnyen magunkra ismerünk, s az

álmatlanság, a lázas - és míndínkább célja vesztett - tevékenykedés, majd a
feledés szörnyű betegségében fölfedezzük századunk egyik legnagyobb veszedel
mét. De az író nem elégszik meg ennyivel. A riasztó látomást ezzel a mondat
tal teszi távlatossá : "így éltek hát az illó valóságban, amely egyelőre ugyan meg
akadt a szavak horgán, de menthetetlenül tova kellett siklania, mihelyt elfelejtik
az írott szó jelentését." Igen, a föliratok csak ideig-óráig segíthetnek, s mi lesz,
ha a feledés végül a szavakat is kisöprí az emberek emlékezetéből? Mi már
ebben a második hullámban élünk: nemcsak a dolgok hullanak ki az ujjaink
kőzül, hanem a szavak is üresen vagy legalábbis talányosan merednek ránk.
Elfelejtettük a jelentésüket. S még fölháborodásra sincs okunk: a szó nem sok
kal élheti túl a tapasztalat, az élményevidenciáját.

Itt válik ez a regénybeli képtelen történet a mí témánk szempontjából ta
nulságossá, Ha egy hermeneutikai zűrzavarban a szavak értelme bizonytalanná
válik, mit ér a tábla a falu - a világ - közepén : "Van Isten"? Ki az az Isten?
- kérdezheti akárki. Mi köze hozzám és mi közöm hozzá? Mit jelent az, hogy
van? És így tovább. Eleket a kérdéseket ma sokan megfogalmazzák, sőt talán
még többen csüggedten megoldhatatlannak hirdetik. Úgy, hogy már nem is az ate
izmus korában élünk, amelyről de Lubac remek krltikája kimutatta, hogy vol
taképpen "théologie renversée": ha kifordítva is, ha negatíve is - teológia, vagy
is Istenről való beszéd; hanem egy olyan korban, amely vállrándítva elmegy az
Istenre utaló föliratok, szavak, kijelentések mellett, mert nem tud mit kezdeni
velük. ,.Isten nem látszik eléggé fontosnak ahhoz, hogy bölcseleti vizsgálódás
tárgyát képezze - írta nemrég a Revue des Sciences Religieuses tanulmányíró
ja -... Isten tagadását az általánossá váló közömbösséaben fölváltia az Isten
nélküliség: l'absence de Dieu" (J, M. Ela: Dieu des philosophes? RScR 49, 1975,
269-291; idézet a 287. lapról).

I

Ebben a helyzetben tárul föl előttünk Jézusnak, mint Isten tanújának igazi
fontossága. Eszünkbe jut, hogy már az újkori ateizmus első kísértéseivel vias
kodó Pascal nagyon világosan kimondta: Isten az ő számára nem a filozófusok,
a more geometrico gondolkodó tudósok Istene, hanem Ábrahámnak, Izsáknak
és Jákobnak, de főként Jézus Krisztusnak Istene. Eszünkbe juthat Mauriac sza
va is, hogy nem érdekelné őt az Isten, ha nem Jézusban nyilatkoztatta volna ki
önmagát. A regénybeli képhez visszatérve: szavak, föliratok értelme elhomályosul
hat, de Isten nemcsak táblát állított a világ közepére, hogy hirdesse az ő létét
és hatalmát, hanem Jézust küldte el, s az emberré lett Ige vált minden fele
désen áttörő, minden hermeneutikai válságot legyőző tanújává annak, hogy van
Isten. hogy mi közünk hozzá, s neki mí köze mihozzánk.

Már Pascal szava is figyelmeztet arra, hogy Jézus Istenéről csak úgy beszél
hetünk, ha előbb Ábrahám, Izsák és Jákob Istenéről is szólunk.
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Az Oszövetség teológiájának újabb kutatói és szintézisbe foglalót a vallás
történeti és formatörténeti módszer segítségével egészen újszerűen rajzolták meg
az Oszövetség istenhitének tartalmát és történetét. Valaha egyszerűen a mono
teizmust tartották az Úszövetség istenfogalmában újnak és sajátosnak. esetleg Is
ten szellemiségének vagy transzcerídenciájának, világfölöttiségének eszméjét. Ma
már világosan látjuk, hogy máshol kell kereskednünk. Az Úszövetség Istene
(Pascallal szólva: Abrahám, Izsák és Jákob Istene): Isten, akiben hinm lehet,
aktben hinni kell. Isten, aki nem tulajdonságait ismerteti meg velünk, amikor
megnyilatkozik, hanem tetteinek emléket vésí szívünkbe. Az Oszövetség hitvallá
sa "történeti krédó", teológiája nem Istenről szóló spekuláció, hanem hitvallá.
és imádság. (Ennek a kérdésnek irodalmából mindenképpen érdemes kiemelni M.
Buber Moses művét; Heidelberg, 1944; és G. von Rad Theologie des Alten Tes
taments l-II; Berlin, 1969; bővebb irodalmat lesújabban A. Deíssler tanulmá
nyában: Det' Gott des Alten Testamentes a J. Ratzinger által szerkesztett Die
F'rage nach Gott című művében, 1973.)

A modern vallástörténeti kutatás nagyon komoly viták során tisztázta azt
a kérdést, hogy Jézusnak Istenről szóló tanítása hogyan kapcsolódik az Ószö
vetség istenhitéhez. A húszas években K. Holl tanulmánya nyomán az a fölfogás
hódított, hogy Jézus radikalisan szakított az Ószövetségnek Istenre vonatkozó
szemléletéve1, valósággal új Istent hirdetett. Holl szerint a kereszténység köz
ponti újsága és elterjedésének is legfőbb oka, hogy Jézus megbocsátó szeretettel
fordult a bűnösökhöz. Ez viszont egy új istenkép következménye és tanúja. A
zsidó vallási vezetők ezt az ;steneszmét - Holl szerint - szükségszerűen isten
káromlásnak tekintették, ezért is kellett Jézusnak meghalnia.

Holl nyomán ezt a szemléletet G. Aulén, A. Nygren és G. Kittel monográflák
ban fejtette ki a harmincas évek elején. De nem késett az ellenhatás sem. Annak
legfőbb megszólaltatója R. Bultmann volt. Szerinte Jézus istenfogalma és az Oszö
vetség istenfogalma között nincs törés, Jézus e tekintetben nem hozott új taní
tást, hanem radikálísan komolyan vette azt, amit az .Öszövetség Istenről hirde
tett. Jézus "meglepetése" Bultmann szerint nem valami újszerű istenfogalom,
hanem az a kijelentés, hogy elközelgett az Isten országa. (E pontban Bultmann
világosan A. Schweitzer radikális eszkatológiájának örököse.)

A két szembeálló tábor vitája egy darabig nem hozott megoldást, de a kér
dés egészen új megvilágításba került akkor, amikor föltárták a judaizmusna~

és az ún. szövetségközi teológiának emlékeit. A "Spatjudentum" kutatói közül so
kan úgy látták, hogy Jézusnak Istenről szóló tanítása valóban az őseredeti (pró
fétai-mózesi) teológia visszaállítása volt, de forradalmat jelentett a korabeli zsi
dó teológiai szemlélethez viszonyítva. Bousset, Weinel, Holtzmann szerínt a "Spat
judentum" emberi hagyományai döntően átszínezték az Oszövetség istenképét. En
nek az átalakításnak irányára, jellegére rávilágit az, hogy a Jahve név kikerüli
a használatból. s hogy Jahve meg a világ közé a közbülső lények, az angyalok
serege iktatódott. Mindez túlságosan is érvényre juttatta Isten fönségét, s mínt
egy távolinak mutatta Istent. Ezzel az Istenről szólo fölfogással szemben hirdette
vagy állította vissza Jézus a közelí, irgalmas Isten hitét. ha akarom, forradal
márként, de mégis inkább re-former gyanánt, aki az úr-alttal itt is az ur-sprűníl..
lich-et állította szembe, mínt a törvények kérdésében is annyiszor.

Az evangéliumok szerínt Jézus valóban sokszor hivatkozott Abrahámra é8
Mózesre, s majdnem kétségtelennek látszik, hogy a "judaizmus kontra Jézus",
illetőleg a "Jézus kontra judaizmus" képletnek van valami lényeges igazságtar
talma. A szövetségközí irodalom újabb, gazdagabb föltárása azonban azt bizo
nyította, hogy itt sem lehet éles kontrasztokkal, fehér-fekete szembeállítással bol
dogulni. Az istennév kerüléséről például bebizonyosodott, hogy az eléggé régi, !t

nem is Isten eltávolodásának, elszemélytelenedésének a jele, hanem az Istennel
való manípulációt, a mágiát és a varázslást kívánta lehetetlenné tenni. Az an
gyalok sem "födték el" Istent, inkább úgy gondoltak rájuk a hivő izraeliták,
mint a személyes gondviselés eszközeire. Kivált a judaizmus zsidó kutatói (vagy
is éppen a legilletékesebbek) mutatnak rá arra, hogy a Jézus környezetében élt
írástudók, azok a rabbik, akiknek tanítását a Talmud őrzi, tudtak Isten kegyes,
szerető közelségéről. "Egy madár sem pusztul el az ég (=Isten) tudta nélkül,
mennyivel kevésbé egy ember." Vagy Rabbi Akiba mondása: "Szeretet veszi körül
az embert, hiszen Isten képmására teremtetett. Még nagyobb szeretet, mert ér
tésére is adták, hogy Isten képmására teremtetett." W. G, Kümmel joggal álla-
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píthatja hát meg: "Kétségtelen, hogy a kései judaizmus egészében véve fönn
tartotta az igazságos Isten közelségére és irgalmasságara vonatkozó ószövetségi
tanuast, s egyáltalán nem lehet arroí sza, hogyakesei judaizmus számára ls
ten távoli Istenné vált volna" (Die GottesverK'li.ndtgung Jesu und der Gottesue
danke des ~patjudentums - in: Judaica, ll/45, 40-ölj).

Kürnrnel idézett tanulmányának, úgy gondoljuk, sikerült nem is annyira igaz
ságot tennie a különnözö íriterpretácios kísérletek között, hanem az egymással
szembefordulo vélemények összeíílö elemeiből végre megbízható választ adnia a
sokat vitatott kérdésre. Nagy érdeme, hogy finom megkulönböztetésekre törekszik.
Igazat ad Bubernek s a szövetségközí irodalom zsidó kutatóinak abban, hogy a
judaizmus Istene nem vált távoli Istenné, de ugyanakkor rámutat arra is, hogy
a rabbinisztikus teológia Isten cselekvő beavatkozásáról csak a múlttal s a jö
vővel kapcsolatban beszél. A jelen .Leer von Gottes Heiistuuuieln", abba nem ha
tol be Istennek üdvözítő tevékenysége. Nincs csoda, nincs próféta, a múlt emlé
keiből kell élni a jövőre, lsten végső megnyilatkozásának napjára készülődve,

Addig elrejtőzik még lsten ítélő szigora és igazságossága is; hogy kinek mit
ér az élete, az csak az utolsó napon válik majd világossá.

Kümrnel megállapítja, hogy a Holl nevével jellemzett tábor interpretációs
kísérletében van valami igazság. Az Oszövetség hirdeti ugyan Isten jóságát, a
bűnösökhöz is lehajló, irgalmas szeretetét, de mégis azt mondja, hogy lsten sze
retete elsősorban az ígazaké. "Sjöbergnek köszönhetjük - írja Kümmel - azt a
fontos megállapítást, hogy majd minden rabbinikus mondathoz, amely Istennek
a bűnösökhöz lehajló jóságáról szól, hozzákapcsolódik ez a záradék: Ha így bá
nik a bűnösökkel, mennyivel inkább az igazakkal." Ehhez az istenképhez viszo
nyítva mégis csak új az, amit Jézus tanít, hogy Istennek nagyobb öröme telik
egy megtérő bűnösben, mínt kilencvenkilenc igazban. Amint J., Klausner meg
állapítja: "Jézus olyan erősen kiemelte a zsidó istenkép egyik oldalát, hogy az
már a judaizmus istenképének megszüntetését jelentette" (Jésus de Naza,reth 
son temps, sa vie, sa doctrine; Paris, 1933). Ezt a hangsúlyeltolast s újjáalakítást
jellemezheti az Atya név használata. Jézus legtöbbször Atyának nevezte Istent.
Ez az istennév a korabeli zsidó teológiában sem volt ismeretlen, de ott csak rit
kán szerepelt, Jézus tanításában viszont központi jelentőségűvé vált.

Ugyanakkor Kűmrnel sok igazságot tud fölfedezni Bultmann eszkatologikus
szemléletében is. Jézus valóban nem úgy hirdetett új teológiát, hogy Istennek
addig még föl nem tárt, újszerű tulajdonságaira mutatott volna rá. Arról be
szélt, hogy Isten itt és most cselekszik. Szeretete nem ragyogó égboltként borul
rá a világra, hanem atyai, személyes gondviseléssel beavatkozik az emberek
sorsába, s főként épp Jézusban nyilatkozik meg. Jézusban, aki "nemcsak beszél
Istenről, új és ősrégi, de mindenképpen meglepő szavakkal, hanem munkálkodik
Isten szeretetének követeként: üdvösséget nyitó, Sátán ereiét megtörő hatalom
mal. (Gyönyörűen kifejti ezt K. Rahner: Theos im Neuen Testament - Schriften
zur Theologie, L 91-169,)

Az évtizedeken át tartó és sok tanulságot érlelő vita eredményeit Kümmel
szavaival fogtalhatjuk össze. Jézus a [udaizmussal szemben "nem új istenfogal
mat hozott, hanern Istennek ú iszerű ielenlétét hirdette meg', amely az ő szemé
lyében és tevékenvséaében valósul". Ez aztán lehetővé tette ,Jézus számára több
olvan dilemma .Iőloldását, amelyek az ószövetségi teológia keretei közt föloldha
tatlanok voltak. Elsősorban azt. hozv I~tpn atvaságának és bírói fönségének vi
szonyát tisztázza. Ismét Kümmel szavaival szólva: Jézus megmutatta. hogy ..Is
ten ítélete és Isten megbocsátása: egymástól elválaszthatatlan kifejezései Isten
egyetlen szeretetének".

II

A vallástörténeti vizsgálódások Jézus istenképének és az Ószövetség teológiá
jának viszonyát kutatták. Nem sokkal később. részben már velük párhuzamosan
fölrnerült az az igény is, hogy tisztázni próbáljuk. teljesen egybevág-e Jézus
fstenről szóló tanítása, tanúságtétele meg az ősegyház Istenre vonatkozó fölfo
gása. Magától Jézustól semmi írásos dokumentum nem maradt ránk. Hol a ga
rancia, hogy az evangéliumok valóban az ő tanítását tükrözik, s nem kell-e ko
molvan gondolnunk arra, hogy az apostoli ezvház - a hamisítás szándéka
.élkül is - inkább a maga istenképét fogalmazta meg bennük, mint Jézusét,
s még Jézus ajkára is a maga teológiai eszméit adta? M. Buber például hatá-
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rózottan azt állítja, hogy Jézus még az Ószövetség tanítóinak egyike, az Ó- és as
Újszövetség közt nyíló szakadéknak ő még a zsidóság felé eső partján van, s a
rá hivatkozó Ekklézia valójában nem az ő isteneszméjének, hanem saját, hellé
nísztíkus ihletű teológiájának igézetében került a szakadék másik felére (Zwei
Glaubensweisen, 1950).

A modern szentírástudomány az evangéliumok teológiájának és Jézus teoló
giájának viszonyát a formatörténeti és a szerkesztéstörténeti modszer segítségé
vel próbálja föltárni.

Ha valaki a színoptíkus evangéliumokból kiírja az Istenre vonatkozó kijelen
téseket, meglepve tapasztalhatja, hogy a Márk evangéliumban alig fordul elő

lsten atyaságának említése, Isten alig szerepel atya néven. Amikor mégis, akkor
- egyetlen hely kivételével - saját Atyjaként említi őt Jézus. (A kivételes hely
a 11,25; később visszatérünk még rá.) Ezzel szemben többször nevezi Istent Atyá
nak Máté és Lukács Jézusa. A dolog természetes - mondhatná valaki -, hi
szen Márk evangéliumában alig van olyan tanító rész, amelyben egyáltalán
szóba kermhetne Isten atyasága. Valóban, legkevésbé sem gondolhatunk arra,
hogy az "Atya" nevet Máté meg Lukács csempészte volna a Jézusra vonatkozó
irodalmi hagyományba. Arról az anyagról. amely az ő írásaikban ISIen atyaságát
újra meg újra megemlíti, mai tudásunk szerint azt tartjuk, hogy az eg'.1 nagyon
ősi, eredeti alakjában sajnos meg nem őrzött "forrásból" való, s nem magának
Máténak vagy Lukácsnak a fogalmazása.

Máté és Lukács egyaránt az Atyátok megnevezést adja Jézus ajkára legalább
két olyan mondatban, amely a Forrásból származik (Mt 5,48: "legyelek tökéle
tesek, amint a ti mennyeí Atyátok tökéletes" - Lk 6,36: "legyetek irgalma
sok ..."; Mt 6,32: "tudja a ti mennyei Atyátok, hogy míndezekre szükségetek
van" - Lk 12,30). Hét más, hasonlóképpen a Forrásból való mondatban eltér egy
mástól Máté és Lukács tanúsága. Ezeken a helyeken leheletlen az eredetit ki
következtetnünk: Lukács elhagyhatta s mással helyettesíthétte az "atyátok" meg
nevezést, de Máté meg hajlandó volt ott is így nevezni Istent, ahol az eredeti··
ben mást talált (ld.: Mk: 3,35 és Mt 12,50). Viszont az "atyátok" megnevezesre vo
natkozó két adatot mindenképpen ki kell egészítenünk a Miatyánk-l{al: ez is a
Forrásból való, s mind a Máté, mind a Lukács szöveg megőrizte.

Hogy aztán mí a tartalma ennek az "atyátok" megnevezésnek. azt a szöveg
környezetből kell kihámoznunk. Máté a Hegyi beszédbe illesztette azt a kérő

imádságra buzdító jézusi tanítást, amely aztán Isten és az emberek atyai szere
tetének összehasonlításával zárul. "Ki az közületek. aki - ha fia kenyeret kél'
-, követ adna neki?.. Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni fiai
toknak, rnennyeí Atyátok mennyivel inkább ad jó dolgokat azoknak, akik kérik
tőle?" (7,9-11). Ezt a tanítást Lukács al ún. útibeszámoló keretében közli, nyil
vánvalóan ugyanabból a forrásból, s a megnevezést illetően azzal az igen csekély
eltéréssel, hogy "mennyei Atyátok" helyett "a mennveí Atyát" említ (11,11-13).
A formatörténészek fölhívják a figyelmünket e példaszó bevezető formuláiára :
"Ki az közületek ..." Ez a bevezető formula gyakori az evangéliumokban (Má
ténál háromszor, Lukácsnál az ezekkel párhuzamos helyeken kívül még négy
szer szerepel). Az egykorú írodalomban azonban egyáltalán nem fordul eló, csak
a prófétáknál van előzménye. Épp ezért J. Jeremias egyetértően idézi róla H.
Greeven megállanjtását : ez a bevezető formula minden jel szerínt "az ipslssima
verba Domini-nek, az Úr legsajátabb kijelentéseinek közelébe v"zet" lJ. Jere
mias: Die Gleichnisse Jesu. 1966. 102). A példában az a megrendíté, hogy Isten
atyaságát a legszemélyesebb emberi tapasztalat oldaláról közelíti meg. Az a
szeretet, amellyel a még oly gyarló ember is fiához fordul az atyai gondoskodás
legegyszerűbb. leghétköznapibb mozdulataival : képe Isten atyai szerétetének.

Az atya-Isten adakozó szeretetét tárja föl a Mt fl,32 (párh. Lk 12,30) is, a
Gondviselésről szóló emlékezetes tanítás zárómendata : "Nézzétek az ég mada-
rait ..., nézzétek a mezők liliomait Ne aggódjatok hát. mondván, mit eszünk,
mít iszunk, míbe öltözünk majd! Tudja jól a ti mennyeí Atyátok, hogy mind-
ezekre szükségetek van." Ezekkel a képekkel kapcsolatban K. Rahner óva in'
az újkori látásmód naiv érvényesítésétől. Az ég madarai, a mezők liliomai Jézus
l~örül válnak Istenre utaló jelIé, a tanítványok számára, akik nézni. látni Jé
zustól tanulnak. Nemhiába folytatja a gondolatmenetet Lukács a 12,32-vel: "Ne
félj, te kisded nyáj, mert Atyátok jónak látta, hogy nektek adja az országot".
Ez a mondat már nem a Forrásból, hanem Lukács külön kincséből való, H.

798



Braun és H. Conzelmann szerint "ein typisches Gemeindewort" (H. Conzelmann:
Grundriss der Theologie des Neuen Testaments, München, 1368. 123), míndazon
által világosan mutatja, hogy Lukács hogyan értette a Forrásból merített s
Mátéval közös mondatot.

Az - Atya gondviselő szeretetéről szóló tanítás nem tétlenségre vagy könnyel
műségre biztat, csak azt köti a tanítványok lelkére, hogy "ne aggódjanak" a
földi javak miatt. Isten gondoskodása az emberi tevékenységet már csak azért
sem teheti fölöslegessé, mert az Atya nagylelkűsége sokszor nem ajándék-,
hanem jutalomosztogatásban mutatkozik meg. Isten országát keresni kell. A He
gyi beszéd szemlét tart a zsidók szokásos vallási gyakorlatai fölött, és korántsem
mondja fölöslegesnek az alamizsnálkodást, az imádságot, a bőjtöt, "Atyád, aki
lát a rejtekben is, megfizet neked." Ezek a katekízmusszerűen fölépített egy
ségek Máté külön kincse. R. Bultmann nem tartja lehetetlennek, hogy Jézustól
származnak. Mindenesetre világosan jelzik, hogy a mennyeí Atya szeretetével
sem "nyomja agyon" az embert. Tetteket vár tőle, csakhogy nem magamutogató,
vagy épp látszatok kialakítására törekvő tetteket. hanem befelé mélyülő, igaz,
az önfeledtségig őszinte cselekvést ("ne tudja a balkezed, mit tesz a jobb" 
Mt 6,3). Nem félelemből vagyalázatoskodásból rejtőzik az emberek szeme elől,

hanem azért, hogy belső igazságát megőrizze.

Ez az Isten egészen közel van hát hozzánk, "tudja, mire van szükségünk,
míelőtt kérnénk" (Mt 6,8), de nem töpörödik közénk, közelségében is fönséges.
Máté újra meg újra mennyei Atyának mondja (a Miatyánkban pedig neve mellé
igazítja a "ki vagy a mennyekben" mellékmondatot), Ez az epitheton valószínűleg

nem magától Jézustól való, de nagyon korán hozzátapadhatott az Atya nevéhez,
mert nemcsak Máté alkalmazza (ő egészen következetesen), hanem előkerül Lu
kácsnál is (11,13), sőt Márknál is (a 11,25-ben). Fölbukkanása jellegzetes példája
lehet annak, hogy az apostoli egyház triennyire nem hamisított még akkor sem,
amikor Jézus szavain változtatott. Az Atya szó önmagában, becéző, köznapi egy
szerűsége miatt félreérthető. Biztos. hogy Jézus bensőséges érzelmi melege miatt
kedvelte. De ahhoz az Istenhez, akit Atyaként emlegetett, úgy közeledett. mínt
fönséges hatalomhoz. Jézus akcentusában jelen kellett lennie annak, amit az Atya
név mennyei [elzője kimond.

Hogy mennyire így volt, azt legmeggyőzőbben a Forrásnak egy olyan ada
tával igazolhatjuk, amelyben nem szereuel az "Atyátok" rneznevezés, s5t amely
nek Istenre utaló vonatkozását sem veszi észre a Biblia nyelvhasználatában já
ratlan olvasó. Mt lű,28-ban azt olvassuk: "Ne féljetek azoktól, akik megölik a
testet. de a lelket nem tudiák megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket és
.a testet is elveszíthetl a gehennában", A párhuzamos hely Lukácsnál még vi
lágosabb: "Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet és aztán semmi többet
nem tehetnek ... féljetek attól, aki miután megölt, a gehennára vethet" (l2,4-5).
"Egyedül Istennek van erre hatalma" - magyarázza tömören e szöveaet a fran
cia ökumenikus bibliafordítás jegyzete, és mellé illeszti párhuzamként a Jak
4.12-t: ,.Egy a törvényhozó és "a bíró: az, aki képes üdvözíteni és elveszíteni".
(Itt nemcsak mealepő szó- és gondolatezvezéssel állunk szemben, okunk van
hinni, hogy Jakab valóban a Forrás adatát ismerte és "idézte". Abból gondol
juk ezt. hogy a Jakab-levél általában igen bőven merit a Forrásból, mintegy
húsz esetben idéz olyan jézusi mondást, amelyet Máténál a Hegyi beszédben
találhatunk meg. Vö.: E. Lohser: Glaube und Werke - zu'!' Theologie des Ja
kobusbriefes, in: Die Einheit des N. T-s: Göttingen, Hl73, 285-307, bővebb iro
dalmat ld. ott). A Forrás szerint tehát: Jézus Istene atya, de félni is kell tőle,

sőt egyedül tőle kell igazán félni, s még ez a félelem is szabadító erő: meg
szabadít azoktól a félelmektől, amelyek méltatlanok hozzánk.

Hogy aztán mílven ítéletre készül Isten, azt a Forrás egyik példabeszéde
mutatía legvilágosabban. Az. amelyik a mínákat. illetve talentumokat kiosztó
majd számonkérő gazdát, Illetve királyi embert állítja elénk. Ez a példabeszéd
Lukácsnál és Máténál (Lk 19.12-27; Mt 25,14-30) sok másodlagos részlettel bá- 
vült, színeződött. Lényege, minden bizonnyal Jézustól származó magva a har
madik szolga elítéltetésének története. Ez a harmadik szolga valóiában nem resf
séae míatt érdemli meg ura ítéletét. hanem inkább azért bűnhödík, mert hely
telenül gondolkodott aazdáíáről, rosszul ítélte meg azt a helyzetet, amelybe ő

maga került. Jog szerint semmi kifogást nem lehet emelnI az ellen, amit tett.
De épp az volt a búne, hogy a puszta jogszerűség alapjára helyezkedett ott, ahol
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a bátor bizalom alapjára kellett volna helyezkednie. Nem mert kockázatot vál-'
lalni, mert folyton urának szígorúsága járt az eszében. s ez a gondolat valóság
gal megbénította. Büntetése az lett, hogy ura valóban olyannak mutatkozott
vele szemben, amilyennek elképzelte, sőt sokszorosan szigorúbonak, az igazság
talanságig szigorúnak. .,Igazságtalanságát" fájdalma motiválja: nem a veszteségét
sajnálja, nem azt, hogy a pénze nem hozott kamatokat. !Jozt várta, hogy föl
ismerjék benne az Atyát, s bátran, jókedvűen, tevékenven éljenek azzal, amit
kinek-kinek adott. A "derék és hű szolgáknak" nem a sikerét, hanem a lel
kületét dicséri, s a "haszontalan" szelgát kedvetlensége, keserűsége miatt bün
teti. (A példabeszéd értelmezését illetően ld.: H. Kahlefeld : Glp.iehllisse und
Lehrstiicke, Leipzig, 19ti5, I. 132-153, ott találhatók bővebb irodalmi adatok is.)

Á Hegyi beszédben van egy mondat, amely míntha mégis Istennek mindent
elnéző nagylelkűséget tanúsítaná: "Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok
üldözőitekért, hogy valóban fiai legyetek atyátoknak, aki a merinyben van, mert
ő fölkelti napját a gonoszokra és a jókra, esőt hullat az igazakra és a bűnösök

re" (5.48). E. Fuchs azonban óv attól, hogy itt valami isteni közöny kifejezését
keressük: "Isten veszedelmes napja legkevésbé sem jelenti, hogy lsten mintegy
közömbös volna a jó és a rossz iránt, esője nem jelenti, hogy egykedvűen nézné
az igazat és a bűnöst. Az eljövendő jutalom eszméje érvényben marad (a Mt
5,45-öt vö. a 46. verssel). De igenis tanúsítja a nap meg az eső, hogy Isten jutal
mazó és az emberek közt ítéletet tévő tevékenysége csak annak ötlik a szemé
be, aki elszakad minden evilági mércétól ügy. hogy Istennek lá tszólagos indiffe
renciáia, az, hogy egy ideig nem avatkozik bele az emberek dolgába, épnen az ő

akaratának evilági rnértékot túllépő s a napnak meg az esőnek elháríthatatlan
komolyságával érvényesülő fönsézét juttatja érvéuyre" (Die voHkommene Ge
wissheit. in: Zur Frage nach dem hístoríschen Jesu, Ges. Aufsatze, II., Tübingen,
1960. 13]).

Egyébként ez a legutóbb idézett evangéliumi mondat figyelmeztet bennünket
arra, hogy Jézus nem egyszerűen az "emberek atyjaként" beszélt Istenről. Ah
hoz, hogy valaki Isten fia legyen, nem elég egyszerűen embernek szúletnie,
hanem vállalnia és teljesítenie kell valamilyen etikai követelményt. Ezért mond
ja a Mt 7,21: "Ha valaki azt mondja nekem: Uram, Uram, az még nem elegen
dő ahhoz, hogy bejusson a mennyek országába. Cselekednie kell Atyám akara
tát, aki a mennyben van." Ez a mondat szintén a Forrásból való, megfelelőjét

megtaláljuk a Lk 6,46-ban. Ott azonban nem tartalmazza az Atyára utaló nyelvi
fordulatot: "Miért hívtok úgy, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?" E
két mondat közül valószínűleg Lukács őrzi hívebben az eredetit. A hajdan
semlegesebb. kevésbé pregnáns szövegbs Máté iktathatta az Atyára utaló for
dulatot, amint a 12,50-ben is ilyenformán alakította át Márk szövegét. Ezúttal
is úgy, hogy értelmezte, de nem hamisította meg az eredetit. Ha a mondatot
önmagában vizsgálnánk (aminthogy hosszabb-rovidebb ideig nyilván önmagában,
míntegy szállóigeként .élt és hagyományozódott), a Máté-féle fogalmazást egy
szempontból szegényebbnek találjuk annál a változatnál. amelyet eredetibbnek
vélünk, s amelyet Lukács őrzött meg számunkra. Nevezetesen: Máté mondatából
nem derül ki, hogy az az etikai eszmény, amelynek megvalósitását Jézus számon
kéri tanítványaitól, épp Jézus szavában fogalmazódik meg, Jézus által jut el hoz
zájuk. E "veszteséggel" Máté rá tud mutatni ennek az etikai eszménynek végső

forrására, ki tudja fejezni azt, hogy végső soron nem Jézus "önkénye", hanem
az Atya a norma: életünk értékének mércéje. Egyébként a "veszteség" is csak
látszólagos. Hiszen a vizsgált mondat Máténál nem magáb'ln, hanem határozott
szövegösszefüggésben fordul elő, épp a Hegyi beszéd végén, s ott kimondatlanul
is világos, hogy Jézus Isten akaratán nem valami máshol megfogalmazott tör
vényt ért, hanem azt, amit a megelőző fejezetek tartalmaztak, s amit az Atya
nevében maga hirdetett meg.

Ezzel "eljutottunk a Forrás teológtájáról szóló mondanívalónk utolsó gondolat
tömbjéhez: Jézusnak Isten atyaságáról szóló kinyilatkoztatását nem lehet megér
teni, ha nem szélunk magának Jézusnak sajátos fiúi tudatáról. Jézus Istene:
atya, de mindenekelőtt magának. Jézusnak Atyja, s ezt már a Forrás is elárulja,
bár Jézus szerepe. személye iránt még alig érdeklődik. A hírre, az evangélium
jóhírére figyel, nem a hírhozóra. de önkéntelen érzékeli, hogy itt a hír a hírhozó
személyétől elválaszthatatlan. H. E. Tödt állapította meg. hogy a Forrás jelleg
zetes krisztológiai álláspontja Jézus, teljh.atalmának kidomborítása lehetett (vö.:
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De1' Menschensohn in der synoptischen Vberliefe1'ung, 1963, 234). Nos, már ennek
II teljhatalomnak magyarázata fölveti Jézus és az Atya sajátos kapcsolatának
kérdését.

A Forrásból került Mt és Lk szövegébe a kafarnaumi százados története. Ez
Mt-nál a Hegyi beszédhez kapcsolódik, és Lk-nál is a Hegyi beszédnek megfe
lelő ún. "síksági beszéd" után következik. Valószínű, hogy a Forrásban is ilyen
szövegösszeíüggésben szerepelt, A centúrió arra kérte Jézust, gyógyítsa meg ked
ves szolgáját. Mikor aztán Jézus elindult, hogy fölkeresse, megüzente neki:
"Nem vagyok méltó ..., hanem csak egy szóval mond .. ,", s míndjárt hozzáfűz

te az indoklást is: "Magam is hatalom alatt állo ember vagyok ..." (['lit 8,9). Jé
zus kimondta hát a gyógyulást adó szót, és megdicsérte a százados hitét: "Bizony
mondorn nektek, Izraelben senkiben sem találtam ilyen hitet". A francia öku
menikus bibliafordítás jegyzete szerint "a százados hite nem egyszerűen abban
mutatkozott meg, hogy hitte: Jézus a távolból is tud gyógyítani, vagy hogy Jé
zusnak hatalma van a betegségen, hanem valószínűleg abban, hogy megsejtette:
Jézus maga is alá van vetve egy hatalomnak. Amint a százados szava a csá
szárétól kap nyomatékot, úgy Jézus szava magától Istentől való" (Lk párhuzamos
szövegével kapcsolatban erről az egzegézisről - elutasítóan - ld.: H. Schür
mann: Das Lukasevangelium, I., St. Benno VIg., Leipzig, 1970. 393).

Jézus és az Atya kapcsolatának témáját himnikus gazdagsággal a híres három
szakaszos dicsőítő-hálaadó imádság fejti ki, a Mt 1l,25-30-ban (párh.: Lk
10;21-22). E néhány vers körül az utóbbi évtizedekben változatos vita folyt, fi
az míndrnáíg lezáratlan. Abban egyetértenek az egzegéták, hogy az említett mon
datok a Forrásból valók. (Bár a tekintetben már eltérő a véleményük, hogy on
nan való-e a Mt 11,28-30 is, amely a Lk-szövegből hiányzik.) A távolabbi ha
gyománytörténeti elhelyezést illetően azonban végképp kétfelé válnak az utak.
H. Conzelmann - Bultmannra és Dibeliusra hivatkozva - egyszerűen megálla
pítja: ,,!lz egész szövegrész hellénisztikus képződmény" (Grundriss der Theologie
des N. T-s, 121). Csakhogy Bultmann és DilJelius hajdani meggondolásait épp a
legutóbbi időben igen sok meglepő új adat megkérdőjelezte. Ezeket legkörülte
kintőbben J. Jeremias foglalta össze (legutóbb Neutestamentliche Thl<ologie, I.
Die Verkűndigung Jesu, 1971. 62 skk). A legújabban kiadott qumráni iratok
nyelvi adatai alapján Jeremias megállapítja, hogy az emiített mondatolmak
szemita hátterük van. Abban a mondatban, amely arról szól, hogy az Atva
és a Fiú köcsönösen ismeri egymást, .Jeremias példabeszédszerű hívatkozást lát
a köztapasztalatra (akárcsak Dodd és Gáchter a Jn 5.19-20 a ..rejtőző példabe
széd"-ében). A mondatot tehát jézusi eredetűnek vallja, anélkül, hogy kimon
dottan trirrltolóaial értelmet tulairlonítana neki. A paradidómi a h'lgyoITl1Í.ny
átadás igéje; míg a zsidó törvénytudók az atyák hagyományát követik, Jézust
lsten maga tanítja. mint atya a fiát.

De ez a mondat nemcsak Jézus helyzetének megkülönböztetett voltát emeli
ki, hanem azt is, hogy az Atyát csak Jézus által lehet megismerni. Föntebb
utaltunk már arra, hogy Jézus nem tekint automatikusan mlnden embert Isten
fiának, nem azt tanítja. hogy Isten ,.az emberek atyja". A Mt 5.45-tel kapcso
latban etikai követelményt említettünk: csak az nevezheti atyának Istent, aki
kész szeretetben élni. Most egy ennél is fontosabb fölismeréshez jutottunk el:
Jézus tanítványainak "istengvermeksége részesedés magának Jézusnak istenf'iúsá
gában" (J. Jeremias i. m. 177), Isten épp azzal lett atyánk, hogy -Jézuet elküldte
hozzánk..

J. Jeremias gondolatmenetéhez tanulságos hozzátennünk azt, amit e versek
kontextusáról Grundmann állapít meg. O fölhívta a figyelmet arra, hogy ez a
szakasz Mt-nál és Lk-nál egyaránt a galileai városok ellen mondott jajokat kö
veti, a folytatása viszont Lukácsnál a Miatyánk, ezt Máté saját szerkesztői. meg
gondolásából a Hegyi beszédbe illesztette ugyan, de a Forrásban minden hi
zonnyal itt lehetett a helye. Ennek a szövegösszef'üggésnek teológiai jelentősége

van. Jézus az okosságukra. tudásukra büszke elzárkózókkal szembeállítja tanít
ványait, mert azok fogékonyak a kegyelemre, fölismerik benne a fiút, s maguk
is készek gyermekként közeledtri Istenhez. Ezért lehet imádságuk a Miatyánk.
A qumrániak irataiban az igazság tanítója arra biztatta az embereket, hogy
hozzá közeledjenek gyermekként, őt tekintsék atyjuknak. Imádkozni is így imád
kozik: "Te engem a kegyelem gyermekeinek atyjává tettél, és férfiak dajká
jává , .. azok kinyitják szájukat, mint a csecsemő dajkája keblén, mert a gyer-

\
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mek dajkája mellén nevelkedik." Ennek a képnek közvetlen megfelelője elő
fordul Szent Pálnál (I. KOT 4,14-17; I. Tessz 2,7-12), Jézus azonban - leg
alább Máté szerint - azt kívánta tarntványaí tól, hogy senkit se nevezzenek
atyjuknak, rnert egy atyjuk van, a mennyeí (2:3,9: ezt a verset Bultmann is haj
landó eredeti jézusi logionnak tekinteni), s maga sem lépett föl atyaként, ha
nem úgy, mint Isten atyai hatalmának, szerétetének tanúja és követe, Fiú, aki
fiakat támaszt az Atyának.

III

A Forrás tartalmában is, felfogásában is egészen közel állhatott magának
Jézusnak a tanításához. Elsősorban az jellemezte, hogy nem Jézusról szólt, hanem
Jézusnak Istenről szóló tanítását rögzítette. Láttuic nem úgy, hogy ezt az "Isten
ről szóló tanítást" filozófiává, tanná merevítette volna, s elválasztotta volna
Jézus személyétől. de mégis úgy, hogy érdeklődésének középpontjában nem Jé
zus története vagy szernélyísége állt, hanem Jézus Istene.

Az apostoli egyházban azonban hamarosan új igények léptek föl. Az egy
ház érdeklődése szükségszerűen krísztocentríkussá vált, mind fontosabbá lett
Jézus történetének személyiségének bemutatása és a nagypéntek meg a húsvét
titkának kiemelése: érvényre juttatása. Ezek az igények szétfeszítették a Forrás
és a hozzá hasonló logion-gyűjtemények műfaji kereteit, s az evangélium új
műf'ajának kialakulásához vezettek.

Azt gondolhatnánk, hogy az így megszülető evangéliumok a Forráshoz képest
nemigen mondanak majd újat Jézus Istenéről. Ha kezünkbe vesszük Márk
evangéliumát. első látásra valóban kevés olyan részlettel találkozunk benne.,
amely az előbb elemzett szakaszok mellé kívánkozik. Ezek a részletek azonban
mégsem jelentéktelenek.

Közéjük tartozik a Mk 10,17-27. E részlet tanítását a gazdag ifjú kérdése
és története állítja eseményes keretbe. Ez az ifjú "jó mesterv-z.ek szólítja Jé
zust. Erre hangzik el a meglepő válasz: "C.mk Isten a jó". Jézus ezzel a szóval
azt a lehetőséget hárította el, hogy az Oszövetség szígorú Istenével szembeállít
sák valami új, tökéletesebb tanítás hordozójaként. Aztán arról beszél, hogy a
gazdagoknak nehéz bejutniuk Isten országába. A tevéről s a Lű fokáról ..pél
dálózík. "Akkor hát ki üdvözül?" -- hangzik föl a kérdés. Jézus feleletül Jób
könyvét idézi: "Az embereknek ez lehetetlen, de Istennek nem, mert Isten szá
mára minden lehetséges". Ez a kijelentés egészen pontosan odaillik a Forrásból
származók közé. Isten emberfölötti "hatalmát" emeli ki, de úgy, hogy azt üd
vőzítő hatalomnak, jótékony, atyai erőnek mutatjn be, amelyre bizalommal szá
míthatunk, s amellyel épp a szegények találnak legkönnyebben kapcsolatot, akik
nem saját magukban, saját gazdagságukban, teljesítményeikben bizakodnak, ha
nem készek az ajándék, a segítség, az áldás elfogadására.

A másik emlékezetes szakasz a szadduceusoknak szánt felelet, amellyel a
feltámadás hite ellen fölhozott gúnyos ellenvetést utasítja el Jézus. A feltáma
dás hite akkoriban meglehetősen új keletű volt a zsidóság körében, úgy látszik,
a makkabeusi háborúk idején fogalmazódott meg, terjedt -el, s nem is volt vitatat
lan része a vallási közmeggyőződésnek. Védelmezői, a farizeusok nagyon is föl
dies képekkel beszéltek a föltámadás után következő életről. Támadói, a szad
duceusok épp emiatt fordulhattak olyan élesen ellene. Jézusnak is gúnyosan szeg
zik neki a kérdést: mí lesz a sorsa II föltámad-is után annak az asszonynak,
akinek életében egymás után hét ura volt. Jézus felelete váratlan és "hatal
mas": kimondja, hogy a föltámadás után nem nősülnek és nem mennek férj
hez az emberek, és Istenről beszél, aki "nem a holtak, hanem az élők Istene".

A Forrás adatainak elemzése során láthattuk, mennyíre érvényre juttatta
Jézus Isten világfölötti, "mennyei" voltát épp akkor is, amikor atyaságáról, kö
zelségéről beszélt. Itt is az a megdöbbentő. hogy ő, aki oly természetes egyszerű

séggel elfogadta az ember szexuális életét. s a házasságról úgy beszélt, mínt a
teremro Isten gondolatáról, most a föltámadás utáni életből mily határozottan
kiíktatja a szexualitást. Isten fölötte áll a szexuálís szférának, a férfit a nőtől
elhatároló választóvonalnak: ezt már az Úszövetség is tudta. Ezt a "tudást"
eleveníti újra Jézus, megtoldva azzal, hogy Isten ebben a legsajátabb. földi vá
gyakat, lehetőségeket sokszorosan meghaladó életében részesíti az embert a f61
támadáskor, s az ott kezdődő élet ezért nem földi életünknek natártalanba nyíló
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meghosszabbítása, hanem valójában új élet, Isten örökkévaló életének kibon
takozása bennünk.

Az elemzett tanító- s vita-részlet mellé kívánkozik egy példabeszéd is az
evangélium legszorosabb törzsanyagából: a szőlősgazdáról és a gyilkos szőlőműve

sekről szóló parabola. Ebben meglepő egységbe fonódik a történelmi és nép
rajzi hitelű valóságábrázolás a legmeghökkentöbb lélektani képtelenséggel, De
ez a példabeszéd ott a Iegreálisabb, ott nyílik 1',1 legjobban Isten emberfölötti
realitására, ahol a legképtelenebb, ahol azt mondja el, hogy a gazda mílyen
esztelen bizalommal és önmagát kiszolgáltató szerétettel hajol le lázadó, gyilkos
bérlőthez. Mikor már szolgáit sorra megverték. meg js ölt~k, szerétett fiát kül
di hozzájuk. Nem megtorló hatalommal, még csak nem is oltalmazó fegyvere
sek kíséretében ("biztos, ami biztos" alapon), hanem egészen egyedül. "A fiamat
csak megbecsülik majd."

Ez a példabeszéd váratlanul megérzékelteti velünk, hogy az evangélium
Krísztus-központúsága ellenére sem adta föl a Forrás és a jézusi igehirdetés
teológiai távlatait. Figyelmünk központjába Jézust állítja, de főszereplője mégis
Isten marad. Isten, aki úgy szerette a világot, hogy fiát küidte hozzánk (aho
gyan majd Szent János szórul szóra írja). Isten, akiről Jézus nemcsak tanítá
sával rajzolt újszerű képet, hanem történetével. halálával és föltámadásával
is, vagyis mindazzal, amit különös gonddal rögzítenek az utókor számára az
evangéliumok.

Hogy Isten nemcsak a Forrásban rögzített jézusi tanításnak központi témája,
hanem az evangéliumfokrnak is központi hóse, főszereplője, azt akkor látjuk
be igazán, ha megtanulunk a szent könyvek első olvasóinak érzékenységével
eligazodni az evangéliumi szövegekben, Az Öszövetségben nevelkedett ember
nagyon komolyan vette az "Isten nevét hiába ne vedd" törvényét. Annyira,
hogy Istent lehetőleg nem is nevezte néven, hanem inkább az égről beszélt,
vagyegyszerűen szenvedő szerkezettel utalt Isten cselekedetére. ,J. Jeremías
egyenest "passivum divinum"-nak nevezi ezt az egyértelműen Istenre utaló szen
vedő szerkezetet (Neutestamentliche Theologie, Erster Teil, 20-24), s részletesen
dokumentálja, hogy milyen nagy szerepet tölt be az Újszövetségben. Körülbelül
száz olyan jézusi mondást vesz számba, amelyben ez a szerkezet szerepel, s
ezen túl igen sok előfordulást. ahol az evangélisták saját szöveaében kerül al
kalmazásra ez az Istenre utaló fordulat. Sajnos, a magyar fordítások a szöveg
modernsége (vagy magyarossága) érdekében következetesen általános alannyal
helyettesítik, vagy épp felismerhetetlenül átalakítják ezeket' a szerkezeteket,

Például a magvetőről szóló példabeszédbe a legúiabb magyar fordítás a
következő jézusi kijelentést ékeli be: "Titeket beavattalak az Isten országa tit
kaiba" (Mk 4,11). Szó szerint: "Nektek megadatott az Isten országának titka".
Értelemszerűen: "Nektek megadta (értenetek adta) az Atya Isten országának tit
kát". Ez a mondat tehát nem arra utal, hogy Jézus bizalmasabb kapcsolatot
alakított ki az apostolokkal, mint a többl körülötte mozgó emberrel, hanem kife
jezetten Isten kegyelmi működéséről szól, amely a belső hallást nyitja meg (vö.
a párhuzamos helyeken kívül Mt 19,11 és másfelől Mt 16,17). Hallatlanul érdekes
volna, ha akadna fordítás, amely vállalná ezeknek a passzívumoknak pontos
tükrözését vagy Isten nevével való értelemszerű visszaadását. Csak próbaképpen:
"Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nek
tek" - olvassuk a mai szövegben a Mt 7,7-et. A palesztinai ember ezen azt ér
tette: "Kérjetek és ad nektek az Isten, keressetek és találtuk, zörgessetek és
ajtót nyit nektek az Isten". Nagyon termékeny az effajta átalakítás a nyolc
boldogság szövegének rekonstrukciójában.

E passzívumok jelentősége talán még növekszik, amikor nem Jézus tanító
szavában fordulnak elő, hanem a Jézus-történet epikus szövegében, de annak
ősi hagyománytól megazentelt helyein. "Én kaptam minden hatalmat égen és
földön" - hangzik a Máté záradék az új szentírásfordításban. Valójában: "Min
den hatalom nekem adatott", illetőleg: "Minden hatalmat nekem adott az Atya"
(ti. akkor, amikor föltámasztott a halálból). A francia ökumenikus fordítás jegy
zete ki is mondja: "Az (a Jézus), aki a Kísértés hegyén a sátántól nem volt
hajlandó elfogadni a föld országain gyakorolható hatalmat, most kijelenti, hogy
megkapta azt Istentől".

De nemcsak a végponton. nemcsak a megdícsőülés napfényes hegyormán
jelenik meg Jézus "mögött" az Atya, Ű vezeti fiát a Golgotára is: egészen a sző-
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lőmunkásokról szóló példabeszéd szerint, "Az emberfiát az emberek kezére
adják. .. átadják a főpapoknak és írástudóknak" - olvassuk a magyar mon
datokat, s az általános alanyok mögött Jézus se hideg, se meleg hallgatóit vagy
éppen az áruló Júdást keressük. Pedig ezek a passzivumok is az Atyára utalnak,
akárcsak az a "kell", amely viszont a szenvedésre vonatkozó első jövendölésben
jelenik meg (Mk 9,31; 10,33 és 8,31). Vagy ugyanez a passzívum a Mk: 14,41-ben:
"Itt az óra, az Emberfia bűnösök kezére adatik". (Ez a "téma" egyébként mín
dennapos li turgiánkig hat. A misekánonban indokolatlan a traditus-nak az a
fordítása, hogy "azon az éjszakán, amelyen elárultatott". Sokkal helyesebb vol
na így: "amikor az Atya halálra adta vagy bűnösök kezére adta".)

Jézus Istene? Az első látszatokon túllépve azt kellett észrevennünk, hogy a
Forrás után épp az evangéliumok mutatják meg igazán, via facti, hogy milyen
az az Isten, aki Jézust küldte hozánk, aki egyszülött fiáhan nyilatkoztatta ki
önmagát. Mínden mindenben, közvetlen útja van a szívünkig, de ugyanakkor kész
arra is, hogy szereplője legyen történelmünknek, hogy fia révén közérik álljon,
vállalja a halálunkat, s így nyissa a fejünk fölé saját örökkévalóságának ég
boltozatát.

REZEK ROMÁN

IINACjV VIHAROI< 5ZAI<ADNAI< RAM"
TEILHARD BIZALMAS LEVELEINEK ELSŐ KOTETE*

Teilhard nagy levelező volt. Különféle francia kiadók eddig kilenc kötetben
tették leveleit a nagyközönség asztalára. Ez az Aubier-kiadáslÍ hatalmas gyűjte

mény viszont csakugyan a legbizalmasabb leveleit közli, amelyekről ezt mondja
H. de Lubac a kötetet bevezető Figyelmeztetőben: ,,1-lilágos, hogy e levelek egyet
len sorát sem írta úgy Teilhard, hogy valaha is gondolt volna arra, hogy halála
után közlésre kerülnek. Fölvetődik a kérdés: nem lett volna leghelyesebb, ha
tiszteletben tartjuk ezeknek a bizalmas leveleknek a titkát ? .. Bizonyára nem
sértődik meg olvasóink nagy többsége, amikor feltárul előttük Teilhard belső

harcainak sorozata, s mi rnegvalljuk: ingadoztunk, csaknem felhagytunk a köz
lési tervünkkel. mert elénk állt ez a kérdés: helyes-e, hogy nagyközönség elé
adunk ilyen bizalmas Irásokat, sicut margaritas ante porcos, akárcsak gyöngy
szemeket - disznók elé... Hogy mégis 'a közlés mellett döntöttünk, ez azért
volt, mert már igen-igen sokat írtak Teilhard-ról, éppen a személyéről is, s
ezért kívánatosnak látszott, hogy legyen már teljes világosság körűlötte... Az
tán pedig: amint múlnak az évek ..., nines többé helye félénk skrupulusoknak,
E~Yébként is: éppen ezek a levelek szolgálhatnak ,épületes olvasmányul' - föl
téve. hogy az olvasó csakugyan teljesen el is olvassa, mint ahogyan mi teljes
egészükben közöljük őket." És Henri de Lubac meg is kapta a jezsuita elöljárók
engedélvét a kötet kiadására: Cum permissu Superiorum - olvashatjuk az első

lapon.
A bizalmas levelekből megtudjuk. hogy miért és hogyan szenvedett Teilhard.

Amit pedig a levelek nem tartalmaznak (több kis é<; nagy körülmény, a törté
neti háttér. a szerenlők karaktere, szándéka. érdeklődési és érdekköre stb.), ezt
H. de Lubac ezer felé ágazó adatokkal világítja meg a levelekhez csatolt jegy
zetekben. Drámát látunk, amelyből nem lett végleges tragédia.

OA Lettres intimes de Teilhard de Chardin (1972, 460 lap) 1919-1950 között írt 118 levelet
és a Függelékben Az Isteni erGtérre vcna-kozö 8 dokumentumot tartalmazza, Henri de Lubac
[egvzeteível, Nyomdakészen vár kiadásra egy második kötet ls. Ebben az elsö kötetben
még csak három jóbaráthoz írt Te'lhard-leveleket találunk, akik közüt P. Henri de Lubac
és a karmelita Mgr Bruno de Solages még ma Is élénk szellemi munkát folytat, Auguste
Valensln jezsuita pedig kevéssel Teilhard előtt halt meg (1953 végén).
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"Bízhatok Riedinger-ben" ...

Teilhard már 1922 előtt is láthatta, hogy nem is egy rendtársának ugyancsak
meggyűlt a baja, ha a hivatalos teológiai felfogástól eltérően gondolkodott és
írt. Saját meglátásainak igazság-magváról - kissé heves és naiv lélekkel 
mindíg azt vallotta, hogy "elég az igazságnak egyszer, egyetlen fejben felvillan
nia, hogy aztán soha többé semmi se tudja megakadályozni, hogy mindent láng
ra gyújtson ..." - Ha az ilyen fiatalos hit még naivsággal és óvatosság-hiány
nyal is társul, hát bármikor kirobbanhat a baj. - 1922 nagypéntekén Valen
sinhez írt levelében még arról beszél, hogy "teljesen nyeregben vagyok a szak
tudományos tézisem megvédése óta; Krisztus Urunk olyan váratlan utakon ve
zetett, hogy számítok Reá, amikor legjobban az Ö dicsőségére fordítom erői
met, önmagamat. Csak .legalább egy kevéskét szolgálhatnám ezt a nagy Célt,
amely egyedül és gyökeresen a szívemhez nőtt: a keresztény életet határozottan,
egybeszőni a Világegyetem ,természetes' erőivel." - Azokon a "váratlan utakon"
viszont elkerülhetetlen a szenvedés. Kis esetből indul ki, nagy lavinává duzzad
ez a szenvedés, aztán végleges elveszéssel fenyeget ...

Ugyanabban a nagypénteki levelében már arról is beszámol Teilhard - pe
dig még nem tudja, hogy ebből lesz a dráma -, hogy P. Riedingernek, egy sze
mmáríumí tanárnak azért küldte el az eredeti bűnről "az első megközelítésre
készített oríentációit", mert P. Riedinger kifejezetten erre kerte. Teilhard tud
ja, meg is írja a Valensinnek szóló nagypénteki levelében, hogy "ilyen formá
ban bizonyára járhatatlanok ezek az elgondolások", de hát "így kérték tőlem,

s láttam, hogy bízhatok Riedingerben" ...

Teilhard többféle hipotézisét az eredeti bűn kateketikai ábrázolásáról ma
már bárki (magyar fordításban is) elolvashatja a Művei sorozat tizedik kötetében.
A hivatalos egyházi fórum még nemrég is arra kérte a szakmabeli teológusokat,
hogy kissé türelmesebben várjanak javaslataik előterjesztésével. Teilhard jóhi
szeműsége - és naivsága - kétségbevonhatatlan: "Az a tény biztos, hogy ezek
ben a - látszólag annyira új perspektívákban teljes egészében megmarad a
keresztény lelkek hagyományos magatartása Isten iránt. S6t - így látom én 
a hagyományos látásmód éppen az ilyen távlatokba állítva kapja meg teljes
értelmi és misztikus kitárulását." Ilyen lélekkel adta át jezsuita rendtársának,
P. Riedingernek az akkori hipotézíseit,

Közben - 1922 nyarán és őszén - emitt-amott tart előadást, geológiai
kirándulásokat rendez, többfelé beszél és ír a "dogmák adaptálásának szükséges
ségéről", ilyen szellemben: "A gondolatot nem lehet megállítani. Világos, hogy
bátran és az egyház iránt engedelmes lélekkel kell előretartanunk. Ha Krisztus
felé megyünk, hátukon hordanak a víz hullámai." Egyelőre ez "a vía" a párizsi
fiatal köröket jelenti, akik kapva-kapnak rajta, hogy Teilhard-t, a fiatal tu
dóst és gondolkodot hallhassák, hiszen annyira nekik megfelelőert beszél égető

témákról. .. Amikor a párizsi Institut Catholique fiataljainak készül előadásra

(Az ember megjelenése és a paleontológia témáról), bizalmas levele (Valensin
hez) fura keveréke a meggyőződésnek és a hevességnek : "Nem gondolom, hogy
- a meghívást elfogadva - valami nagy dologra vállátkoztam volna. hiszen
elhatározásom, hogy merőben objektív síkon maradok a téma kifejtésében. Min
denesetre: igen lényeges, hogy - nem sokat kiabálva. de szívósan - támadásba
kezdjünk, hogy elfogadhatóvá és tápláló erejűvé tegyük a dogmát." Egy másik
csoportnak viszont ..a Megtestesülést ,fízikai és evolutív' üdvrendjében" tárgyalja
Teilhard, mert tudja. hogy "ez hat". Tudatosan éli hivatásnak látott szerenét,
de "néha megrémülök. ha arra az áttéteire gondolok, amelynek alá kelJ vetnem
magamban a teremtést, az inspiráció, a csoda, az eredeti bűn, a Feltámadás
stb. vulgáris eszméit, hogy igy aztán elfogadhassam őket. De ugye, manapság
egyetemesen arra irányul az egész filozófia és tudományos gondolkodás, hogy
ilyen módon válassza el a krltizált igazságot és a vulgáris igazságot?"; "benső

le_g két széthúzó erő közé vagyok fogva: az egyik az egyre ,brutálisabb' meg
látás, hogy az élet számára csakis Krísztus Urunk a kiút, .- a másik pedig az
a - talán egyre maróbb érzés, hogy mennyi minden nehézkes, szűköcske és
esendő a jelenlegi egyházban."

Valljuk meg: szinte lehetetlen, hogy ilyen lélekkel előbö-utóbb fel ne hívta
volna magára - egyelőre csak párizsi - elöljárói figyeimét. Ezek aztán köte-
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lességüknek tekintették, hogy rövid időre - egyelőre egy évre tudományos
kutatomunkára küldjék - Kínába.

Közben P. Riedinger is lelkiismereti kötelességének vélte, hogy cselekedjék.
De hallgassuk meg inkább Teilhard-t: "A Provinciálisunk talán szólt már Ön
nek (Valensinhez írja), hogy fura história történt velem. Egyik papírom (az
az írásom, amelyben három lehetséges orientációt mutatok be az eredeti bűn

elgondolásának keresésében) - nem tudom, hogy míként, de eljutott Rómába ...
Elképedt a revizor, akire rábízták a tényt (le factum). Azzal úszom meg az
ügyet, hogy eretneknek vagy szeleburdinak tartanak, - választhat a jelzők

között. De van ám gyakorlati következménye is a históriának. Megpróbálok ki
mászni belőle. Azt akarják, hogy írásos ígéretet adjak, hogy sosem fogok
semmit sem mondani, sem írni az egyház hagyományos álláspontja ellen az
eredeti bűnre vonatkozóan. Ez egyszersmind túlságosan határozatlan és igen ab
szolút valami is", mert Teilhard - éppen egyre jobban kialakuló világképe
alapián - kötelességének érzi, hogy segitse a hozzá fordulókat a hit és a mo
dern látásmód szintézisének megalkotásában. Magatartása imponáló: "Képes va
gyok mindent feláldozni a szellemi becsületességért. Segítsen a mi Urunk Jézus,
hogy keserűség nélkül tudjam megtenni. Naponta átadom magamat a Világ belső

és külső erőinek, amelyekben - hiszem - Krisztus testesül meg azok számára, akik
hűek. A római Kongregációk (és G!J ilyen egyik erőt jelentik számomra, még
abban is, ami bennük a leginkább ellenszenves... El is kellene hagynom a
párizsi Institut Catholique-oti betöltött tanári munkámat... lmádkozzunk, hogy
Krísztus Urunk ne engedje túlságosan megalázni egyházát. S aztán - az igaz
ság terjedése érdekében - bizony kell, hogy akik szeretik az egyházat. szen
vedjenek. Mindig így volt" - írja Kelet-Mongólíából, 1924. május 26-án. Vi
lágosan látja a lényeget: "Az, amit az egyház meg akar menteni - s ezt jog
gal. teszi -, független azoktól a történeti látszatoktól, amelyeket igyekszik meg
tartani. Csakhogy a keresztények nagy többsége nem látja ezt a különbség
tevést",

"Elfogadom a kelyhet"

1925 májusában aztán végleg. elindul keresztútjára. Párizsból írja Valensín
nek: "Elvégeztetett: kitesznek Párrzsból . .. Kínába kell mennem, határozatlan
időre. .. Kedves Barátom, segits egy kicsit! Jó képet vágok, de bensőmben

olyan valami szakad rám, ami agónia, nagy vihar. Azt hiszem, hogy látom:
ha elszakadnék, vagy bármiképp nyakasa n ellenállnék (emberileg ez olyan egy
szerű és "édes-könnyű" volna ...), hát ezzel hűtlen lennék ahhoz a hitemhez.
hogy Kriszjus Urunk jár át lélekkel minden eseményt; nem bíznék az Ö érté
kében, amely a Világ minden 'elemének értékét túlszárnyalja. Ezzel aztán a
Mieink szemében (ha talán mások előtt nem js) veszélyeztetném eszméim vallási
értéket: egyháztól eltávozást, gőgöt - s ki tudja, még mí mindent - látnának
benne. Az a lényeges" hogy példámmal mutassam meg: bár úiítóknak látsza
nak eszméim, mégis mindenkinél hűségesebbé tesznek engem a régi magatartás
hoz. - Hiszem, hogy így látok. De még ebben is árnyak rejlenek. Kettős hi
vatásom közül melyík a szentebb? - vajon az-e, amelyet gyermekként követ
tem, tizennyolc éves fejjel? - vagy pedig az, amely igazi jegyesként tárult
elém, férfikorom teljén ? Mondogatom magamnak, hogy nincs ellentmondás a
kettő között, vagyis ha lázadás nélkül elfogadom, hogy lerombolják kutatómun
kám épületét, hát ezzel is a Kutatás Evangéliumát hirdetem. De vajon nem
vagyok-e éppen annak áldozata, ami ellen mindig harcolni igyekeztem: a for
malizmusnak, - a szellem hamis elzéniesítésének áldozata? - s vajon nem en
gedelmeskedem-e annak a bálványimádásnak, amely az ezvház egyes rendelkezé
seit tekinti abszolútnak. és első isteni parancsként azt állítja elénk, hogy az ő

kereteihez legyünk hűségesek?.. Jaj, barátom, mondd meg nekem, biztosíts
arról, hogy - ha engedelmeskedem - nem vagyok hűtlen eszményképem
hez ..." (1925. má íus 16,)... ,.Mély<;éges örömmel iszom ki ezt a kelyhet; de
legalább abban lennék bizonvos, hozv Krisztus Vére van benne... Helyesen
mondod: igen-igen meakönnvítí a dolzot az. hogy nem tételeket kell al áírnom,
hanem rendelkezést vézrehattanom. Köszőnöm Istennek. hogy így megkönnví
tette a nehézséget" (1925. május 19.). - "Ha ,kivégeznek', hát meg kell monda-
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niok, hogy miért, - nehogy azt elhitetve éljenek vissza ezzel a büntetéssel,
mintha a cikkeim miatt ítélnének el: ilyen módszer csakugyan igen könnyű

volna ahhoz, hogy megszabaduljanak zavaró eszméimtől, amelyeket viszont nem
tudnak megcáfolni... Továbbra is imádkozz értem, nem annyira e magánügy
sikeres megoldódásáért, mínt inkább azért, hogy az egyházban sikerüljön míndíg
- és minden ellenére - Isten fényét látnom: lényegében ez az igazi csatatér"
(1925. május 26.). - "Nehezen fognak engem a merőben tudományos munkába
szorítaní. A Geológia számomra olyan gyökér, amely - az életnedvével - az
emberi kérdések felé hajt: egységesítés, az emberi réteg előrelátása és főleg

pszichológiai. megszervezése. Ennek híján nem élhetek" (1927. április 6.).
Mégis alá kell írnia hat tételt - az eredeti bűnre vonatkozóan. Öttel nin

csen semmi nehézsége; csak a negyedikkel kapcsolatban írja Valensinnele "Amit
csak tudok tudományos téren, annak föltételezésére tanít, hogy ez a tétel olyan
,látszat'-részletet tartalmaz (s ez lassan-lassan majd kiviláglik), amely módosul
ni fog (akárcsak a geocentrizmus, a vízözön egyetemessége, a 4000 év stb.), amint
majd feltárják a hagyományos .ábrázolásmódba' foglalt valódi dogmatikai lé
nyeget." (Sehol sem maradt fönn az a szöveg, amelyet alá kellett írnia ...).

Hogy milyen erőkkel kellett küzdenie (világos, hogy nem volt mindenki
ilyen! ...), azt egy példa illusztrálja: "M. WI. (Wladimir Ledocnoioski, a jezsuita
c;enerális) jó levelet írt nekem, amely viszont tele van a legteljesebb meg-nem
értéssel. Mintha képtelen volna elgondolni, hogy a Hit úgy asszimilálhatja (lé
lekkel járhatja át) a Tudományt, hogy ez ne jelentse a Hitnek a Tudományra
visszavezetését. Ezt írja nekem: ,A katolikus tudósnak van egy tévedhetetlen
szabálya, amely sok haszontalan (!!!) munkától megkíméli: a priori (eleve) félre
kell tennie mindent, ami ellentmond a katolikus dogmának' ... Vajon az egész
tapasztalat nem azt mutatja-e, hogy a Kinyilatkoztatás jogosan sosem mentett
fel az emberi kutatás erőfeszítése alól?" (1925. június 12.).

Közbe-közbe visszatérve Franciaországba, Teilhard húsz évet töltött Kínában.
"Hogy lelkileg hogyan állok? - írja Valensinnek 1926 elején. - Nemigen tu
dom. Egyrészt eléggé eláraszt a tudományos munka, négy tanulmányt kellene
befejeznern, mielőtt elutaznék Párizsból Kínába; sajnos, ez jórészt elrabolja
annak lehetőségét, hogy ,összeszedjem magamat', pedig nagyon nagy szükségét
érzern. Másrészt: az elmúlt negyedév sűrű esemény-halmaza után, ismét nyugodt
vagyok, de érzem, hogy valami szakadás történt. Azt hiszem, hogy egyre in
kább látom: a keresztény tengelyen kívül nincs más tengely a világ üdvössége
számár-a, - de azt is érzem, hogy ezen a tengelyen én egyre "távolabb vagyok a
hivatalos keresztények nagy részétől. Valahogy nincs 1nár bízalmam az egyház
kűlső intézkedéseiben. Hiszem, hogy ezentúl is az egyház révén ér el hozzánk
az isteni hatás; de már nem sokat hiszek a hivatalos határozatok és direktívák
közvetlen. kézzelfogható, kritizálható értékében. Vannak, akik boldogoknak érzik
magukat a látható egyházban, - jómagam boldognak érezném magamat, ha
azért halhatnék meg, hogy megszabaduljak tőle, vagyis az egyházon kívül ta
láljam meg Krisztus Urunkat. - Naiv módra így beszélek Neked - hiszem, hogy
keserűség nélkül -, mert így igaz, .és mert képtelen vagyok másként látni a
dolgokat. - Most már megérted, miért mondtam: nemigen tudom, hogy lelkileg
.hogyan állok'. Néha azt érzem, hogy egy vagyok a madarak közt, amelyek vad
szélben keringenek. A lelki erők hatalma és mísztériuma sokkal nagyobb, mint
az anyag erői... Ilyen nagy viharok szakadnak rám, és köztük - Te tudsz er
ről - egy kicsit mindig ott van az a szélfúvás is. Remélern. hogy átvészeltem.
s minden szempontból okos és elővigyázatos vagyok, amint lelkiismeretem meg
kívánja." (Ez az utóbbi "szélfúvás" arra utal, hogy rnilyen nehezen sikerült ,fel
dolgoznia' magában Ida Treat iránta érdeklődő, túlságosan is rajongó szímpá
tiáját.)

"Ami a [övőmet illeti: míndent megteszek elutazásom ügyében. Látom, hogy
határozott kötelessézem: semmit el ne hanyagoljak ennek a második útnak meg
valósításáért, arnelvből új élet születhet számomra. De - megérted -lelkem mé
lyén vegyes érzelmek kavarognak: nem tudom. hogy fény vagy árnv-e, ferg-e
tegesen rohan rám az elmúlt negyedév távlatából. - Ha csak énrólam volna
szó. .. De az életben rendszerint másokért szenvedünk legtöbbet" (1926. janu
ár 10).

:es már a számúzetésből (Tientsin, Kína, 1926. június 27.): "Bensőmben fel
használom az enyhülést, az elszigeteltséget és az új - nagy távlatokra táruló
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- környezetemhez fűző kapcsolatokat. Miután átvészeltem egy olyan .időszakoi,

amely zilált volt (nem a sápítozások míatt, hanem mert hosszúra nyúlt benne
lázadásom minden iránt, ami merev az egyházban), hát itt ismét megtaláltam
azt a határozott, világos és örökre szóló ,jozan részegséget', amely oly kulönös
módon fakad számomra minden létező szívernélyéról, - vagy pontosabban mond
va: mínden létező eljövendő Végpontjáról. Mintha az utóbbi hónapok sokléle
tapasztalata után ismét megtalálnám az ,egyetemes Krisztust', mindazzal gazda
godva és .sűrítve', ami vágy. lázadás és szenvedés csak reám szakadt két év
óta. S látom, hogy ebben az atmoszférában minden harag és neheztelés - le
fegyverzetten és ködbe szállva - semmivé lesz. Tehát hiszem, hogy - Isten
segítségével - mindig a mély keresztény tengelyen vagyok; áthat az a meg
győződés, hogy mily üres és hiábavaló volna másra építeni magata rtásoma t, mint
csakis mélyen kollektív és emberi áramlatra, amelyet a föntről jövő .válaszok'
egyike garantál, s ezt Kinyilatkoztatásnak nevezzük. Ezért azt gondolom, sosem
kísértett meg az, hogyemancipáljak. - S ime, ez blztossá tesz, megerősít. 
De ugyanakkor nem rejthetem el, hogy itt Will bennem - és kibontakozik 
valamiféle, már születésemmel kapott (native) és mély ellenállás mindennel
szemben, amit általában keresztény í'ormának, reményeknek és érdekeknek te
kintenek. Hogyan lehetne másképp?, hiszen abban a .keresztény világban', amely
az egyházi dokumentumokban és a katollkus tettekben vagyelgondolásokban
mutatkozik számunkra, én abszolúte, fizikailag ,fuldoklom'. Ezer évvel ezelőtt

úgy fordítottuk iránytűnket, hogy fizikai és erkölcsi keretbe akartuk zárni a
világot; s lám, most az egész valóság túllépett rajtunk. A valóságban mí már
nem vagyunk .katolikusok', .mindenkíhez-szólok' és ,mindenkinek-valók'; de szisz
témát. szektát védelmezünk. - Tény, hogy a keresztény tengelyen kívül kerek
e világon nem látok semmi garanciát, semmiféle kiutat. Csakhogy e tengely
körül én még oly rengeteg sok igazságot és magatartás faHát látok előre, amely
nek az ortodoxia még nem adott helyet ... Sosem lehetünk teljesen bizonyosak,
hogy illúziómentesen Itél iük mez önmagunkat. Mégis világosan látom, hogy ami
kor ilyen vagyok, valamiféle erő kap szárnyára és olyan valaminek a nyomásá
ra cselekszem, ami legigazibbnak és legbecsületesebbnek létezik bennem. Nem
teszek mást, mint csak követem azokat az irányvonal'lkat, amelyeket a Keresz
ténység adott nekem. Vajon a Kereszténység a saját haladó lépéseivel rornbolná
le önmagát "! Mlndenekelőtt: Isten segítségével túláradó bizalmarn van
Krisztus Urunkban, a Nagyban, az Igaziban ... Nemigen .tudom. hogy mínüez hol
végződik, mert jelszavam ez: .Nincs hátrálás'! .Meg ne álljatok'! - De mindig
remélek .valamit', Mert elvégre is, még ha míndaz. amit mondtarn, magamba
zárva maradna is, gondolom. hogy hasznos lehet Isten Országa számára. hogy
a mi szívünk mélyén - még ha forronava is -, de megvalósuljon a vtlágnalc
és az Isten-szeretetnek szövetsége, Lehet, hogy szükséges az ilyen - ezer és
ezer élő sejtben ismétlődő - akklimatizáció, hogy a szervezet végre magasabb
rendű és átfogöbb távlatú igazságot asszimiláljon magába. - Ugye, amint az
ember idősebb lesz, hát türelmesebbé is válik? - s aztán oly kevéssé tartjuk
fontosnak, hogy szitkozódnak az emberek és meg akarják tiltani a Világnak,
hogy forogjon r' - Aztán pedig -- akárcsak az elso vlláaháború lövészárkaiban
írt, első tanulmánya végére odaírta: ,.Ez a szellemi végrendeletem", - most, ami
kor tudományos. expedfciói rosszul végződhetnek a kóbor katonacsapatok miatt,
ezt írja levele záradékául: "Nem hiszem, hogy ez a mostani utam különösképp
veszélyes volna. De ha mégis történnék valami, tanúskodhatsz rólam: csak azért
jöttem ilyen messzire (Kínába), hogy ,szolgáljam a Világot', amint ez a keresz
ténynek kötelessége."

"Lázadás villámai járnak át"

Aztán fokozatosan kapcsolódik Kínához, s ezzel jár az is, hogy egyre rend
szeresebben és szívélyes viszonyban szövődnek kapcsolatai mindazokkal, akik ott
geológiával és paleontológiával foglalkoznak. De míndez nem téríti ki abból as
evidens tényből, hogy "gyökerei Párizsban vannak", és ha végleg szétszakadná
nak ezek a szálak, ereje legjavát veszítené. Belső feszültsége viszont nem szű

ník: . "Egyrészt: lélegzení sem tudok Krisztus Urunk nélkül, s megértem, hogy
történeti és hagyományos Kinyilatkoztat.ás nélkül a mi Urunk Jézus légbe foss-
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lik. Másrészt és ugyanakkor: amit én szeretek - és ami számomra helyettesít
hetetlen az egyházban és a Jézus-Társaságban, - az egyre távolabb van rnínd
attól, ami jelenleg kézzelfoghatóan képviseli az egyházat és a Jézus-Társasá
got . .. Fulladozom a ,katolikus' atmoszféraban, lázadás villámai járnak át. Azt
a diadalmas örömet, amely a lázadásban él minden elfojtás ellen: ezt már a
tőlem telhető legjobban feláldoztam Krisztus Urunknak; de az ilyen áldozat
vesébe vág" (Lelkigyakorlata végén írja, 1926. december 31-én).

Teilhard mindezt így nevezi: "mostani lelki életem sötét oldala", - és bol
dog tárgyilagossággal ír a "fényes oldalról" is: "A dolgokban - Isten segítsé
gével - már nem vagyok képes semmi mást ízlelni, mint csakis az egyetemes
Krisztushoz fűző viszonyukat ... Mostanában az erősített, hogy észrevettem: Ró
ma nagyobb, egyetemesebb távlatokra törekszik. Talán már megtörtént a fölrázó
kezdő-lépés. S ekkor ezt mondogatom magamnak: nem is vagyok annyira a mar
góján, nem is esem annyira kívül az egyházzal együttérző szellemen (sentire
cum Ecclesia), mínt ahogy féltem, vagy amennyire kimondanom engedik ... 
Jaj, hogy szeretnék találkozni Szerit Ignáccal vagy Assziszi Szerit Ferenccel. akik
re oly nagy szüksége volt koruknak: követni Isten emberét, szabad és friss
utakon, kora vallási életnedvének teljétől hajtva, - mícsoda álornszerűen nagy
szerű volna! Gyakran kérem Istent, hogy lehessek az a hamu és az a por, amely
ből - mások számára - csírát hajt az a nagy-nagy lombfakadás, amely hiány
zott a mí generációnknak" (1926. december 31.).

Ez a sajátos egyházhozragaszkodása mindvéglg megmarad: "Nem ingadoz
hatok az úton, előre kell rnennem, bizonytalankodás és törés nélkül. Szememben
a Világnak nincs semmi szilárdsága, ha nem Krisztus járja át lélekkel. Viszont:
egyházán kívül milyen szilárdsága volna Krísztusnak ?" (1921>. július 29.). 
"Egész becsülettel - képtelen vagyok az Alfa- és Ömega-Krtsztus nélkül látni
a Világmíndenséget, Hát akkor hogyan tehetném magam túl az egyházon?" (1932.
március 25.). - "Az egyház nélkül olyan Világ borul reánk, amelyben kihűl a
szeretet" (1952. szeptember 29.).

A "biológia" szót az "élet hajthatatlan törvényeként" értelmezve, ezt írja
Teilhard: "Úgy hiszem, biológiai hibát követnék el. és erkölcsit is, ha elhagynék
egy olyan vallási tengelyt, mínt amilyen az egyház, - mert kétségtelenül ennek
irányában csoportosulnak a Világ vallásos erói. lVJinden lehetőt meg kell ten
nem, hogy tuszkoljam a mozdulatlanságot, de befelé dolgozva és befelé nyomva
előre; néha azt mondogatom magamnak, hogy hátha ez az én sajátos hivatásom:
be vagyok zárva az egyházi organizmus szíve mélyére, - a leheto leginkább
antikonfesszionális és a lehető legmagasabb fokon emberi karakteremmel. Azt
gondolom, hogy az Ég és a Föld szeretetének jogos egybeforrása az egyházban
csak sok ilyenfajta konflikvus során valósulhat meg, amelyeket elfogadunk és
túlszárnvalunk" (1927. január 2.). - ...JÖvŐ vasárnap Krisztus Király ünnene
lesz, Bár Krísztus ilyen uralmát a liturgi"! kitefezett persoektíváí minimizál iák,
mógis meakapott az a tény. hozv az úi breviárium részére kiválasztott szövegek
rnilv avakran fe iezík ki az Egvetemes-Krtsztus nagy [el lemzőit. Ekként - még
homalvban. de tovább hat az eszme ..., és ismét bízom aianvetó ortodoxíárnban.
Bll7,q "'r\ kérem Kri~7tllst. hogy - még h'l nirinv"" m ór+p1{hen is - de tehessek
valamit, hogy feltáruljon egyetemes uralma" (1926. október 26.).

"Vagy szerzetes - vagy eretnek"

Igen hamar sarkallja az a gondolat, hogy ne lássák eretneknek vagy szele
burdinak a ,hivatalosak': már 1926. november 7-él1 l!:(V ír unokahúgának: "Kez
dem érezni, hogy elegem van már a .taccsra-tettségből', - vagyis kezdem azt
gondolni, hogy mindent meg kell tennem. hogy kíkerrljek belőle - s ezt azzal
tehetném. hogy hitelesítettem erőfeszítésemet. A szentek végül is rnindig ilyen
megoldáshoz fordultak. Kí-síben .- utánozhatnám őket." Állandóan visszatér bi
zalmas leveleiben ez a gondolat. Akkor ..valósul meg", amikor - 194!l őszén,

emelt fővel" - R';mába megy, a generálts hívására. Terve bukással vézződik:

;em Az emberi jelenség kiadására nem kap engedélyt, sem a párizsi College de
France-ra való meahivást nem fogadhatja el (szabad kutatóíntézet tagjaként). 
19'2.7-ben viszont kínok közt örlődik - és foléj';k bír emelkedni:" •.Számomra csak
két alternatíva lehetséges: vagy tökéletes szerzetes vagyok, vagy kiközösített ...
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Ahogyan Ön is mondotta, kedves Le Roy - (akit aztán csakugyan elért a ki
közosités) -: a rosszat fel kell oldani magasfokú húségbe. Ezt, próbálom meg
tenni, most még sokkal inkább, mint bárrnucor" (1927 január),

Provmctáusa megengedi, hogy közbe-közbe - egy-két hónapra _ visszatérhes
sen Párizsba: "Nagyon kedves levélben válaszolt - írja Teilhard Valensmnek-,
de Provinciálisunk kitalálta azt a teóriát, hogy a Jézus-Társaság nem úttörók
rendje. Válaszoltam neki, ugyanolyan kedvesen, hogy nagy embereink példája
nekem nem ezt mutatja, s ezért nem vagyok meggyőződve teóriajáról. Persze,
azt igen szívesen elfogadom, hogy a pápa számít arra, hogy mi legyünk az .öreg
gárdája'. De ez számára sem zárja ki azt a lehetőséget, hogy ,úttörőket' talál
jon sorainkban: a mí negyedik fogadalmunk nem is jelent mást, .. Nem kérek
mást, mint hogy csak használjanak fel és irányítsanak. Érzem, hogy veszélyes
volna, ha normális és ellenőrzött kifutási lehetőség nélkül hagynának. Ha betű

szerint értelmezzük, hát a Provinciális levele bevallja, hogy számomra nincs hely
a Jézus-Társaságban. Csakhogy - te is jól tudod - ha valaki ,elvből hűséges'

egy szerzetesrendhez (,maradni - a maradás kedvéért'): ez számomra már nem
látszik erénynek, rnert itt az eszköz tolakodik céllá. Ezekben a szavaimban ne
keresd a leghalványabb utalást sem arra, mintha Rendemből távozni szándé
keznék. De számomra élesen jelentkezik egy általános probléma: én arról ál
modom, azt szeretném, hogy az egyház szervezettsége és jogos emberi vágyaink
iránt tanúsított magatartása csakugyan szép és kikezdhetetlen legyen. Nem birom
eltűrni, hogy ,a bíztosabbat' elfogadó álláspont (tutiorizmus): vagy az energiák
rossz elosztása által bármit is elfojtsanak. Nagyon szerit az emberi élet! ..." (1927.
április 5.).

"Feloldhatatlan ellentét?"

Próbáljunk valóban Teilhard szenvedésébe helyezkedni: "Elhatározásom, hogy
minden - tőlem telhetőt - megteszek az utolsó leheletemíg, hogy túlszárnyal
jam az akadályt, kiigyam a kelyhet ... Jelenleg hagynunk kell egy kissé le csilla
podni a gyanakvást. Nem esem kétségbe. Remélem. hogy később színre léphetek.
Persze, összebékiteni, harmonizálni akarom az én szempont jaimat - azzal, amit
,ortodoxiának' neveznek; s éppen ebben a szintézíst kereső erőfeszítésemben

látom a legigazibb engedelmességemet. De mícsoda szímplísta módszerrel dolgo
zik Róma: azonnal leállítani mindent! - Ha tudná. hogy evolucionista eszméim
ellenére (vagy - pontosabban mondva: éppen nekik köszönhetően) az Ember
és lelkisége egyre jobban növekszik szememben - végtelenszer jobban - erről

meg vagyok győződve - rnint a Szentírás betűjét nyakasan megőrzők lelkében!
- Sikerülni kell, hogy mindezt kimondjam, vagy pedig követőrnnek. tanítvá
nyomnak adjam át a lángot. Vagy inkább: erre sincs szükséa, Hiszen míndenütt
ott parázslik a Tűz: magától is lángra lobban, ha eljön a pillanat" (1927. április
25. - Teilhard negyvenhat éves. Negyven évvel később a Il. vatikáni zsinaton
hangzanak el hasonló eszmék ...).

A párizsi néhány hét Teilhard számára nemcsak "visszatérés volt a győke

reihez" - amint mondogatta ; de újabb "megmeritkezés" a szavait éhesen be
fogadó fiatatok "élő vizében". Persze, csak legbensőbb barátai tudtak szenve
déséről. Egyébként: "Sosem láttam ilyen kiegyensúlyozott embert - írják róla.
.- Szellemének színte sas-szárnya volt: repült, magasból nézve a dolgokat. az
össz-perspektívákat kereste; Jézus jelenlétéből élt, aki magába ölelte minden
dimenzióját".

Egy párizsi hivatalos [ezsuita vízitáter "elképeszti Teilhard-t, mert előhozza

azt a teóriát, hogy Jézus Társasága lényegileg a ,konzervatívok' rendje", .. Teil
hard megírja Valensinnek: "Sejttettem vele szenvedésemet ... Szornorú benyomás
sal jöttem el tőle: alapvető és feloldhatatlan ellentét van köztem és Róma kö
zött. Számomra ugyanaz a helyzet: jól megy minden, ha tudományra korlátozó
dom; ha pedig nem, hát elzárják előlem az utat, amelyen másokat befolyásol
hatnék .,' Nem veszem tragikusan a histőrtát. De világos, hogy közeledik az elő

reiátott viharfelhő. Az is biztos, hogy elhatároztam: a teológián kívülcső terü
leten utolsó ízig védeni fogom magamat" (1928. június 28.).

Amikor harmadszor tér vissza Kínába, Szomálíában és Abesszíniában tölt
"három, teljesen boldog és munkás (tudományos-fölfedező) hónapot, antilopok,
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szemállak és majmok között", kissé excentrikus, de kitiinő barátja, Monfreid
társaságában. Valensinnek a szokásos hangon, helyenkint elég nyersen számol be
a hajóról írt levelében (1929. február 25-én). Igen hű "fényképét" kapjuk min
den szavában: "Ezek a hónapok, amelyeket nagy függetlenségben töltöttem, bár
miféle ,keret' mínden befolyásától szabadultan, fontos nívóemelkedést jelentenek
benső kibontakozásomban. Határozottabban látom azokat a dolgokat, amelyek
ben hiszek, és az egyetlent, ami lehetek: .evangéllumomat és hivatásomat' - ha
merhetem így mondani. A dolgok, amelyekben hiszek: elsősorban és alapvetően:

a Világ értéke; másodsorban: a mí Krísztusunk szükségessége, hogy szllárdságot,
szívet és arcot adjon ennek a Világnak. - Az egyetlen pedig, ami lehetek: hang,
amely opportune et importune - ha kell, ha nem kell - folyton azt ismétli,
hogy az egyház mindaddig veszve van, amíg nem kerül ki a verbális teológia,
a mennyíségí szakramentalizmus és a finommá páráztatott ájtatosságok csinált
világából, amelybe most burkolódzik - hogy aztán valódi emberi vágyakban ölt
sön testet. Semmiféle okoskodás - érzem - nem lesz képes megállítani ezen
a vonalon. Semmi más sem számít már nekem ezen a Világon. csak ez a cél:
megmenteni a szellemet és az igazságot. - Persze, elég jól tudom, milyen pá
radox ez a magatartásom: ha szükségern van Krísztus egyházára, hogy meg
mentsem a Világomat, hát úgy kell látnom Krisztust, ahogyan az egyház bemu
tatja nekem, rítusainak, adminisztrációjának és teológiájának terhével. Ezt mon
dod nekem, és magam is sokszor mondogatom magamnak. De most nem tudok
szabadulni attól az evídenciától, hogy itt a pillanat, amikor a keresztény ér
zéknek ,meg kell mentenie Krisztust' a klerikusok kezétől, hogy meg legyen ment
ve a Világ. Ezen az egyetlen utamon is - anélkül, hogy kerestem volna 
találkoztam fél tucat igen különféle szellemmel, akinek a (mínd közönségesen
tanított) Kereszténység vagy már életet összezúzó teherré lett, vagy pedig halott
és haszontalan súllyá, vagy olyan vallássá, amelyet meg sem kérdeznek, mert
túlságosan világos ahhoz, hogy bármit várhatnának tőle válaszként a mai kér
déseinkre. Magamat ismertem fel minden ilyen tükörben. S egyre szílárdabban
elhatároztam, hogy ezentúl mínden kompromisszum és mínden finomkodás nél
kül leszek igaz. Ha Krísztus Urunk olyan nagy, mint amilyen óriásinak hisszük,
hát úgy fogja irányítani erőfeszítésemet, hogy semmi se törjön ketté. Nem aka
rok másként élni, mint csak ,szenvedélyesen átadva magamat a hitnek', a Vi
lágba és Krisztusba vetett kettős hitnek."

Pár nap múlva saját maga magyarázza meg ezt az "átmeneti dlszpozícióját" :
"Elég erős egyháziaskódás-ellenes krízisen mentem át, - hogy ne is mondjam:
keresztény-ellenes krízisen. Most pedig ez az ágaskodasom tágabb látókörü és
békésebb érzésbe olvad ... Hála Istennek és barátaimnak: törés nélkül vészel
tem át ezt a fordulatot, amely kétségtelenül krítíkus pontot jelentett értelmi
és érzelmi életemben. Belső következetlenségek nélkül - azt hiszem - hozzá
vetőlegesen megfelelő keresztény magatartáaba szerveztem oly sok (még kevéssé
kereszténnyé tett) elemet, amely kissacskán elém tárul életem lényeges ténye
zőjeként. Ez annyit jelent, hogy mondhatom neked: valóban békében vagyok
egyházammal. mint Istennel is." Az emberi érzék című írása tanúskodik az ak
kori kríziséről. ..Ha átírnám ezt a munkámat - mondja néhány' hónappal ké
sőbb -, kivenném belőle azt a keserű ízt, amely téged mezí íesztett. A keserű

ség akkori átmeneti dlsznozfcíómból fakadt. Ma már túlhaladtam ... a forrongó
krízis tágabb és nyugodtabb magatartásba olvadt. Ismét és úira látom. hogy
esvetlen erőm és .hívatásorn' az, hosy (többé-kevésbé szerencsésen! ...) szinteti
záljam a Világ szeretetét és az egyház szeretetét - és hogy akcíóm számára
egvforrnán destruktív volna, ha akár az egyiket. akár a másikat feláldoznám. Ma
rad a tény. hogy szörnyen (terriblement) érzem a velem szüietett (native) és
véglesres ellentétet, amely ott van - és növekszik - az én szellemem és .egyes
katolikusok szelleme' között."

Harmadik kínai munkakörében aztán erősítőnek érzi a szabályozott életfor
mát. és útra kezdődik számára a fegyelmezettebb gondolkodás is. Ez a fegyel
mezett svitárdsáz őrizte meg a kísíklásoktól egész él.etén át. Jól tudta és meg
is valósította lelkigyakorlata elhatározását: ,.Tartsam ellenőrzésem alatt azt a
szofizmust, amely azt [elentené, ho-tv atáásom a keresztény hit szilárd alantait
- azzal az ürüazvel. hosv kitárulását seejtpm; ilyenkor csak a teste terhét lát
nám. elfeleitve azt az erőt, amelyet ÖSS7€!:(YŰjt é" rendelkezésemre bocsát". Ilyen
magatartásának köszönhette, hogy a Kínában dolgozó Propaganda Fidei Iritelltgens
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elöljárója cikket írat vele, értékeli munkáját (még azt a tanulmányt is, amelyet
a Ma.ínes-í cenzorok nem akartak volna kiadni engedni ...) - De amit Teil
hard "új elveknek" nevez, az igazában alapvető magatartásának higgadtabb ki
fejezése : "Gyökeresen kötődom az egyházhoz is, Rendemhez is, felsőbbrendű és
új elvek alapján - vagyis azt hiszem, elárulnám ,a Világot', ha elfutnék a ne
kem kijelölt helyről. Ilyen értelemben szeretem az egyházat is, Rendemet is,
és atomnyi mértékben dolgozni akarok, hogy belülről, antagonizmus nélkül, tö
kéletesítsem mindkettőt... Az egyetlen félelmetes eshetőség az olyan konfliktus
volna, amelynek során azt kérnék tőlem, hogy bensőmben álljak el attól, ami
számomra első kötelességemnek mutatkozik. Csak azt tudnám elfogadru, hogy
magpróbálok hallgatni. De akkor - ugye, látod - a .Iézus-T'ársaság rosszul
nyúlna hozzám. Hiszem, hogy tehetek érte valamit ... Bizalommal mindent el
érhetnek velem... A Világnak Arca van: Krisztus Arca - ezért érzem utolsó
porcikámíg arra kötelezve magamat, hogy elviseljem elöljáróimat és a püs
pököket ... Persze, könyörögve. hogy míndnyáiunk Mestere végre nyissa meg sze
müket annak a Vil.ágmindenségnek fizikai és erkölcsi ériásságára. amelyről ők

azt képzelik. hogy kalitkába fogták ... Az embernek egy másik Világegyetembe
kellene száműzve lennie. hogy· megsejtse: öntudatlanul is mily hihetetlen gyön
gédség köti minden emberhez."

"Keserves irónia"

Egyháza vagy Rendje elhagyása? "Még a gondolat sem merült fel bennem
sohasem. Egy ilyen gesztus szétrornbolná hatásomat az emberekre, veszélybe hoz
ná az elért eredményeket s megölné bennem azt a bizalmat, hogy lsten kezé
ben vagyok... Szívélyesen meg fogok tenni mindent, amit Rendem kívánna
tőlem. Szirite azt mondhatnárn, hogy a Jézus-Társaság ,fölé jutottam', nemhogy
elszakadtam volna, vagy elundorodtam volna tőle... Készen állok, hogy men
jek, az utolsó pontig is - rnosolyogva, amennyire csak lehet" (1929 őszén). 
S amikor meghallja, hogy semlegesebb helyre (Beyruth-ba) akarnák áthelyezni,
mégis kifakad belőle a fájdalom: "Ebben szánalmas bizonyítékát látom annak,
hogy mi forog azok fejében, akiknek engedelmeskedni akarok mindhalálíg", De
engedelmeskedik: előre kér engedélyt egy-egy írása közöltetésére (legtöbbször nem
kapja meg az engedélyt), rövid párizsi tartózkodásra (megkapja; csalt a legutolsó
alkalommal, élete végén, kérték, hogy rövídítse meg tartózkodását, mert .túlsá
gosan hatott' a világképének feltárása) ; tudományos munkáit és tanulmányait
mindig nagyra értékeli a Rendje ... ; de a könyvei. amelyek túllépnek a tudo
mányok terü1etén, mindvéaíg cenzorok kezén akadnak el. (Erre vonatkozólag
lásd - például - a Vigilia 1974 júliusi számát; és a Bizalmas Levelek kötet
végén közölt Függelékot: Az Isteni Erőtér című kézirata sorsáról.)

Újabb "hőemelkedést" látunk Teilhard léveleíben, amikor Edouard Le Roy
könyvei egyházi indexre kerülnek, Valensinnek is csaknem meggyűlik a baja a
cenzorokkal, és saját írásait egyre kevésbé engedik közöltetni (1932). Ekkor is
mét erős szavakkal ír Valensinnek: ,.fme, felmérhetjük a szellemi tirannizmus
és télelern fokát. ahová az egyház irányítói eljutottak, s ráadásul: a keresztények
kezdik igen helyesnek, normálisnak találni ezt a helyzetet! Nemsokára mít sem
kell irigyelnünk attól a rezsimtől. amelynek összetörésére jütt az Evangélium,
kétezer évvel ezelőtt. S még azon csodálkozunk. hogy nem tér meg a Világ?
- Nagyon nehéz lesz cipelni a terhet ... Isten színe előtt állva, iránta égő sze
retettel, esküszöm, hogy sosem teszem le a fegyvert. Tovább dolgozern - moso
Iyogva, még befelé is, ha futja az erőmből. De mától kezdve (1932. október 20.)
életem egyetlen célja - és még határozottabban - az lesz, hogy azon fárado
zorn, hogy széttörjem azt a kalodát, ahová - mily keserves irónia ez - ,a
fény fiai' zárták a Szellemet."

A mai olvasó már nem érzi a leveléhez csatolt utóirat keserű fájdalmát:
"La Berthonnifre ájtatos lélekkel halt meg. Egy fillér sem maradt utána. Ha
lálának oka: .melankólia-krfzis' (indexre-tétele miatt.) Utolsó perceiben két pap
barátja volt mellette. Minden írása biztos helyre került. Minap pedig a kato
likus La Croix újság adta meg neki a kegyelemdöfést, amely a halál felé segí
tette. A rue Cassette-ben minden csendes (ez Edouard Le Roy lakhelye, ahová
Teilhard akkoriban, szerda estéken, ellátogatott)." - A másik - nevét egészen
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másképp író - P. Pierre Leroyt, nála fiatalabb je7.-Suita rendtársát. a genetika
szakemberét. Teilhard akkoriban már jól ismerte. Pierre Leroy ama kevesek
közé tartozott, akinek jelenlétében Teilhard nem birta türtőztetni sírógörcseit,
amikor ilyen csapások szakadtak reá: de a következő percben, összeszedve ma
gát, már ragyogó arccal mondotta: "Miért sírnék'! Hiszen akik szeretik Istent,
azoknak minden a javukra válik" ...

Ilyen töretlen hitre segítik azok a találkozások, amelyeket mégsem tilthattak
meg neki: "Minden egyes alkalommal Lölfedezek egy szellemet vagy szívet, akit,
ugyanazok a kötelékek tartanak fogva, mint amelyeknek azétszakítására én húsz
évet szenteltem már. Bizony mondom: ezek az ismételt találkozások. kapcsolód
va írásaim utóbbi bukásaival - (nem engedték közöltetni tanulmányait; Az Is
teni Erőtér cimú könyve sem kapott engedélyt kiadásra) - eddig ismeretlen
szenvedélyt támasztottak bennem: felszabaáítani., , Mindeddig inkább spekulatív
voltam. Érzem, hogy az élet egyre inkább hajt az aktivitás felé; s nemigen lá
tom, hogy mi tudna megkötni a cselekvésben ... Vannak hivatások, amelyeknek
nem lehet ellenállnunk . .. Csak az rémítene el, ha .pengő érc és zengő cimba
lom' lennék, amelyről a mai Szentírás-részlet beszél" (1933. február 26.), Ezt
akkor írta, amikor ötödször tért vissza Kínába, Még két ilyen útja lesz,

"Változtassam meg eszmevilágomat"

"Kényes pont az én helyzetemben a Generálisunk iránt az, hogy kétszeresen
(először is' pszichológiailag, aztán meg lelkiismeretemben) lehetetlen az, hogy
,változtassam meg eszrnevilégomat' - amint elég naiv módra mondják nekem.
Csak annyit próbálhatok meg (s igazában már ezt kísérlem meg évek óta), hogy
színtézíst alkossak: annak színtézísét, .amít látok' - annak maxírnumával, .amít
az egyház kíván megengedni'. Szomorú, hogy Rómában nem is próbálják meg
látni, hogy mi az építő és hagyományos az én erőfeszítésemben. Akármit gon
dolnak is följelentőim, a kinti emberek nem tévednek ebben; és bár elég kevéssé
hatok ,Monsieur l'abbé'-nak, ezért még soha senki sem ítélt ,kevéssé hívőnek'.

Mindent egybevetve: nem látok más teendőt, mínt hogy folytassam utamat. Az
idő majd ítél a magatartások értékéről. Amennyire lehet, írni fogok ezentúl is,
mert 'ez kötelességem, legalábbis önmagarn iránt. Nem látok semmiféle más
álláspontot. hogy megtartsam hitemet. Azért hiszek az egyházban, mert számom
ra törzságat (,fílumot') jelent - és amennyiben ilyen törzságként szerepel az
Emberiség tökéletesítésében." - Tehát Teilhard "felszabadulásnak" tekinti a ró
mai intézkedést: "Vissza kell utasítania bármily állást vagy kinevezést, amelyet
esetleg felajánlanak Párizsban, - mert eszméi nem biztosak, és mert - di
cséretes külső magatartás ellenére - láthatóan semmit sem tett, hogy megvál
toztassa eszméit" (1933 tavaszán).

Megváltoztattri eszmevilágát ? . .. "A római hatóságok közt és közöttem több
van, mint valamiféle szavak miatt való félreértés. Mindkét fél, ők is, én is,
ugyanazt az egyetlen Krisztust akarjuk. Ez döntően fontos, s ennek alapján ma
radhatunk együtt, bármiféle lovagiatlanság vagy tettetés nélkül. Csakhogy 
nem számítva ezt a döntően lényeges pontot - különbözünk, Róma és én 
két világkép miatt, amelyek nemhogy egymást kiegészíte nék, hanem ellentétesek:
igazában áldatlan harc folyik statlkus pesszimizmus meg haladó optimizmus kö
zött. Azt hiszem, jobb ezt őszintén bevallani, semmint szavakon nyargalva egy
mást csapni be... Az én esetemben az egyetlen megoldás az, hogy hagynak 
legalábbis ideiglenesen - .szabadúszóként' élni. Ha Krisztus Urunk még elég
erőt és életet ad nekem, talán sikerül fölépítenem egy jobban járható lelki mű

vet, vagy új szellemben látni az egyház jövőjét ... Az is hiábavaló volna az e~yházi

elöljáróság részéről, hogy csakis tudományos kutatómunkára korlátozzanak. .filo
zófia nélkül' - amint mondják. Bizonyos szellem nélkül, vagyis a szent kutatás
keresés lelke nélkül - számomra a Tudomány halott; s époen ezt a szellemet
nem akarják, és ennek terjesztésétól félnek." - ,,1=:n képtelenségnek tartom. hogy
megelégszenek néhány régi pervnektívával. Világos, hogy nem azzal hencegek,
hogy én találtam fel a spanyolviaszt; de eszméim közt világosan látok egy olyan
kornplexumot, amelyből .ki kell jönnie valaminek' - mások számára és magam
nak is." - Csak egyet ebből a .kornplexumból": "Az a változás, amelyet a Meg
váltásra vonatkozó perspektíváinkban ajánlok, teljesen arra vezethető vissza,
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hogy a .tüstöt' (= a Rosszat) én ,tűzzel' (= haladással) helyettesítern ... Érték
váltás történt." Ilyen szellemben köszönti Teilhard P. Sertillanges dominikánus
könyvét (Dieu- ou 'rien, 1931): "Jólesik - magunk körül, az egyházban - ilyen
fegyvertársakat éreznünk velünk együtt" (19~H). H. de Lubac munkáit is ezért
fogadja nagy örömmel: "Bámulom történeti' szemléletmódjának világosságát ...
Ön azért hívja fel olvasóit ,a Szellem és a Célrairányulás újra-Iölfcdezésére', mert
ezzel arra akar utalni, hogya legsúlyosabb hiba ,a Természetfölötti' terén az,
hogy a .természet' statikus fogalmával helyezkedik szembe, - ami pedig már
nem elegendő. A Természetfölötti egész teóríáia (mint ahogyan minden teológiai
tézis, amely ,szubsztanciákkal' és .akcídensekkel' fejezi ki magát) a gondolatnak
olyan terén kevereg, amelyet már elhagyott a modern gondolkodók nagy része.
A 'I'érmészetfölöttít olyan elgondolás-rendszerbe kell áttennünk - és ez a lé
nyeg l, - amely érthető és élő szísztéma számunkra" (1934). "Az igazi keresz
tény természetfölötti, amelyet az egyház már sokszor meghatározott, sem nem
hagyja a maga síkján a teremtményt, sem nem szüntetí meg... A kegyelem
nek ,valamire' kell rászállnía"; "a természetfölötti hit: hinni Istenben"; ez a ta
nítás az Apostoli Hitvallásból fakad; a JI. vatikáni zsinat ,Dei Vel'bum' (lsten
Igéje) című konstitúciója ezt ismét teljes fénybe állította - mondjá H. de. Lubac.

A Szeretet oldalán

"Az a nemtörődömség (keserűség nélkül mondom, dc hidegen és tárgyila
gosan), ahogyan - például - Rómában panírkosárba dobták ./lz Isteni Erőtér

(= Benne élünk) könyvem kéziratát. amelynek pedig publíkáiását sürgette a
r,ouvain-i revízió, - értésemre hozta, és meg is értettem, hogy jelenleg vál
lalni kell a felelősséget ... Fe'rnentve és igazolva vagyok, hogy elmenjek jogaim
végső határáig. Ön - írja Teilhard H. de Lubac-na];: - majd segíteni fog. hogy
ne kövessek el ostobaságot, és ha súrlódás szárrnazna (ami nemigen kerülhető

el), hát maradjak a ,szeretet' oldalán" (1937).
Nagy hézag van a bizalmas levelek sorozatában - a második világháború

támasztotta levelezési nehézségek miatt, Japán UI4''i. augusztus 17-én svürrtetí
meg a harcot. Teilhard azonnal ll' Lyonba és Párizsba, jezsuita elöljáróihoz.
Válaszukat megkapva, rögtön hajóra száll; csak 1946 rná ius 5-én ér Pár'izsba.
Az embel'i jelenség kéziratát még a háború alatt sikerült Rómába juttatnia; az
1944-es cenzúra: negatív. 1946-ban tehát ú ira próbálkozik, meatéve a kért javítá
sokat. Huzavona kezdődik, ismét n-rratív válasz - és így tovább, még az 19'1.8-as
személyes római útján is. (A Bizalmas Levelek című kötet közli a cenzúrák eg)'
részét; a többit lásd a Vigilia 1974 júliusi számában.)

Teilhard-t először 1947-ben éri szívinfarktus, hónapokat tölt egy Párizs mel
letti kórházban: "Elhatároztam, hogy ezt a váratlan históriát inkább sarkantyú
nak tekintem, semmint féknek - ha az Úr Jézus erőt ad hozzá ... Ma, ebben
az órában, repülőgépen kellene ülnöm, útban Johannesburg felé... Mit jelent
mindez? Majd meglátjuk, ha világossá válnak az események. Lényegében nem
akarok, nem is tudok más értelmet adni neki, mint csak ezt: kiszakadok a
Kozmikusból, hogy még bensőségesebben, még valóságosabban ojtódjam a Krisz
tusiba - aki végeredményben az Egyetten Szükséaes a Világmindenségben. S ezt
olyan áron kell megtennem, egy bizonyos tudományos veszteséggel, amelyet
viszont mások majd pótolnak helyettem. (Az afrikai Australopitecus lelőhelyeí

nek felkutatásáról volt szó ; Teilhard később kétszer is meglátogatta ezeket a he
Iyeket.) - Valójában nem kell már másért élnem, csakis Krisztusért, akit az
egyház révén látok meg. Arra szenteljem végemet, hogy kifejlesszem látásomat:
a Krisztusl Elemet."

1946-ban egy római folyóiratban Garrigou-Lagrange domínikánus teológus
élesen megtámadta Teilhard-t. Mgr Bruno de Solages, a Toulouse-i Katolikus
Egyetem rektora nyilvános előadáson védi meg, mottóul választva XIV. Benedek
Sollicite ac provide pápai konstitúciójának szavait: "Kérjük a teológusokat, hogy
egy szerző valódi mondanívaló iáról csak úgy alkossanak világos ítéletet, hogv ...
minden írását elolvassák, gondosan megvizsgálva a mű egyetemes eszmevíl ágát
is; .." stb. Mgr Bruno de Solagas razyogó társvlsmerettel mutatia meg TeH
hard eszmevilágának értékét és szerenét a keresztény gondolkodásban. - 1947
ben több teológus Rómában a Szent Offíciumot akarja feltüzelni, hogy ítéljék el
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Teilhard-t. .. (Azóta már nem létezik ez a római szervezet ...) - Teilhard sze
retettel írja provinciálisának, aki arra kérte őt, hogy csakis szaktudományos
írásokat publikáljon : "Nem is kell mondanom: számíthat rám - Isten segítsé
gével, Remélem, hogy megtalálom utamat ebben a - pszichológiailag nehéz 
helyzetben, s ezért egy szempillantást sem ingadoztam, amikor közölték velem
elhatározását" (1947. szeptember 25.). - De amerikai útjain (1948 februárjában
- már hatodszor van az Egyesült Allamokban), sokat szenvedve ideggyöngülés
míatt ; hozzáteszi: "Türelem kérdése az egész ..."

Sikertelen római útját "szeretettel áthatott" régi stílusú krítíkáía kísérte:
"Komikus - és tragikus - az, hogy Rómában mily naivul képzelik, hogy a mo
dern neohumanizmus (ez az óriási történeti, tudományos és szociális jelenség)
igazában csak ,az Evolúció divatjamúlt látásmodjára' épül... Mágikus és félel
metes szó nekik az ,Evolúció', amire mindent - akármit - ráraknak,elképesztő

zűrzavarban. A jezsuita generális is azt mondta nekem, hogy .nem fontos Iekő

telezní magunkat', és .csak divatot' lát ott, ahol pedig akkora ugrás, küszöb van,
amilyent a Történelem bizonyára még sosem regísztrálhatott, amióta először je
lent meg a Földön a reflexió: íme, ez a ,római betegség', amint elém tárult ott
létemkor. S ezért ezentúl ez a tény - árnyként - vetül minden utamra. 
Jól értsd meg helyzetemet: énem egész mélyével kötődöm a Jézus-Társasághoz
és az egyházhoz; de éppen ezért kötődom még Jobban - ha szabad így mon
danom: hivatásomhoz: teljesen .humanizálo', egészen-emberivé-tevő Krisztust hir
dessek, és - következésképp - olyan kereszténységet, amely teljesen érzékeny
nyé teszi az embert a Teremtésnek még elvárt minden növekedése-gazdagodása
iránt. Együttérezni az egyházzal, _. igen! De úgy, hogy az egyház érezzen együtt
a Világgal, amennyiben ez a Világ mozgó habjain hordja a teljes kereszténnyé
alakuláshoz elvárt erőtartalékokat." - "Gyakorlatilae;: most rnit csinálok? Még
nemigen tudom." Hamarosan megtudta : udvariasan elküldték - igazában szám
űzték - Amerikába; New York-ban egy tudományos szervezetnek dolgozott 
haláláig. Utolsó - kissé türelmetlen - leveleire ilyen válaszokat kap Rómából:
"Főleg azt ne gondolja, hogy minket nem érdekel az új-Humanizmus; és ne
vélje azt, hogy csak egyetlen dilemmát látunk: vae;y elfogadni, avagy elítélni.
Előbb tanulmányozni fogjuk a helyzetet, mielőtt döntenénk. Ez már csak ter
mészetes." Ez a "természetesség" a E. vatikáni zsinatig váratott magára ...

A Teilhard-t érő utolsó szenvedések viszont sorra jöttek: "A Generális vé
gul is lemondott arról, hogy megjelenni engedje .második-számú' könyvemet,
Az emberi zoológiai csoportot. Világos, hogy gyökeres konfliktus van a között,
ahogyan én látom Istent, meg amint a hivatalos egyházi tekintély látja. De min
dig bízom, hogy összpontosulunk" (1950. augusztus 8.). Teilhard egyre inkább
"szellemi űrre" talál a magukat újnak képzelő, Teilhard szempontjából ásatag
szellemű amerikai tudósok között (tiszteletét nyilvánítja akivételeknek ...). "De
ne gondold, hogy pesszimista vagyok. Éppen ellenkezőleg. Mint ahogyan írtam
is Julian Hu:'Cley-nek (azzal a felhívással kapcsolatban, amelyet az amszterdami
kongresszuson tett, új emberi vallás érdekében): az antropogenezist lélekkel át
ható vallás csak akkor lehetséges, ha ez a vallás a Mindenséget szerétövé és
szeretetreméltóvá teszi... Tehát bármit is csak ebből kiindulva lehet alkotni ...
S ezért szívesen odaadnám az életemet is." Teilhard-t meg sem hívják a Laval
egyetem jubileumi találkozójára, ahol "Bayer nyilván azt fogja majd eldönteni,
hogy forog-e a Föld" (1952. szeptember 26.). Az "antropológia reformját" szor
galrnazó Teilhard-ra csak négy-öt tudós hallgat - és nem tesz semmit. - 1!l53
őszén, második afrikai útján, egyre inkább meggyőződik róla, hogy az emberré
válás afrikai tájakon történt meg, ott kell tehát legfőképp kutatni. - Jean Ros
ta.nd könyvére nem engedik válaszolni (ez lett a Hogyan hiszek címú tanulmá
nyának - ki nem dolgozott - változata). Utolsó eszmélődéseit írva, csöndesen
jegyzi meg: "Persze, ez is kiadhatátlan szöveg lesz" ... Ezt írta benne: "Az egy
ház csak akkor lesz ismét hódító (újra megvalósítva az öt első század teológiai
erőfeszítését), ha arra törekszik, hogy újra-átgondolja, magas-fokon-átgondolja
azokat a viszonyokat, amelyek léteznek - már- nem Krisztus és a Szerithárom
sáa között - hanem Krisztus és a fantasztíkusan óriásivá tágult Világegyetem
között (legalább egy trillió galaktika mlndegyíkében - csaknem biztos, hogy
van Élet és Gondolat ...). Érzem, hogy a Kereszténvséz csak úgy képes tovább
élni (és magas fokon élni), ha ... hitünk és szeretetünk átfogja az egész Világ
mindenséget . .. Én a jelenlegi helyzetet egyszerre tragikusnak és nag'ljszerűen
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világosnak is látom: micsoda ragyogó kibontakozás várhat a keresztény sze
retetre! ... De csak végre Róma se kételkednék már ebben - végre!" (1955. ja
nuár 2.) "Ég és Föld között már nem ugyanazok a viszonyok, mint voltak két
ezer évvel ezelőtt. A Kereszténység csodálatos értéke az, hogy képes új dimen
ziókhoz idomulni. De akkor még arra is szükség van, hogy megtegyük a lépést:
Kozmoszból Kozmogeneztsbe, körből szféráua jussunk, S ebben az új perspek
tívában Krisztus egyáltalán nem veszti el alakját, meg sem kisebbedik, hanem
valóban - a mí szemünk számára újra - ,feltámad'" (10;;5. február 16.).

1955. március 9-i Naplójába ezt írta Teilhard: "Claudel így ,ment el', ezt
mondogatva: .Hagyjatok nyugodni, nem félek'. Ez volt Valensin szava is, az
egyik könyve végén: ,A keresztény még a legszörnyűbb szenvedések közt is
megőrzi öröm-alapját, s ez tesz ragyogón komollyá. Nem fél Istentől.' ,.

Teilhard, azon az 1955. április 10-i vasárnap délutánon, amikor szívkrízlse
közben egy pillanatra visszanyerte öntudatát, még ezt is hozzátette: "Most már
látom: rettenetesen igaz, hogy halálom pillanata jön"... Akik nem szoktak hoz
zá stílusához, azok a francia "terribIe" szóba végső kétségbeesését olvassák bele.
Pedig Teilhard számára még az Úr Jézus szeretete is "terrible" volt - aho
gyan magyar fiatalok is mondogatiák: "Rém klassz !"" ..

Annyira ilyen volt Teilhard harca és szenvedése, hogy - a halála előtti

utolsó vasárnapon is... hosszan beszélt jezsuita elöljárójával, bizalommal for
dult hozzá és terveit mondotta el neki.

EDITH STEIN

A KARÁCSONY TITKA
Advent és karácsony. Mikor egyre rövidülnek a napok, míkor Cha szabályszerű

a tél) leesnek az első hópelyhek, halkan és szemérmesen bukkannak fel az első

karácsonyi gondolatok. És már a puszta szónak varázsa van, amitől aligha sza
badulhat a szív. Még a más valláson levők és a hitetlenek is, akik számára sem
mit sem jelent a betlehemi gyermek régi históriája, ünnepre készülnek és azon
törik a fejüket: hogyan gyújthatnák meg itt vagy amott az öröm egy-egy su
garát, Már hetekkel és hónapokkal előre is míntha a szeretet meleg árama
futna keresztül az egész földön. A szeretet és az öröm ünnepe - az első téli
hónapokban e felé a csillag felé tart mindenki. - A keresztény és főleg a ka
tolikus keresztény számára azonban van itt valami más is. Űt elvezeti a csil
lag a jászolban fekvő gyermekhez, aki meghozza a földre a békét. A keresztény
müvészet ezt számtalan kedves képben állítja szemunk elé; erről énekelnek azok
a régi dallamok, amelyekben ott cseng a gyermekkor egész varázsa.

Aki együtt él az Egyházzal, annak szívében a rorátéra hívó harangszó és az
adventi énekek valami szent vágyat ébresztenek; és akinek feltárult a Liturgia
kimeríthetetlen forrása, ahhoz naponta bekopogtat az emberréválás nagy prófé
tája, hatalmas intő szavaival és ígéreteiVE'I: "Harmatozzatok, egek, onnan fe
lülről és ti felhők, hullassatok győzelmetl Közel van már az Úr! Jertek, imád
juk Öt! Jöjj, Uram és ne késlekedjél! - Jeruzsálem, nagy örömmel ujjongj,
mert üdvözítőd jön hozzád!" December l'f-tól 24-ig egyre vágyakozóbban kiált
ják a Magnificat nagy O-antifonái (O Bölcsesség, O Szövetségek Istene, O Jessze
Gyökere. O Dávid Kulcsa, O Nankelet, O Nemzetek Királya): ..Jöjj, és szaba
díts meg minket!" És egyre ígéretesebben cseng: ..Lásd, minden beteljesedett
(Advent utolsó vasárnapián) : és vpgül: "Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr és
holnap meglátjátok az Ö dicsőségét".

IE{en, ha este kigyúlnak a karácsonyfák és lelcserélődnek az ajándékok, még
előbbre. egy mávlk ragyogás felé tör a kielégítetlen vágy, míg csak éiféli mí
sére nem csendül a harang s a Szerit Éj csodája meg nem úiul a fénvbebo
ru It, virágdíszes oltárokon: "És az Ige testté lőn". Itt van a boldog beteljesedés.

Az emberré lett Istenfiú követése. Bizonyára míndegylkünk megélte már ezt a ka
rácsonyi örömet. De nem egyesült még az ég és a föld. A betlehemi csillag még
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ma is sötét éj csillaga. Már a második napon leveti az Egyház a fehér ünnepi ru
hákat és a vér színébe öltözik, a negyedik napon pedig a gyász lilájába: István, az
első vértanú, aki elsőnek követte az Urat a halálba, és az ártatlan gyermekek,
Betlehem és Juda csecsemői, akiket durva hóhérkezek öltek meg: ilyen kíséret
állja körül a jászolban fekvő gyermeket. Mit jelentsen ez? Hová lett az égi
seregek ujjongása, hová a Szent Éj csendes boldogsága? Hol van béke a roldön?
Békesség a földön azoknak, akik jóakaratúak. De nem míndenkí jóakaratú.

Az Örök Atya fiának azért kellett az Ég dicsőségéből alászállnía, mert a Go
noszság titka éjbe burkolta a földet.

Sötétség borította a földet s ő úgy jött, mint a világosság, amely a sötétség
ben világít, de a sötétség nem fogta fel öt, Akik befogadták, azoknak elnozta a
fényt és a békét, békét a Mennyei Atyával és békét mindazokkal, akik hozzá
juk hasonlóan a világosság gyermekei és a Mennyei Atya gyermekei, elhozta a
szív mély belső békéjét: de a sötétség gyermekeivel nem hozott békét. A béke
fejedelme nekik nem békét hoz, hanem kardot. Számukra O a botránykő, amely
nek nekirohannak s amelyen szétzúzódnak. Nehéz és komoly igazság ez, amelyet
nem szabad elkendőznünk a jászolban fekvő gyermek költői varázsával. Az
emberréválás titka és a gonoszság titka szorosan együvé tartozik. A világosság
gal szemben, amely az égből szállott alá, a bűn éjszakája még feketébbé és
még borzongatóbbá válik. A jászolban fekvő gyermek kitárja karocskárát s a
mcsolya már mondani látszik azt, amit később a férfi ajka kimondott: "Jöjje
tek hozzám míndnyájan, akik fáradtak é-s terheltek vagytok". És akik enged
nek hívásának, a szegény pásztorok, akiknek Betlehem határában az ég fényes
sége s az angyalok hangja adta tudtul az örömhírt s akik erre hűséges szivvel
mondták: "Menjünk Betlehembe", és fel is kerekedtek; a királyok, akik a tá
vol-keleti országokból ugyanezzel az őszinte hittel követték a csodálatos csilla
got: azok számára a kegyelem harmata hullt a gyermekkézből és ők "nagy
örömmel örültek". Ezek a kezek adnak s ugyanakkor követelnek is: ti bölcsek,
vessétek le bölcsességeteket s legyetek egyszerűek, mínt a gyermekek; ti kirá
lyok, adiátok oda koronátokat és kincseiteket s hajoljatok meg a Királyok Ki
rálya előtt; vegyétek vállatokra vonakodás nélkül a fáradságot. a szenvedést, a
terheket, amelyeket az O szelgálsta kíván meg tőletek. Gyermekek. akik még
nem tudtok szabadon adni, tőletek a gyermekkéz zsenge életeteket veszi el,. míe
lőtt az még igazában elindulhatott volna: nem lehetett volna jobbra használni,
mínt az Élet Urának áldozni. "Kövess engem" - úgy szól a gyermekkéz. mint
ahogyan később a férfi aika szólt, f!!v szólt a tanítványhoz. akit szeretett az Úr
és aki most színtén a jászol kíséretéhez tartozik. És Szent János, a tanítvány,
követte őt tiszta gyermekszívével és nem kérdezte: Hová? Miért? Otthagyta
atyja hajóját és minden útján követte az Urat. fel egészen a Golgotáig. "Kövess
engem" - meghallotta ezt az ifjú István is. Követte az Urat a sötétség elleni
harcba; szavával és vérével tanúskodott mellette, lelkében is követte Ot, a sze
retet Lelkében, amely harcol a bűn ellen. de szereti a bűnöst és még a halál
ban is közbenjár a gyilkosért Istennél. Fényalakok, akik a jászol' körül térdel
nek: a gyönge ártatlan gyermekek, István, a lelkes tanítvány és János, a sze
retet apostola: ők mindnyájan engedtek az Úr hívásának. Velük szemben ott
áll az érthetetlen keménység és vakság éjszakája: az írástudók, akik felvilágo
sítást tudnak adni az idő és hely felől, amikor és ahol a Megváltónak meg kell
születnie, de számukra nem következik ebből, hogy "Men:iünk Betlehembe l";
Heródes király, aki meg akarja ölni az Élet Urát. A jászolban fekvő gyermek
előtt széjjelválnak a lelkek. O a királyok királya és az élet és halál ura. Ki
mondja, hogy "kövess engem", kimondja számunkra is, és nekünk választanunk
kell világosság és sötétség között,

Létközösség Istennel. Hogy hová akar bennünket vezetni ezen a földön az is
teni gyermek: ne kérdezzük idő előtt. Csak annyit tudunk, 'hogy azoknak, akik
az Urat szeretik, minden a javukra válik.'

0, csodálatos csere! Az emberiség Teremtője, testet öltve magára, megaján
dékoz istenségével. Ezért a csodálatos tettért jött -a világra a Megváltó.. Ember
gyermekévé lett Isten, hogy az emberek Isten gyermekeivé lehessenek. Egy kö
zülünk széttépte az Isten-gyermekség kötelékét. egynek közülünk kellett azt
egybefűzni s megfizetni a bűnért. Az öreg, beteg és elvadult törzsből senki
meg nem tehette ezt. Új, egészséges, nemes ággal kellett beoltani. S O egy
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lett közülünk, de ezzel ennél is több: egy velünk. Hiszen ez a csodálatos az
emberiségben: hogy mindnyájan egyek vagyunk. Ha ez másként volna, ha mint
önálló és elszigetelt egyedek sorakoznánk egymás mellett, szabadon és függetle
nül, akkor egyikünk bukása nem járt volna mindnyájunk bukásával. Akkor
alkalmasint másként lehetett volna a váltságdíjat megfizetni értünk, de az O
igazságossága akkor nem áradt volna kl a búnösökre, elégtételre nem lett. vol
na mód. O azonban jött, hogy egyetlen, titokzatos testté legyen velünk: O a
fej, mi az O tagjai vagyunk. Tegyük kezünket az isteni Gyermek kezébe, mond
juk ki az "Igent"-t az O "Kövess engern'i-jére, akkor az övéi vagyunk és sza
bad az út ahhoz, hogy isteni élete kiáradhasson ránk.

Az örök élet kezdete ez bennünk. Még nem Isten dicsfénybe vont boldog
színelátása; a hit sötétje még, de már nem ettől a világtól való, megérkezés
már Isten országába. Mikor a Szent Szűz kimondta az ő "legyen"-jét, akkor
kezdőrlőtt el Isten országa a földön, s ő volt az első szolgálója, Es mindenki,
aki a Gyermek születése előtt vagy után szóval és tettel Hozzá tartozónak vallja
magát - Szent József, Szent Erzsébet a gyermekével és mindnyájan, akik a
jászol körül állnak -, belépnek Isten országába. Másképpen lett, mint ahogyan
a zsoltárok és próféták nyomán elgondolták Isten országát. c_ Az ország urai a
rómaiak maradtak s a főpapok és írástudók továbbra is leigázták a szegény
népet. Láthatatlanul hordta magában a mennyországát mindenki, aki az Úrhoz
tartozott. Földi terhétől nem szabadult meg, sőt, még kapott is hozzá, de ebben a
teherben lendítőerő volt, amely édessé tette az igát és könnyűvé a terhet. így
van ez ma is Isten minden gyermekénél. Az isteni Élet, amely a lélekben ki
gyullad, nem más. mint az a világosság, amely a sötétségbe jött: a szerit Éj
csodája. Aki magában hordja, az megérti, mikor róla beszélnek. A többiek ré
szére azonban minden, amit csak erről mondani lehet értelmetlen dadogás. Az
egész János evangélium ilyen dadogás az örök Viláaossázról, amely szeretet
és élet. Isten bennünk és mí Öberme, ez az osztályrészünk Isten országából,
amelynek alapját az emberréválás vetette meg.

Létközösség Istenben. Létközösség Istennel: ez az első. De rögtön következik be
lőle az, ami a második. Ha Krisztus a fő, mí pedig a mísztíkus test tagjai va
gyunk, akkor ízek gyanánt kapcsolódunk egymáshoz, s mi emberek Istenben
egyek: egyetlen isteni élet vagyunk. Ha Isten bennünk van és ha O szeretet, ak
kor nem lehet másként, mint hogy szeretjük testvéreinket. Ezért mértéke Isten
szeretetünknek az emberszeretet. De ez más, mint a természet szerint való em
berszeretet. A természet szerint való szeretet kijár ennek vagy amannak, aki
a vérség köteléke vagy karakterünk rokonsága vagy érdekközösség folytán kö
zel áll hozzánk. A többiek "idegenek", akik "nem érdekelnek", vagy még taszí
tanak is a lényükkel úgy, hogy lehetőleg távol tartjuk magunktól őket. A ke
resztény számára nincs "idegen ember". Míndenkor az a "felebarát", aki éppen
előttünk áll, aki a legjobban ránk szorul, függetlenül attól, hogy hozzátartozónk-e
vagy sem, "rokonszenves"-e vagy sem, s hogy segítségünkre "erkölcsileg rászol
gálv-e vagy sem. Krisztus szeretete nem ismer határokat, soha meg nem szűník,

nem borzad vissza az utálatostól és a szennyestől. A bűnösért jött és nem az
igazért. S ha Krisztus szeretete él bennünk, akkor mi is úgy teszünk, mint ő,

és utána megyünk az elveszett báránynak.
A természet szerint való szeretet arra törekszik, hogy birtokába vegye a

szeretett embert, s amennyire csak lehet, osztatlanul. Krísztus azért jött, hogy
visszanyerje az Atya számára az elveszett emberiséget; és aki az O szeretetével

/ szeret, az nem önmaga, hanem Isten számára akarja az embereket. Ez termé
szetesen a legbiztosabb út arra, hogy mindörökre a mieink legyenek; mert ha
egy embert Istenbe rejtettünk. akkor Istenben egyek vagyunk vele, míg a hó
dítás vágya - előbb v~gy utóbb, de míndia - veszteséghez vezet. Ugyanaz
áll az idegen lélekre, mínt ami a saját lelkünkre és minden külső jóra: aki
kívülről-valóari törekszik arra, hogy megszerezze és megőrizze, elveszti. Aki Is
tennek adja, megnyeri.

Legyen meg a Te akaratod! Ezzel az Isten-gyermekség harmadik vonásánál tar
tunk. Az Istennel való létközösséa volt az első. Hogy míndenkí egy legyen Is
tenben: ez a második. A harmadik: ,.Arról fogom mezlsmernl, hogy szerettek en
gem,· ha meatarttátok parancsolataimat". Isten gyermekének lenni ezt jelenti:
Istennel kézenfogva menni, Isten akaratát tenni és nem a magunkét, Isten ke-
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zébe tenni le minden gondunkat és minden reményünket, nem aggódni többé
sem önmagunkért. sem jövőnkért. Ettől függ Isten gyermekének a szabadsága
és az öröme. S mílyen kevesen mondhatják ezt a magukénak még az igazán
istenfélők, sőt a hősies áldozatra készek közül is. Míndig csak görnyedten járunk
gondjaink és kötelességeink súlyos terhe alatt. Miridnyájan ismerjük a hasonla
tot az ég madarairól és a mezők liliomairól. De ha találkozunk egy emberrel,
akinek se vagyona, se nyugdíja, se biztosítása, és mégis gond nélkül néz jövője

elé, úgy csóváljuk a fejünket, mintha valami szokatlan dolgot látnánk. Termé
szetesen aki a Mennyei Atyától várja el, hogy számára mindig gondoskodjék a
bevételről és a kívánatosnak tartott életkörülményekről, az súlyosan elszámít
ja magát. Csak akkor áll helyt szilárdan az Istenbe vetett bizalom, ha magá
ban foglalja a készséget, amely mindent, de mindent az Atya kezéből vesz.
Hiszen egyedül Ű tudja, mí válik javunkra. És ha egyszer inkább szükség és
nélkülözés lenne nekünk való s nem kényelmesen biztosított megélhetés, vagy
sikertelenség és megaláztatás jobbat tenne, mint tisztelet és tekintély, akkor
erre is készen kell állnunk. Ha így teszünk, a jövő tehertétele nélkül élhetünk
a jcl~n~ •

Kell, hogy a "Legy~ meg a Te akaratod!" a maga teljességében a keresz
tény élet zsinórmértéke legyen. Ennek kell rendeznie reggeltől estig a napot,
az év lefolyását, az egész életet. Ekkor azután a keresztény ember gondja is
csak ebből fog állni. Minden más gondot magára vesz az Úr. Ez az egy azon
han ránk marad, amíg csak élünk. Nem vagyunk véglegesen bebíztosítva afelől,

hogy megmaradunk Isten útján: ez tény. Mint ahogyan az első emberpár Is
ten-gyermekségből Isten-rnesszeségbe zuhanhatott, úgy áll mindenkí közülünk
beretvaélen a Semmi és az isteni Élet teljessége között. És előbb vagy utóbb
ez szubjektíve is érezhetővé válik a számunkra. A lelki élet kiskorú napjaiban,
mikor éppen csak megkezdtük, hogy Isten irányításának átadjuk magunkat, egé
szen erősen és határozottan érezzük a vezető kezet; napfényben áll előttünk az,
amit tennünk és elviselnünk kell. De nem marad míndig így. Aki Krisztushoz
tartozik, annak Krisztus egész életét élnie kell. Bele kell érlelődnie Krísztus fér
fikorába s rá kell lépnie egyszer a Getszemáni - .és a Golgota szerinti kereszt
útra. És minden kívülről jövő szenvedés semmiség a lélek sötét éjszakájához
képest, mikor nem világít már az isteni Fény és nem szól már az Úr. Isten
jelen van, de elrejtőzött és hallgat. Míért van így? Isten titkai ezek, amelyek
ről most beszélünk, s amelyeken teljesen áthatolni: nem lehet. De beléjük pil
lanthatunk egy kicsit. Isten emberré lett, hogy életében újra részesítsen ben
nünket. Ez a kezdet és ez a végső cél.

De van itt még valami más is. Krísztus Isten és ember, és aki életéből

részt kér, annak az emberi és az isteni életben egyaránt részesednie kell. Az
emberi természet, amit Ű magára vett, megadta neki a szenvedés és a halál
lehetőségét. Az isteni természet, amely öröktől fogva tulajdona volt, végtelen
értéket és megváltó erőt adott a szenvedésnek és a halálnak. Krisztus szen
vedése és halála tovább folytatódik mísztíkus testében és annak minden tagjá
ban. Szenvednie és meghalnia minden embernek kell. De ha Krísztus testének
élő tagja, szenvedésének és halálának a fej istensége folytán megváltó ereje
lesz. Ez a tárgyi alapja annak, hogy minden szent akart szenvedni. Nem beteges
kedvtelés ez. A természet szerint való gondolkodás számára perverzióként hat.
A megváltás titkának fényében azonban úgy jelenik meg, mínt a legfőbb Ér
telem. S így az, aki Krisztushoz kötődik, még a szubjektív Isten-rnesszeségben
és elhagyatottságban is rendületlenül ki fog tartani; az isteni Előrelátás talán
arra használja fel az ő kínját, hogy egy objektíve is megbilincseltet megszaba
dítson. Ezért: "Legyen meg a Te akaratod!" éppen a legsötétebb éjszakában is.

Gyógyszerek. De ki tudjuk-e mondani, hogy "Legyen meg a Te akaratod", ha
nem vagyunk már bizonyosak afelől, húgy mít kíván tőlünk Isten akarata?
Van-e eszközünk arra, hogy megmaradjunk az O útján, ha a belső fény kial
szik? Igen, vannak olyan szerek és olyan erős szerek, melyek az eltévelyedést
- rnínden elvi eshetőségük mellett is _. valóban végtelenűl valószínűtlenné te-.
szik. Hiszen Isten azért jött, hogy megváltson, hogy önmagával egyesítsen mín
ket, hogy akaratunkat az Övével azonossá tegye. Ismeri természetünket. Szá
mol vele és ezért mindent nekünk ajándékozott, ami csak segítségünkre lehet.
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Az isteni Gyermek tanít6vá lett és megmondta nekünk, mit tegyünk. Ahhoz,
hogy egy egész ernceréletet áthasson az isiení ~let, nem eíeg egy' evoen egy
szer a JáSZOl elott terdeinünk s hagynunk, hogy megejtsen a Szent Ej varázsa.
Annoz egesz éietünxon át mindennap eríntkeznunk kell Istennel, haltgatnunk
kell' az igéket, meiyeket kimondott s amelyeket áradtak nekunk és kovetuünk
kell öket. Míndeaexeiort imádkoznunk keH, amint ezt az Udvözítö maga taní
totta és olyan nyomatékkal újra és ujra a lelkünkre kötötte. ,.KérJetek és
adatik nektek." Ez a meghallgatás biztos ígérete. Es aki naponta szívből ki
mondja: "Uram, legyen meg a Te akaratod", bízhat abban, hogy ott sem véti
el az isteni Akaratot, ahol már nincs szubjektív bizonyossága.

Továbbá: Krrsztus nem úgy hagyott hátra bennünket, nunt árva gyermeke
ket. Elküldte nekünk Lelkét, amely megtanít minden igazságra; megalapította
Egyházát, amelyet a' Lelke vezet, helyettest rendelt, akinek ajkával Lelke em
beri szavakban szól hozzánk. Közösséggé formálta magában azokat, akik benne
hisznek és úgy akarja, hogy egyik a masíkért helytálljon. Igy azután nem va
gyunk egyedül, s akinek egyéni felfogásában vagy akár egyéni írnájában meg
rendül az önbizalma, azon segít az engedelmességnek és mások imájának az ereje.

"És az Ige testté lőn." Ez igazsággá lett a betlehemi istállóban. De még
más formában is beteljesedett. "Aki az én testemet eszi és az én véremet isz
sza, örökké élni fog." Az üdvözítő, aki tudja, hogy emberek vagyunk és ma
radunk s napról napra gyöngeségekkel kell megküzdenünk. valóban isteni rnó
don jön embervoltunk segítségére. Mint ahogy a földi test rászorul a mínden
napi kenyérre, úgy követel rendszeres táplálékot Lennünk az isteni élet. "Ez
az az élő kenyér, amely az Égből szallett alá." Aki ezt valóban míndennapí ke
nyerévé teszi, abban naponta megvalósul a K.arácsony misztéríuma, az ige em
berré válása. S ez valóban a legbiztosabb út arra, hogy az Istennel való lét
közösséget tartóssá tegyük, hogy Krisztus misztikus testébe minden nappal szí
lárdabban és mélyebben belenőjünk. Jól tudom, hogy sokak számára túlságo
san radikális követelés ez. Megkezdése legtöbbünk számára gyakorlatilag egész
külső és belső életünk átalakítását jelenti. De hát éppen erről van szó! Helyet
kell teremteni életünkben az eukarisztiás Üdvözítö számára, hogy életünket éle
tévé formál hassa át: túlságosan nagy követelés ez? Annyi hiábavalóságra jut
idő; nem volna rá mód, hogy megtakarítsunk egy reggeli órát, amely nem szét
szórttá, hanem összeszedetté tesz, amelyben nem kopunk, hanem erőre teszünk
szert, hogy azután az egész napot győzzük?

Persze több is megkívántatik, mint az az egy óra. Egy ilyen óráról úgy
kell átmenni a másikra, hogy ide vissza is lehessen térní, Nem lesz már többé
"nyugtunk", még rövid időre sem. Akivel naponta van dolgunk, annak ítélete
alól nem tudjuk kivonni magunkat. Még ha egy szó sem esik, megérezzük, hogy
mások hogyan éreznek irántunk. Az ember megpróbál alkalmazkodni a kör
nyezetéhez, s ha ez nem lehetséges, az együttélés gyötrelemmé válik. tgy van
ez az Üdvözítővel való mindennapi találkozásban is. Az ember egyre finomab
ban tudja megérezni, mí tetszik Neki és mi nem. Ha azelőtt tökéletesen meg
volt elégedve önmagával, most majd másképpen lesz. Sok olyasmit fog magá
ban találni, ami rossz, és amennyire csak lehet. változtat is raita, És fel fo~ fe
dezni egyet és mást, amit se szépnek, se jónak nem lehet tartani, s amin vál
toztatni mégis oly nehéz. Erre azután nagyon kicsivé és alázatossá válik. türel
mes és elnéző lesz a mások szemében levő szálkák iránt, mert megtalálta a
gerendát a magáéban ; végül pedig megtanulja azt is, hogy az isteni Jelenlét
kérlelhetetlen fényében viselje el, s az isteni Irgalomnak adja át magát. Az
elvégzi mindazt, amire a rní erőnk kevés volt. Hosszú út visz a magával elé
gedett, "jó katolikustól", aki "teljesíti kötelességeit", "jő úlságot" olvas, "helye
sen választ", stb.. s egyebekben azután tesz, ahogyan a kedve tartja. az Isten
kezébe tett és Isten kezéből vett. a gyermek egyszeruségével és a vámos alá
zatával. megélt életig. De aki egvszer végigjárta. nem fog vísszafordulní rajta.

A7f Isten-gyermekség klcsívé-vál fist és ugyanakkor: naggyá-válást is jelent.
Az eukarisztikus élet azt jelenti. hozv kilénünk önmaaunkből, egyéni életünk
szűk korlátaíból és belenövünk a krlsztusí élet távlataiba. Aki az Urat az 'j
házában keresi. az nem akarja. hozv mindig csak vele és az ő jigyével fog
Ialkozzék. Érriekli\dni kezd az Úr ii<,ye után. A na ni ÁldOZAt önkénvtetenül is
belevisz bennünket a litur!tilms {·lethe. Az oltári szolp-álat imái és szokasaí az
egyházi év folyamán újra meg újra lelkünk elé állitják az üdvösség történetét.
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s míndíg mélyebbre hatolunk értelmükbe. :es az áldozati cselekmény újra meg
újra belénk vési hitünk középpontí titkát, a világtörténelem sarokpontját : az
emberréválás és megváltás titkát. Ki tudna érző szívvel es lélekkel a szerit
Áldozatnál jelen lenni anélkül, hogy meg ne fogná már maga az áldozat szelle
me is és meg ne ragadná az a feléje irányuló vágy. amely út s az ő k's sze
mélyes életét át akarja vinni a Megváltó nagy művébe,

A kereszténység misztériumai osztatlan egységet alkotnak. Ha az ember el
mélyed az egyikben, eljut az összes többihez is. A betlehemi út is feltartóztat
hatatlanul visz a Golgotához, a Jászoltól a Kereszthez. Mikor a Szent Szűz a
Gyermeket elvitte a templomba, megjósolták neki, hogy kard üti át a lelkét,
hogy ez a gyermek sokak bukására és feltámadására jött, jelül, arnelvnek majd
ell.ene mondanak. A szenvedés híre ez, a világosság és sötétség harcáé, amely
már a jászol mellett is jelentkezett!

KIS MONIKA fordítása

TOSKÉS TIBOR

BALATONSZENTGYORGYI
BÁBTÁNCOLTATÓ BETLEHEMEZÉS

A magyar nyelvterületen a karácsony körüli népszokásole közül az egyik
legismertebo a betlehemezés: Jézus szuietésének az evangéliumi elbeszélesen
aíapulo dramatikus megjelenitése. Az urbanizáció hatására ma a szokás lassú
átalakulásának és kiveszesenek vagyunk a tanui. A betlehemezés elsorvadása
két irányba mutat: egyreszt a játékban résztvevő szeraplők száma egyre fogy,
másrészt az előadott szöveg egyre rövidül. Az egyik legszebb erdélyi betlehemes
játéknak, a Domokos Pál Péter és Volly István által 1938-ban gyűjtött lövétei
nek tizenhét szereplője volt. Magam városban, Nagykanizsári 1947-ben még
lejegyeztem egy betlehemes játékot, amelyben négy szereplő, egy angyal és
három pásztor játszott. A 60-as években Pécsett olyan betlehemezől<· jártak
házról házra egyszál magukban, akik - míg a köszön tőt énekelték - betle
hemként egy mesét színpadszerűen megjelenítő, szétnyítható, boltban vásárolt
gyerekjátékot tartottak a kezükben. Nagyvárosokban ma már ezek a magános
köszöntök is elmaradnak ...

A betlehemes játék egyik sajátos fajtája a bábtáncoltató betlehemezés. A
fölszereléshez tartozó, templom formájú betlehem előteret színpadszerűen ké
pezik ki. Ezen a ,.színpadon" játék közben az egyik szereplő a betlehem mö
gül, két karját előrenyújtva apró, arasznyi bábukat mozgat, A bábokat több
nyire párosával fogja kézbe. a betlehem aljához koppanfia vagy egymáshoz ütö
geti őket; a bábok az ének ritmusára táncos vagy verekedő mozaást végeznek. Báb
táncoltató betlehemes játékot a Fels'i-Ttszuvldéken (Szatmárvseke.TüB) és Dunán
túl néhány helyén (Esztergom, 1933). Keszthely körül (Gyenesdiás, 1934). s fő··

ként Somogyban, a Balaton déli partján (Balatonszentgyörgy. 1904; Balatonki
liti. 1906; Lengyeltóti 1926; Vörs 196'\) jegyeztek le. A vörsi bábtáncoltató bet
lehemezés a 60-as évek közepéri valósággal megújult s új mozzanattal gyara
podott: a templom renoválása céljáb '>1 rendezett gyűltéshez kancselták. Továbbá
a játék a hagyományos, falusi keretből is - legalább egy időre - kilépett,
színpadszerű produkcióvá vált: az 1971 őszéri. Pécsett rendezett II. nemzetközi
felnőtt bábfesztiválon a játék eredeti szereplői színpadon mutatták be.

1946 végén, 1947 eleién a karácsonyi iskolai szünetet Balatonszentgyörgyön
töltöttem. Akkor - 1947 január els'5 napjaiban - jegyeztem le a 85. számú
házban. Gergyééknél az alábbi bábtáncoltató betlehemes játékot, A gyűjtés

fogyatékossáaát (a kérdőív, kotta. magnetofon hiányát) talán mentí. hogy a sze
kás megörökítésére egy, a népélet iránt érdeklődő, hetedikes gimnazista diák
vállalkozott.

Balatonszentgyörgy a Kis-Balaton felől vizekkel-nádasokkal határolt, eléggé
elzárt helyen fekvő község Somogyban. 1947-ben míntegy másfélezren lakták.
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Gergyéék elmondása szerint a bábtáncoltató betlehemmel karácsony előtt kb. két
héttel kezdtek járni a 14-20 éves legények; a faluban egyszerre két-három
csoport is betlehemezett. A bábtáncoltató betlehemes játékban és a betlehem
járás közben előadott énekeket a templomban nem énekelték. Manapság tudo
másom szerint nem él már a szokás, Balatonszentgyörgy Vörssel szomszédos
község, de az 1947-ben lejegyzett szöveg nemcsak a korábban, 1904-ben, ugyan
csak Szeritgyörgyön gyűjtött szövagtől tér el, de lényeges különbség mutatko
zik az 1947-es szentgyörgyí és az 1965-ös vörsi játék között is.

A balatonszentgyörgyi betlehemesek hatan voltak: két angyal, három pásztor
és a bábokat mozgató Katona. A betlehemhez nyolc bábu tartozott: két pász
tor, Mónár [Molnár], Mónárné [Molnárné], Ördög, Kéményseprő, Menyecske,
Lackó. Játék közben a bábok mozgatása a fent ismertetett módon történt.

A bábtáncoltató betlehemes játék eredetéről elég keveset mond a szaktu
domány. Bálint Sándor szerint a bábtáncoltató betlehemezés megelőzte a bábok
nélküli játékot: "A betlehemezés... eredeti alakjában bábtáncoltatás, amelyet
eleinte az oltárokon, templomokban mutattak be a hívek jámbor gyonyörködé
sére és épülésére. Később a templomból kitiltották, mire a nép karolta fül."
Vony István arra mutat rá, hogy ,.a bábtáncoltatás valószínűleg a kisebb egy
házak, kolostorok ötlete volt. A nélkülözött ünnepi alakoskodókat mozgatható
kicsi bábukkal pótolták, s ezek játékát a templom előcsarnokában mutatták
be ..."

A bábok részben a karácsonyi misztériumjátékokhoz, az élő személyekkel
megjelenített történethez közvetlenül kapcsolódnak: vagy azonosak az emberi
cselekmény szereplőivel (angyalok, pásztoruk), vagy olyan figurát pótolnak. aki
kiszorult a korábbi, teljesebb játék élő szereplői közül (Heródes). Másfelől 
s erről eddig elég kevés szó esett - a bábtáncoltató betlehemes játék szoros
rokonságet mutat a vásári mutatványos bábjátszással.

A középkorban a vásári rnutatványos bábjátszás még nem szakadt el telje
sen a misztériumjátékoktól, nem vált egészen világi jellegű mulattatássá; ellen
kezőleg: át- meg átszőtték vallásos elemek. A bábtáncoltató betlehemes játék
nak és a vásári mutatványos bábjátszásnak számos közös _figurája van: pél
dául a Halál, az Ördög. Föltehető, hogy a balatonszentgyörgylek Lackó nevű

bábja (neve, viselkedése, ruházata legalábbis erre mutat) a vásári mutatványos
bábjátszás kedvelt és népszerű figurájának, Vitéz Lászlónak távoli rokona. A
bábos betlehemezés és a vásári mutatványos bábjátszás közöttí kapcsolat leg
inkább a páros figurákkal szemléltethető. A híres magyar bábjátékos dinasztia,
a Hincz család legrégibb, még a múlt század közepéröl való figurái között négy
férfi-nő páros, az ún. 'I'ót-, Magyar- és Tiroli-táncospár, valamint egy közép
korú férfi-nő páros maradt fenn. Ahogy a vásári mutatványos bábjátszás eze
ket a karakterfigurákat mindíg párosával mozgatta, a bábtáncoltató betlehemes
játék bábui is míndig párosával jelennek meg, és táncos rnozdulatokat végez-
nek a betlehem kis színpadán, S ahogy ezek a figurák a vásári bábjátszás szín
padán többnyire némák, azonképnen a betlehemes játék bábui is csupán tán
cos mozzást végeznek az ének ütemére. Föltehető, hogy a falvak néne vásárok
és búcsúk alkalmával gyakran találkozott a vásári mutatványos bábiátszókkal,
akik ezeket az atkalmakat szívesen látogatták, s így vette át és énítette be
a betlehemes játékok szövegébe a bábok mozgatását. (Itt jegyezzük meg. hogy
a néni bábiátszás nemcsak a betlehemezésben élt tovább. hanem más népszo
káshoz - például a mohácsí busójáráshoz -- is kapcsolódott.)

A betlehemezés alakulása, változása, esetleg elsorvadása a bábokkal kap
csolatban is megfigyelhető. A betlehem szinpadán utoljára megjelenő. ajándékot
kérő bábut Szatmárcsekén Kísmiklósnak hívják. Vörsön és Balatonszentgyörgyön
Lackó a neve. A bábtáncoltató betlehemes játék csökevényeseriését a bábuk
számának fogyása mutatia: a szatmárcsekei játékban még tíz bábut mozgattak,
Balatonszentgyörgvön 1947-ben nyolc bábuval találkoztam. a vörsi játékban ma
már csak hét bábu szerepel, Némelyik bábu szerepe idővel elhomályosul, át
alakul. A vörsi Férfi-nak és Asszonv-nak Szentzyörgyön foglalkozást jeliilő ne
ve van: Mónár [Molriár]. Mónárné [Molnárné]. Viszont a szentevörgyí Menyecs
ke bizonyára a szentmárcsokeí két anavallal azonos. (A Mennvből az angyal ...
da1Jamára táncol l) Valószínü. hogy a Kéményseprő neve később került a szent
györgylek játékába. Teljesebbnek, eredetibbnek látszik a szatmárcsekei hár-
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mas: a Halál előbb Heródes fejét üti le, majd a Halál és az Ördög kezd ve
szekedésbe. Az esztergomi játékban inál' csak két veszekedő társ szerepel : az
Ördög és Heródes. A szentgyörgyí Kéményseprő bizonyára Heródes elhomályo
sult változata. Vörsön viszont tovább romlott a figura jelentése. A vörsi játék
leírása ugyanis két ördögöt említ: az egyik minden bizonnyal korábban a Ké
ményseprő volt, de jelvénye, a létra letörött, elveszett, s neve is megváltozott.
(1969 nyarán Vörsön megismertem Horváth István pásztorfaragót. Akkor fa
ragta ki fából az egyik vidéki múzeum - úgy emlékszem, a keszthelyi - szá
mára a vörsi bábtáncoltató betlehemes játék hét figuráját és a fabelesőben

fekvő Kisjézust. A figurákat - melyeket fényképen örökítettem meg - így
nevezte: Mánál', Mónárné, két pásztor, Ördög, Kéményseprő, Lackó. Lehetséges,
hogy Horváth István készítette a Balatonszentgyörgyön 1947-ben lejegyzett bet
lehemes játék bábuit is.)

Annak megéreztetésére, hogy a betlehemes játék - s ezen belül a bábtán
coltató betlehemezés - milyen messzi múltba nyúlik vissza, és milyen távoli
kapcsolatokat, rokonságót őriz, két apró mozzanatot emelünk ki a játék szö
vegéből.

A balatonszentgyörgyi bábtáncoltató betlehemes játék egyik pásztorának 
a három közül a legöregebbnek - Kolegó a neve. (Magát "vén Kolego öregapá
tok"-nak mondja.) A szónak nagy családja, számos rokonhangzású változata
él nyelvünkben. A legöregebb pásztornak Vörsön "vén Kuridó", Szatmárcsekén
Koridon a neve, Szentgyörgyön vén Koledó-nak is mondják. A szó igei változa
ta: koledál (kéreget, koldul). Anyámtól Nagykanízsán a szó köznévi alakját így
hallottam: "vén koredon" (öreg, zsémbes, morgolódó ember). Balatonszerit
györgyön - a másutt Kuridó, Koridon, Koredon, Koledó alakban élő név 
bizonyára a népies etimológia nyomán (a kolléga szó hatására) változott Kole
gó-ra. (Az L pásztor például így szórítja meg: "Elvesztettem ... jó kolegárnat'")
A tudományos etimológia szerínt viszont a szó szláv eredetű. "Koleda: .kará
escnyi ének', adománygyűjtés. .. a magyar koleda valószínűleg többszörös át
vétel eredménye... Az ősszláv koleda forrása a latin Calendae .a hónap első

napja'." - Ettől a latin Calendae-től bizony elég hosszú út vezetett a balaton
szentgyörgyi Kelegó-Ig ...

A betlehemes játékokban szereplő másik név még távolabbi kapcsolatra
utal. A szatmárcsekei bábtáncoltató betlehemes játék egyik élő szereplőjét (a
három pásztor közül a Iegfiatalaboat) 'I'itirí bojtárnak hívják. (A bábok között
is van két Titiri bojtár.) Volly Istl,án megjegyzi: "a pásztorok klasszikus hang
zású neve a középkori iskoladrámákból ered". _. A rokonság még messzebbre
mutat! Vergilius Augustus dicsérete című eklogájában szerepel egy hős, akit
Tityrusnak hívnak. Vergilius eklogájában visaont a görög bukolikus pásztorköl
tészetből került át a név: Titirus -- Theokritusnál szereplő pásztornév.

A magyar bábtáncoltat6 betlehemezésben különtéle elemek, a görög bukoli
kus pásztorköltészet és a római Irodalom nyomai, az ősszláv népi szokások, a
közéokorí mísztériumjátékok és iskoladrámák hatása, a vásári mutatványos báb
játszás elemei keverednek egymással. E távoli kapcsolatokra mutatö jegyek
különösen becsessé teszik a betlehemezést, karácsonyi népszokásunkat.

Irodalom: Bálint Sándor: Népünk ünnepei. Bp. 1938. - Bálint Sándot': Karácsony,

húsvét, pünkösd. Bp. 1973. - Belítska-Scholtz Hedvig: Vásári és m űvészí bábjátszás Ma

gyarcrszagon 1945-ig. Tihany, 1974. .- N. Bartha Károly: A szatmárcsekei bábtáncoltató

bettehem. Ethn. 1933. - Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színjátszás. Bp. 1964. 

Petánovlts Katalin: A vörsi bábtáncoltató betlehem. Klny, a Veszprém megvel múzeumok

közlemérivel 5. kötetéből. Veszprém, 1966. - Sebe'st.yén Gyula: Bábtáncoltatő betleheme

seink szerepe a magyar mystertumok történetében. Ethn. 1906. - Solymcssy Sándor: A

betlehem a népmísztéríumban s a dráma történetében. Egyet Phil. Közl. 1894. - .T. I.:

Bábtáncoltat6 betlehem Somogy magvében. Ethn. 1926. - Volly István: Erdélyi karácsonyi

játékok. Bp. 1940. - Volly István: Népi já,tékszfn. Bp. 1935. - Volly István: Népi játé

kok II. Bp. 1941.
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A játék szövege

KATONA (kintről megzörgett az ajtót. csön
get): Szabad-e becsületes hajléitukba a
betíehemt Kisjézuskát bemutatni?

L és II. ANGYAL (igenlő válasz esetén
behozzák a bábtáncoltató betlehemet,
az asztalra teszik, közben énekelnek):
Pásztorok, ne féljetek,
Utánam siessetek!
Néktek éjfél tájában,
Az barmok pajtájában,
Mert Messiás született,
Néktck örömre eljött.

KATONA (be): AdJon Istcn jó estétI
Gazda, I;yorsan-frlssen ltészitsd a háza
dat.
Ma este pásztorok jönnek,
S nagy örömet hirdetnek.
Allj félre, te bany a,
Ne nézx, mint vasvetfaj
Sárkányszemű pofa,
Takarodj a sarokba.
Nem azért jöttünk, hogy szemedet-szá
dat nézzük,
Hanem angyalolt helyett betlehemet
örizztUtl

A KET ANGY AL ~S A KA'l:ONA (az első

dallamra éneklik):
Betlehem határába,
Pásztorolt vigyázatába
Nagy öröm hirdettetik,
Mert az barmolt pajtájába,
ökör, szamár jászolába
U:tvözitőnk született,
Mert ha nem szűletett volna.
Möndnyá,jan elvesztünk volna
Az egész betlehemmel.

L pASZTOR (be): Adjon Isten jó estét
a házi gazdánltk! Elvesztettem azt a
kipe,-\,ös-kopogós, kukorlca;;ombócos jó
kolegámat. Nem-e hallottak valami hirt
róla?

II. P ASZTOR (be): Adjon lsten Jó estét a
házi gazdának ! Elvesztettem azt a cser
fából-bükkfából, míndeuféle fából kifa
ragott vén Kolegó öregapámat. Nem-e
hallottak valami hirt róla'(

m. PÁSZTOR (csak benyitj : Ha ez a kü
szöp ilyen magas nem vöna, inkább
kilebb (hátralép), mégis bellebb • •• (be
lép) Adjon lsten, szerelmes fiaim l Lá
tom, ti itt benn eszesznétek-iszlsznátok,
ha volna miti A vén Kolegó öregapá
tokr/Il egészen meg ls feledkeztek. l\J1t
nem néznék. evvel a glrest's-görcsös
botommal (megrenyegetí a két pász-
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tort) kilencvenhárom tarisznyaszf.jat, het
venhárom bocskorszíjat hasitanék a há
tatokból. (Löködik egymást a pászto
rok.)

I. és II. pASZTOR: Engedj öreg, engedj I

III. PASZTOR: Nem engedek, 'nertha min
dég az öreg enged, nem lesz belőlünk

semmi. Nem az, kedves fiaim I
Három fel"tély ződre,

Feküdjünk a f\idre. (Lelehszel1ek a
pásztorok.)

I. és II. ANGYAL as A KATONA (ének
li) :

l'asztorok, hol vagytok,
Talán mind alusztok?
Gyorsan-frissen keljetek,
Jézus előtt legyetek.
Ma születp!t a KISJézus,
Vigan örvendezzetek!

KATONA (csönget): Glória!

I. pASZTOR: Hallod pajtás, angyal szóll

KATONA (csönget): Glória, szent Szűz!

II. PÁSZTOR: Mária kiáltja szent fiátl

J{ATONA (csönget) : Glória. Szent Szíiz,
Deó!

m, PASZTOR: Nem az, kedves fiaim! Szól
a tavali gólal De Jó bor van abba a
teli demizsonba. Ugye megiltnálok?

I. és U. PÁSZTOR: De meg Ami

III. PASZTOR: Mit álmodtál te icike-pici
ke, nyúlszájú-kecskeszakállú legkisebbik
fiam?

I. PASZTOR,: (rögtönzött szöveg, az álom
ba vaskos részletek keverednek, "fino
mabb" helyen mást mondanak) ••• Hát
te pajtás mit álmodtál?

II. pASZTOR: Szűz Márla Betlehembe szül
te volna szent fiát. Hát kend öreg mit
álmodott?

m. pASZTOR: Nem az, kedves fiaim I Ali
öregnek szulosak a csontjai, rothattyaJI:
a végtagjai. A többit már rátok bizom.

A PASZTOROK (fölkelnek, az öreget is fölse
gítrk botíukkaí, énekel'1ek):
Ki az, aki mí fölöttünk
Oly nagyot kiáltott?
Ez a szózat angyalszó,
:l;:s a Világ kiáltott;
Szivünk bé megháborudott.
Földre lehullott.



KATONA (a betlehem hátulján bebújtatva,
karját előrenyújtva, a betlehem előte

rében a bábukat párosával, csárdás
mozdulatokkal táncultatja, közben)

MIND (énekelnek. A két pásztor táncára) :
Ime, már nincs messze,
Fényesség a jele.
Itt van jele fénYének,
Helye születésének.
PólYába,
Párnába,
Be va~yon II takarva posztócskába,
Aldott gyermek szenved már kis ko
rába.
(Momár és Molnarl1é táncára) :
Jaj, mint fázik,
Szép orcája ázik
Súrű cseppekkel.
Mennyi cseppek,
Annyi gyöl1~'ök

€rtünl{ hullanak,
Ezek a mennybéli vIzek
Lelkünkre folynak.
(ördög és Kéményseprő táneára) :
Vigan zengjetek citorák: Jézus szüle
tett.
Hars<.:lgjatok gyors trombiták: Jézus
ember lett.
A sza~ kIhirdet, mondá,
};:s méhébe fogadá,
Szent Gábriel arkanllyal is áldottnak
mondá.
(Menyecske t.áncára):
Mennyb61 az angyal lejött hoz.l:átok
Pásztorok, pásztorok,
Hogy Betlehembe sietve menvén

Lássátok, lássitok.
(Lackó táncara) :
Hallod-e te Lackó, mi a dolgod'
I\Iellet a mennybéli követ mondot&.
Hol született Jézus. Betlehembe.
Jézus a megvaltönk, embertestbe,
Menjünk el hát, köszöntsük csekély
ajándékkal,
Ruhácskát, párnácskát vigyünk ml is
magunkkal.
A Kisjézus siránkozik, scnkl meg sem
nézi,
Boldogsligos Szűz Mária e világra szOli.
(A játék szereplői ajándékokat fugad
nak el, és tovább niennek.
Betlehemjárás közben, amig egYlk ház
tól a másikig érnek, RZ utcau ezeket
az énekeket éneklik):
Oh te József, tnlt gondoltál,
Hogy istállót valasztottál
Ilyt'n hideg id6be,
:E:pp a tél közepébe.'
Megszállták a szállodákat
};:s II vendégfogadókat,
Nln"s nete a Jézusnak.
O, ó, ó. ó, ó,
Boldog az az IstJ.lIó.
(Vagy:
A., at a, a, a,
()gy röpü!ünk, mmt a raj.)
Bál'csak el6bb fölébredtilllk volna.
Kisded Jézust megláthatluk volna,
Mert megcsendült a ffllOnkbe angyalok
szólása,
I\Iells7.i1letett a Kisjézus barmok JAa

,liba.

írta THURZÖ GABOR

••• a törvény gyermek felé vajon
vehetném-.e a lépteim?
Rácsorranllak - s flij- fáj nagyon
(ho~ mért, nem ls Igen tudom)
a f,zakdllamra könnyelm.

J. Bobrowski : Az elkése~t pászlor

Mind aludtak a pásztorok, egy ideig sürgött-torlódott még a nyáj, aztán meg
találták álmukat, egymáshoz bújták, aludtak ők is. Néha ielvonítottak a kutyák,
de álmukban bizonyára ők is, mert elfáradtak a pásztorok, a nyáj és a kutyák.
Sokáig fekete volt az ég, aztán sorra pattantak a csillagok, derült arccal mo
solygott már a hold. Különösen egy csillag fénylett nagyon, akkora csillag, hogy
fénye nemsokára még a holdét is elhomályosította. Majd lassan megindult oda
fönn, csillogó szíkra-sóva a nyomában. Egy pillanatra megállt a pásztorok szűl

Iása fölött, beragyogta az alvók lehunyt szemét, úgyannyira, hogy sorra felébred
tek mínd, kitörölték szemükből az álmot, s csodálták a csóvas csillagot, hisz
olyant még senki sem látott.
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Csak egyetlen pásztor nem ébredt fel, ezt Józsefnek hívták. Nagyon mé
lyen aludt, magához szorítva, akár egy ölebet. a· beteg bárányt. Elcsavargott
azon a napon a rábízott nyáj, a kutyája öreg, már, alig tudta összeterelni. visz
szazavarni pihenőre a juhokat és bárányokat, József is segített neki. egyszerre
kellett pásztornak és terelő kutyának lennie, hisz nem tehetett másként: el
kell számolni a gazdának juhaival. így sem azt a csóvás csillagot nem látta, de
azt a néhány furcsa, szárnyas, csillogó-villogó ismeretlen lényt sem, akik fény
záporban az előbb megjelentek s repeső szárnyakkal nógatták a pásztorokat, ke
rekedjenek fel, induljanak, az utat majd mutatja a csillag az égen. így aztán
a pásztorok, bár fogalmuk sem volt, kik lehetnek a szárnyas lények és arról
sem, hová invitálják őket, felszedelőzködtek, Indultak. Csak József aludt tovább,
szuszogva, mélyen, nagyon fáradtan, József, a pásztor. és a beteg bárány. Es
álmodott, természetesen a nyáj ról, a sebzett lábú báránvkáról, s azt hitte. ál
modik még mindig, amikor az egyik szárnyas lény meglegyintette és így szólt:

- Mindnyáian elmentek. Te itt maradsz, József?
József a szárnyas lény arcát nem látta, csupa sugárzás volt az arca, de ta-

lán arca sem volt.
- Miért ne maradhatnék?
- Siess, hogy el ne késs.
- Honnan'ö, - kérdezte csodálkozva.
A szárnyas lény - később, késő öregségében tudta csak meg, hogy angyal-

nak nevezik - a csóvás csillag felé mutatott,
- Arra! Mert hivatalos vagy te is.
- Ne haragudj, de ki hívott meg? És hová?
De akkor már egyedül volt a fehér, aranypettyes éjszakában. Körülötte csak

az alvón összebújt nyáj, ölében a sebzett bárány. Szétnézett, látta a hívogató
csillagot, és messze, nagyon messze a síkon a távolodó, zsugorodó pásztorokat
is. Tűnődött - menjen-e? Mindenüvé el kell menníe, ahová hivatalos? Most
ráadásul még azt sem tudja, ki a vendéglátó, és így rongyosan részt vehet-e a
lakomán? S mível eszébe jutott a lakoma, és arról az, hogy megéhezett, elindult
ő is. Fogta karnpós botját, karjába pedig a beteg bárányt, mert nem volt szíve
otthagyni, vitte azt is.

Micsoda fényesség ez az éjszaka! Ilyet ember még nem látott soha, ő leg
alábbis sötétnek, legfeljebb holdfényesnek, csillagosnak látta addig az éjszakát.
Ment, fel-felnézett - merre is vezeti a csillag? És az mintha intett volna, su
hogtátva fénycsóváját, terelgetné, erre csak, erre utánam ... !

Egy pálmaliget felé tartott. S most már valami zenét is hallott. Hallott ő

már elég zenét, furulyát, citerát, dudaszót. De ez más zene volt. mintha a va
kító csillag csóvája hárfa lenne, míntha a, szárnyas lény repeső szárnyai mu
zsíkálnának. így ment, álmélkodva, meg-megállva, mind fáradtabban. Szívesen
visszafordult volna, de azt mégsem lehet. Hivatalos, az a fénylő, különös szár
nyas lény adta át a meghívást, méghozzá szlgorúan, ellentmondást nem tűrve.

így hát mennie kell tovább, a pálmaliget felé, mert afölött állt meg a csövás
csillag.

Vissza kellett hőkölnie. A pálmaliget mélyéből - istálló volt ott. elhagyott
istálló - fény tolult felé. Es a pálmák alatt ott térdeltek a pásztorok, a töb
biek is, valamennyien, sót ismeretlenek is, távolabbról. A térdeplők felett belá
tott az istállóba.

Igen, gondolta, ez az a rozzant, épp hogy nem düledező istálló.' Régen nem
kötöttek a jászol elé barmokat. De most először egy bús pofájú szamarat lá
tott, aztán egy kajla szarvú, ütött-kopott tehenet. És csak sokára látta meg 
ehhez ágaskodnia kellett - a jászolt.

A jászolban ráncos arcú, sivítozó kisded feküdt. Egy szépséges fekete asz
szony - soha nem látta erre - csítítgatta. A jászot rnögött magas, sovány
férfiú. kezében, akárcsak neki, kampós bot, s érdeklődéssel figyelte a kisdedet.
aki kezecskéivel anyia ernlője után kaoott, majd boldogan szuszogva étkezett,
olyan diadalmas nyugalommal, mínt aki véare elérte sívítozásának célját. A
szénséaes fekete asszony dúdolhatott is a kisdednek, ahozv általában az anyák,
"csicsiia. bubáia", de ezt nem leh~f.ett hallani. mert váratlanul sereznví szárnyas
lény röpdösött az istálló és a jászol fölött. s kardalt énekeltek : ..Alleluja, meg
született, alleluja". Az egyik pedig arany harsenából fújta a kiséretet.
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Hát hol lesz itt a lakoma? - gondolta kedveszegetten. A.ztán az elkésettek
lábujjhegyen járó tapintatával, igyekezett közelebb kerülni. De alig tett néhány.
lépést, ott állt mellette az aszigorúan sovány, kampós botú férfiú. akit előbb

még a jászol mögött látott. Hogy került ide? Ez a fényes éjszaka. szárnyas
lények, szikracsóvás csillag, a .dalolás, harsonázás - igazán semmi sem lephette
már meg.

- Későn jöttél - fogadta a férfi, s fáradtan sóhajtott.
- Mélyen aludtam - felelte bocsánatkérőn. -- Nehéz napom volt. De ugye,

még nem késtem el a lakomáról?
A szigorúan sovány férfi elmosolyodott.
- Nincs itten lakoma.
- Hát akkor hogyan ünnepeljük a születésnapot?
- Most sehogy. Amikor útra .Icellett kelnünk. egy cipót, szárított halat,

flaska bort hoztunk csak magunkkal. De az angyal, aki Betlehem felé irányí
tott, közölte. egyszer majd mindenki megünneplt. mazsolás kaláccsal, bejglivel,
sonkával, hallal, csirkével.

A pásztor ezt nem értette. S ildomtalannak tartotta, hogy érdeklődjék: ki is
az az angyal? A férfi leült egy pálmafa alá, intett az elkésett pásztornak, ül
jön le az is.

- Mi is a neved?
- József - mondta a pásztor.
-Én is József vagyok.
- És pásztor te is? A botodról azt gyanítom.
- Ácsmester vagyok. - Hallgatott, sóhajtott. - Nagyon jól ment a mű-

helyem, tele voltam megrendeléssel. De am-kor a feleségem, Mária, áldott álla
potának utolsó havába került, megjelent az angyal, közölte, az Úristen küldte,
szedjük sátorfánkat, készítsünk valami elernózsiát, mert baj éri a gyermeket, ha
nem rnegyünk Betlehembe. Igy hát szamárháton Idejöttünk.

- Mi baja eshetett volna a gyermeknek?
- Azt én nem tudom. Az angyal azt is közölte. nevezzük majd Jézusnak,

vagyis megváltónak. mert nagy munkára jön a földre. Hogy is rnondta? Jó-
zsef, az ács újra tűnődött. - Azért jön, hogy megváltsa a világot.

József, a pásztor, szorosabban vonta magához a bárányt.
- Dehát mért érné baj egy ács fiát?
- Ezt én sem tudom. De engedelmeskednünk kellett. - És nagyon szo-

morú lett. - Az én fiamnak a szép, lakályos otthon helyett ebben a siralmas
istállóban kellett megszületníe. Csak azért, hogy el ne eméssze valaki, és később

megválthassa a világot. Milyen világot? Meg ugyan vajon kicsodát a világban'?
A másik József, a pásztor, sokáig gondolkodott. A nyomorúságára gondolt,

arra, hogy semmije, senkije. Majd óvatosan, nehogy megbántsa a beszédes
ácsmestert, azt mondta: .

- Lehet, hogy ezt te nem érted. Te jómódú vagy, házad, műhelyed, gya
lupadod, meg jól fizetett munkáid. Én szegény vagyok. Nézd, ez a rongy az
egyetlen köntösöm. Hátha, s ezt te jómódodban aligha értheted, a szegénynek
fog majd igazságot szolgáltatní.

- Ennek nagyon örülnék - helyeselt József, az ács.
- És rnít mondott még az, akit angyalnak neveztél ?
- Csak ennyit. Dehát, mi is az igazság? Meg aztán ha van, mi lehet ké-

sőbb majd belőle? Ezen én sokat gondolkodom azóta. Mert érts meg engem,
aggódom a fiam jövőjéért. Én, ha derekasan elvágzem a munkám, átadum a
megrendelőnek: itt van. remekbe készült ugye? Van aki elfogadja, van aki csak
ímmel-ámmal, ezt is alakítsam át, azt meg faragjam le. Hát én attól félek. ha
egyszer az én fiam igazságot tesz a földön, s megváltja a világot. az igazságát
ki fogadja el Igazságnak? Nem jönnek-e majd fanyalogva hozzá, akárcsak hoz
zám a megrendelők, ez itt nem meatelelő. azt meg dolgozza át... Hát akkor
rní lesz az igazság? Érdemes-e annyit szenvednie majd érte? Mert az angyal
azt is mondta, sokat fog szenvedni. Még keresztre is feszítik.

József. a pásztor, csak ámult:
- Ezt a kisdedet?
- Majd ha felnő, megemberesedik.
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- Hát ... - a pásztor nehezen tudott válaszolni, nem volt kenyere a szó,
de érezte, az ácsmester okosabb 'nála, körültekintőbb, messzebbre lát. - Tu
dod mít, lesz ahogy lesz. Örüljünk, hogy a fiad egészségesen megszületett. Min
den jót kívánok.

Ekkor újra zengett a kardal, alleluja! alleluja! -szólt aranyhangon a har
sona. S ebbe a különös, égből származó zenébe most új muzsíka keveredett.
Cirpegő lant, dohogó dob, csilingelő harangjáték, pöfögő dúdaszó.

József, az ács, a közeledő hangok felé fülelt.
- Búcsúzzunk - mondta. - Illik ott lennem. Megérkeztek.
- Kicsodák?
- A három királyok - mondta. - Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Az egyik

állítólag szerecsen, de nem tudom, melyík, üdvözölnöm kell őket. UgyanIs, as
angyal meghívta őket. Még áldozatot is hoznak magukkal. Bocsáss 'meg. Azt
hiszem, lesz időnk elgondolkodni azon, amiről beszélgettünk.

- Lesz - bólogatott József, a pásztor. - Míg a fiad felnő.

- És talán azután is.
József, az ács, ahogy kötelessége. a jászol mögé állt. Mária visszatette a

szalmára megnyugodott, jóllakott kisdedét. A szamár bután nézte a jövevénye
ket, a tehén közömbös volt, meg-megnvalta - bár az anya elhessentette jó
ságos, érdes nyelvét - a kisdedet. Az egyik három király fehér volt, a másik
arca szürkés, a harmadik pedig; valóban szerecsen, Meghajoltak, átadták áldo
zatukat, aranyat, tömjént, mírrhát,

A többi pásztor, valamennyi, továbbra is térdelt. S most József átlépdele
közöttük. átfurakodott a hár-im királyok díszes, muzsikáló kiséretén. s már ott
is volt a íászolnál, a kisded előtt, aki majd megváltó lesz, igazságot hoz. A
három királyok megdöbbenten figyelték, - mit is keres itt ez a rongyos?

Joízsef pedig, az elkésett pásztor. elsírta magát, s a kisded mellé tette a
jászolba a sebzett, de már vidor tekintetű' kísbárányt,

FÁY FERENC VERSE
Ruhátlanu'

Athághatatlan napjaid halálos,
"álZadra kúszó szennye fojtogat.
Oveg-cellák. beton-falak: a Város
/r.PTíti be gyilkos magányodat.

Még visz, sodor az arcuk sárga sodra,
Qzoknak, kik most úgy vannak veled,
hogy lúgos árnyuk sulykolása mossa
s öblíti széppé szutykos csendedet.

Megtép a szél, s hiába foltozod már
rongyos virágok szirmát, hogy velük
takard didergő vázad: azt, ki voltál ...
Lefoszlik rólad condrás szégyenük.

S már nem takar a barkák hallgatása,
a jázmin-csipke-táj, a csillagok;
nincs szád se már, hogy mindezt elkiáltsa,
s erőd sincs már, hogy mindezt eldadogd.

Kifordítod a felhők szürke rongyát,
kitorditoti az Istent, mint apád
kopott kabátját... s várod visszamondják
örömöd ízét, kint, az éjszakák.

Sarlósodik a bánat, és magányod
nyii.szítő, lompos félelme ugat.
Kaparj gödröt a szélben, és a sáros,
tavaszi csendbe rejtsd el· arcodat.
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RÁBA GYÖRGY VERSEI

A~ érc-vendég

Ki tudja mennyi éve
a téren ólmozott magányban
ült betöltetlen űrben

közszemlére téve
s én félrecsuklott tengelyen
menekülve összemarkoltam
szertepattant szózatokat
s képébe hajítottam
Tégy végre valamit te ólom-élet
Fölkelt s lelőtt egy hanyatló napot

Test nélkül az úr csak a semmi
s élni éveket
fénytelen nem lehet
arany/üstöt a nap helyére tenni
látó-pontnak dermedtem a térre

Nyomolvasás

Lépések nyoma az időben

halálfutó test találkozik

gömbjében rezeg

a másik remegés

kallódik tovább

szavai levelenkint zúgnak

az időben nyomok

az örök fú már egyenesedik

morzsalék kor indiánjai

álmatlan a mindennapi ragyogásban

vonulunk kitalált hegyek alján

Gyümölcss~edés

A test madárpróbája odafenn
vendégünnepek kolonca levásott
a főt személytelen
tenyészet koronázza
s ahol a szív lehorgad
mint állkapcsa halottnak
ahol hajdan a túzhelyre ütöttem
felejtett utakon
halkul a párkák dohogása

Tekintetek között
csetlő-botló ezerkezet
,'ongyoskodtam valaha
fillemben most csak egy húr ciripel
futtában az év dala
száraz hő zuhog
a bőrön csergedező fényhavak
emberelótti nyelven vallanak

Hiú az ezer pattogás
a földtől elszakadva
a lehetetlen gallyán fönnakadva
tépem rázom mit a holnap
markában összeroppant
gyepet hízlalnak a kopáncsok
hártyahéját majd megaszalja.
ki húsát is fogára szabja
de költözőknek aki társa
órányi alakváltozásra
levéltelen napokban is
másik életét visszavárja
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BARÁNSZKY·JÓB LÁSZLÓ

A K()LT6 HALÁLA
Jövötlen hágtam, t1s'lltán, szabadon
kusza máglyára. gylltl'elem hevébe,
e szrvért, tudtam, nem kapok cserébe
JöVlít, ha néma kincsét odaadom.

Utol~ó töredék 1926-ból.
(Szabó Ede fordítása)

Nem egy költőt nyugtalanított már az a sejtelem, hogy az életmű jelentésé
hez hozzátartozik a költő halála. De kevesen fogalmazták ezt meg olyan hatá
rozottan, belső meggyőződésként. mint a "saját halál" igényének meghirdetésével
Rainer Maria Rilke, aki - mint azt róla, ünnepi emlékbeszédben, Stefan Zweig
megállapította - a zűrzavar korában mlndhalállg, minden gesztusában, óvni
akarta a költői név tisztaságát, "abban az ősi ércsúlyú jelentésében", amit neki
még Hölderlin tulajdonított: hogy szava ne csupán puszta csengő szó legyen,
hanem a lét foglalata, amiben élet és halál szétválaszthatatlanok. Ezt menekí
tette egy otthontalan életen át, zarándokútján, S ezért húzódott az első világ
háború szörnyű élménye után, amelyben megérezte a tömeghalál korszakának
kezdetét, Svájc hegyei közé, az európai Senki-földjére, míntegy területenkívülí
séget igényelve küldetése számára, Ő, aki eddig is valamennyi országban csu
pán "vendégként" tartózkodott. - S mégis mióta Itt a szenvedés pokolmáglyá
ján kellett a földi létből távoznia, az életéről, költészetéről szóló tanulmányok
bátortalanul vetik fel a kérdést: föltételezhető-e, hogy sikerűlt kivivnia ezt a
,.saját halált"? J. R. von Salis, aki a költő végső harcát ezért a saját halálért
oly gondos figyelemmel kísért végig, följegyzi azt a végtelen szomorúságot, ami
a beteg költöt eltöltötte amiatt, hogy "Ilyen szenvedés egyáltalán lehetséges"
- azt tanácsolja, legjobb föl sem vetni a kérdést. Igaz, Lou Saloménak, a szí
véhez legközelebb álló lénynek, az égő sebektől borított beteg csupán annyit
tudott mondaní, oroszul: "A pokol ..." Viszont Wunderley asszonynak, a svájci
évekbeli bizalmasának, akire végrendeletét is bízta. franciául azt kötötte a lel
kére: "Ne feledkezzék meg róla, hogy az élet fenséges".

Úgy látszik, lehet a költő élete költői, halála azonban nem különbözhet más
földi halandóétól, nem tartozik, bizony, az élethez, attól idegen - mint azt va
lamikor Rilke is A vak leány alkotása I idején érezte: "orv merénylet, ... s még
idegenét se könnyű elviselni." A Malte költőjének azonban kora ifjúságától alap
élménye volt a "saját halál"; leakedvesebb rokonának, nagybátyjának halálában
élte meg; - amint Tolsztoj haláléiménye imádott bátyja elvesztésében gyöke
rezik. Lelkületük, világnézetük ebben is rokon. De épp az a Lou Salomé, aki
annak idején a Stundenbuch-hoz vezető útra, a jasnaja-pcíjanaí zarándokútra,
magával vitte, hangsúlyozza. hogy már megismerkedésük, már az orosz út előtt,

a Larenopier s a Traumgekrönt kötetekből kiérződik, hogy Rilke világában
költő és halál között eleve bizonyos kölcsönös vonatkozás áll fenn. Nem va
lami tételes megfogalmazás árulja ezt el, hanem a megénekelt dolgok halál
közele: a törékenység, a mulandöság szférájába emelődve érlelődnek költőivé.

Haldokolva lehelnek szépséget imagukból, s ennek megfelelően,a hangnem, amely
ben a költő róluk nekünk beszél, bizonyos halk, végtelenü! finom, olykor már
alig-alig felfogható zeneiség.

Lou Salomé azonban óva int attól a félreértéstől. hogy valami érzelmes
halálvágyat olvassunk ki mindebből : szerinte a költő a halandóra mutatva nem
a halálra. hanem az életre kíván figyelmeztetni, s a finomságoknak ez a köl
tője feladatai vállalásában maga is robusztus erejű. "Nem azt hirdetem, hogy
szeretni kell a halált - írja Rilke egyik levelében -', hanem azt, hogy olyan
nagylelkűen kell élni az életet, kicsinyes számítgatás nélkül, hogy maga a
halál is az élet végső pazarsága legyen. olyanformán, amiként annak. hogy iga
zán szeretünk, legfőbb ismertetőjegye, hogy rnegszűník bennünk mínden számító
fontolgatás." - "Csak mert hiányzik életünkből az érzésnek ez a telje, s ide-
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genül éljük az életünket - válik számunkra a halál is idegenné, tenyegetővé,

mint az élet elfojtása, mint valami erőszak." Salis, a nagy műveltségű jóbarát
kötelező kritikai tárgyilagosságával közlí, hogy Rilke betegsége elhatalmasodásá
val milyen tartózkodóan kerülte az ilyen misztikus jelentésú szavakat, mint
Isten és a halál. Végrendeletében sem fordulnak elő, körülírásokkal él helyettük.

Salis ezt azzal magyarázza, hogy Rilke, aki ifjú évei óta a szenvedés és a
halál költőjeként szerepelt, ki akart térní az elől. hogy ezekről a titkokról szól
jon, amikor saját teste fölött hatalmasodtak el. Magatartását a betegséggel szem
ben is az emberi személyiség mélységes tisztelete szabta meg. Egyrészt elutasított
minden mesterkélt beavatkozást, fájdalomcsillapító .narkotíkumot. Az volt a meg
győződése, hogy valaki csupán egyénisége teljes birtokában ő maga. Ha valaki
súlyosan megbetegszik, más ember lesz belőle. Az orvostól csupán azt várta.
hogy a természet erőinek fokozott működtetésével állitsa vissza a szervezet
eredeti rendjét. Teljesen idegen volt szernléletétől, hogy teste-lelke beteges álla
potából sajátos lehetőségeket csikarjon ki a mű számára, éppúgy, amiként so
ha se vett igénybe semmiféle ízgatószert, hogy költői ihletét elősegítse, még csak
nem is dohányzott.

Rendszeresen élt, mértékletes volt ételben, italban. Olyan volt, amilyennek
a költöt Hölderlin kívánta: "isteni neveltetésű, bátor és könnyed, éteri tiszta
ságú és jámbor". A mottóul idézett Utolsó töredék a halálnak korántsem meg
jövendölése, hanem pusztán elfogadása; amiként a zarándok-költő mindenkor
csupán hárfája kívánt lenni fénynek-viharnak, életnek-halálnak: "Jer hát te
végső, elfogadlak ennek, tépd áldatlan kín testem szövetét: ahogy lélekben ég
tem. lásd, ma benned égek ..." A ,.saját halálért" kiizdó költő gesztusainak
egyike, a végső pihenőre készülő zarándoké. Az elkötelezettségnek ez a belső

parancsa indította, hogy megkeresse a végső állomást, az otthont, ő, akinek
"sohase volt otthona". Vajon sejtette-e ezt öntudata mélyén, amikor a Rhone
vőlgvébe tévedt?.. De amikor megpihent Raron temolomdombíán - mint
végrendeletében vallja -, megérintette s itt először, "ennek a tájnak fénye és
szabad szellője". S valami véglegesen foglyul ejtette, őt, aki mindaddig úgy
érezte: "hiába karolnál által, nem foghatnak meg. karok".

A végső start helye volt ez. Nem messze magányosan emelkedett ki a táj
ból a XIII. századi toronykastély, Muzot, amelynek csendjében reá talál majd
újra az Elégiák Angyala. akit tíz éve hiába várt vissza. hogy folytassa vele tu
sáiát, melynek, úgy látszik. végső tusának is kellett lennie. S itt, Muzot-ban,
köszönt be majd. hozzá sorsával egy régi ismerős. azóta kedves halott, Wera
Ouckama Knoop, hogy az Orpheus-szonettekre ihlesse. 1922 első napján levelet
kap "a két éve tragikusan, ifjan elhunyt táncosnő édesanyjától, melyben az elbe
széli, miként hátrált a bájos gyermek rnűvészetről művészetre, a tánctól az éne
kíg, majd a rajzig, csakhogy a lényében rejlő zenéhez, betegsége ellenére is, ha
maradhasson mindhalálig... S erre az üzenetre valami megindult Rilkében. Szo
rosabbra fogta Muzot-i magányát; beszüntette a levelezést, kérésére nem vágtak
többé fát az udvaron. S a téli táj csendjében hallhatóvá válnak újra azok a
hangok, amelyek Duino tenger és ég között lebegő sziklavárában szólaltak meg
először, hogy azután évekre elnémuljanak. Befejezi az Elégiákat, megszületík az
Orpheus szonettsorozat: "mindez pár nap alatt, névtelen vihar, szellemi or
kán ..." Rilke kegyelemszerű ajándékként fogadja a beteljesülést, szinte fölléleg
zik "mintha görcs oldódott volna fel a szívében". Lou Salomé azonban, akihez
ezekben a hetekben visszatalált, s aki távolból együtt élte át a költővel az al
kotás retteneteit, eleve figyelmeztette az elmaradhatatlan visszahatásra.

A látogatók azonban egybehangzóan arról számolnak be, hogy sohase látott
derű sugárzik a költő arcáról, s valóban az egykori fényképekről mintha új
Rilke-arc ragyogna felénk, felszabadultság-szülte ismeretlen, játékos vidámság.
Ilyennek látja Va1éry és Rudolf Kassner is, amikor meglátogatják egymás után
1924-ben. S mindketten elgondolkoznak, vajon mít jelent ez. - Valéry később

Rilke francia költeményei elé, a Les Roses kötet előszavaként írt, immár a
halott Rilkéhez szóló, .Jmagtnaríus levelében", mintha elárulná, hogy mögéje
látott ennek a mosolynak: "Mon cher Rilke, úgy tűnt fel nekem, míntha már
a tiszta időbe lenne bezárva - az annyira egyhangú élet, az egyforma napok
transzparenciáján át mintha félreismerhetetlenül ütközött volna keresztül a ha
lál arca. Milyen naiv voltam, hogy sajnáltam akkor ezért - pedig az Ön szel-
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leme csodákat hívott életre ebből a sivár pusztaságból, ahol vemhessé lőn az
idő. Mindennél irigyelésre méltóbb volt az On otthona, az alacsony toronykas
tély, Muzot varázslatos tornya ..." Elefántcsonttorony? Nem, költő menedéke "a
zűrzavar korában". Valakié, aki meg akarja őrizni alkotó magatartását tisztán:
"un homme si pur, si gentil", mint majdnem azonos szavakkal állapította meg
Du Bos, a párizsi esztéta jóbarát s az az egyszeru svájci falusi lány, akí anélkül
zárta le a költő szemét, hogy tudta volna, kicsoda is. Az a tisztaság és nemes
ség, mely szellemi végrendeletének tekinthető töredékéből. az Ifjú munkás levelé
ből sugárzik: "Láthatja uram... meg tudtam írni ezt a levelet anélkül; hogy
egyetlenegyszer is élnem kellett volna a hit szóval. Mert nagyon bonyolult va
lami az, és nem az én esetem. Nem akarom, hogy eleve bűnösnek minősít

senek, mikor talán nem is vagyok az. Oly tiszták a reggeleírn. Meg tudnám ma
gamat értetni Istennel közvetlenül, anélkül, hogy rászorulnék valakire, aki segít
levelet fogalmazni hozzá ..."

1925. október 27-én azután megírta azt a végrendeletet is, amelyben alig
rendelkezik egyébről, mínt utolsó nyugvóhelyéről. Kéri, hogy. a közeli Raron kis
falusi temploma kerítésének tövébe temessék, ahonnan a Rhöne völgyére szabad
kilátás nyílik. Közli azt az óhaját is: ha lehetséges, keressenek valami régi sír
követ <"empire formát"), csiszolják 1(' róla a felírást s azután véssék legfelül
reá a Rilke család címerpajzsát. középre a nevet - évszám vagy más jelölés
nélkül s valamivel alább, egy kis térkőzt hagyva, a maga írta sírverset:

Rózsa, 6 tiszta ellentmondás, szent gyönyör,
senki álmának lenni annyi
pillán.

A német eredetinek I Rose, oh relner Wíderspruch, Lust, I niemandes Schlaf zu
sein unter soviel / Lidern. S a Lidern a Iorgópontja; egyszerre jelent szirmot és
pillát. A rózsa szirmaí alatt illatálomként szunnyadni? A senki álmaként? Az
örökre lezárt pillák alatt a rózsa álma, a senki álma? Enigmatikus sírtelírat,
amely magában foglalja az egész életmű misztikus jelentését. A költő hitvallá
sát, aki az istenélmény bensőségét fölébe helyezi a dogmatikus hitvallásnak?
A Stundenbuch vallomására kell gondolnunk: "Mit nem hirdettek, csak abban
hiszek I Lobogj föl bennem szabad áhítat ... I Vakmerőség? Bocsásd meg Is
tenem. " I úgy szerétnélek Téged vallani, / mint gyermekima csöndes este
len . .. I S ha ez gőg, engedd, hogy gőgös legyek / az én imámra, / mely oly
magányos magasan lebeg I fenséged felhős homlokára ..."

A kommentátorok a rilkei tárgyi szímbólumvilágban oly nagy szerepet
játszó "rózsa"-motívum nyomán haladnak visszafelé az életműben. Erzésünk sze
rínt, megfeledkezve <UTól, hogy mint minden költői szimbólum, Rilkéé is a mű

szerkezetí egységében kapja mindenkori jelentését. Es ítt a Lidern, a pillákat is
jelentő Rzirmok különös funkciója dominál a rózsa-képben. S amellett a hely
és az alkalom. Lehet-e a rózsa szépsége, a költő és a költő álma a Senki álma?
Micsoda "tiszta ellentmondás"! Micsoda nagyúri gesztus az Alkotónak ez a ma
kacs elrejtőzködése, Lehet-e mindez a Senki álma? Önkéntelenül is a rokon
lelkű magyar költő Hajnali részegségének vallomására kell gondolnunk.

Mindenesetre a sírvers már készen volt - dátuma a végrendeleté : 1925.
október 27. - amikor a következő év őszén, hosszú lábadozás után, lement a
költő a toronykastély körüli kis kertbe, hogy megnézze kedvenc rózsatéveit és
előkészítse őket a télre, s munka közben egy tüske megsebezte. A seb elgennye
sedett é<l nem akart gyógyulni. Végső soron így kedves rózsát hozták a halál
üzenetét. - Csak meg kellett keresni az empire sírkövet, lecsiszolni, hogy rá
kerülhessen a címer, a név és a vers.

Akármilyen volt is a költő halála - a rapid leukémia egy különösen fáj
dalmas esete -, az bizonyos, hogy ez a sir, mint a költő végső akarata is,
méltó záróköve a költő életművének, Költő sírja, költői végrendelet. Mert mi
más a költő, az igazi költő, mint aki nyugodtan tud pihenni az idők végeze
téig a maga hirdette igék alatt. Nem nyugtalanítja álmát, hogy az új és új szí
vekben életre kel... A létezésnek az a különös formája - senki álmának len
ni annyi pillán -, amiben élet és mű azután a teremtés valamennyi gazdátlan
szépségével osztozik.
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RAINER MARIA RILKE VERSEI

Nyári éj a városban

Szürkébb itt az alkony lent a mélyben,
s éj ez itt, mely túl a lámpafényen
úgy függ, mint egy langyos rongycafat.
Felmagaslik hirtelen, sötéten,
tátongón a tűzial, s meredélyen
keresztül, a ház mögött az éjen
át merészen felszalad
a teli holdig; s csak a hold ragyog.

Fent a végtelen tér a magasban
fénylón szökken újra egy nagyot,
s mindenütt fehéren, mozdulatlan
néznek már az ablakok.

.4 vak
(PÁRIZS)

Nézd, hogy töTtet át a városon,
melll számára nincs, homályban Jarván.
Mint sötét törés a fényes tálcán,
úgy megy ó. Mint a papírlapon,

ldolgok visszaveTt sugára benne
festve van csak, sosem éli át.
1!:rzéke mozdul csak, mintha lenge
hullámokka l verné a világ:

6t, a csöndet, aki ellenáll, -
aztán mintha várna, messze réved,
B a kezét kinyújtja, szinte már
1&nT&epélyesen, mint vőlegények.

Késő ŐSSl Veleneében

Nem vonz többé a város, mint csalétek,
mely megfog minden újabb nappalon.
Az üvegfalú paloták, ha nézed,
tisztábban csenaenek. S a nap nagyon

fáradtan, mint a bábuk, meghajolva,
fejjel előre függ a kerteken.
De ősi csontvázerdőkből magosba
száll föl a szándék: még ma éjjelen

megkettőzteti gályáit a tenger
tábornoka s a fegyvertárakat,
hogy bekátrányozza már holnap reggel

a levegőt hadával, mely sietve,
ragyogva törtet evezőt merítve,
heves szélben lengő zászlók alatt.

.4 költő

Percek, órák, hogy elhagytok engem!
Sebesre ver a szárnyatok.
Ajkam így kifosztva énekeljen?
0, éjjelek és nappalok!

Nincs se kedvesem, se otthonom,
nincsen hely, hol békén megpihenjek.
Fölém nő, aminek nekikezdek,
s mind elárul aztán gazdagon.

Tájkép

Hegyoldalak. dombok és az ég
részei s a hidak összetörve
s mind, mi befér egy látásnyi körbe
fentről leig, mintha már a vég
érte volna, alkonyi sugárban
ielszakitoa, tépve, holtra váltan 
végzetesen eltűnt a vidék; •

mégse nyelte el a seb egyszerre,
lassan folyt szét percről percre benne
a hűs messzi kék,
me ly az estbe máris éjt kever,
úgy, hogy az a távoli tüzekben
csöndesedve tűnik el.

A kapuk és ívek is pihennek,
fátyolosan száll a felleg
sápadt házsorok felett,
melyek mind a nagy homályba vesztek:
sugár siklik át cl: hold felől

gyorsan, fén1llán, mintha messziről

egy arkangyal kardját suhintaná meg.
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CSANAD BELA fordításai

S~erelme8 dal

Mit is tegyek szívemmel, hogy terád
ne gondoljak? Más dolgokkal h,Qgyan
törődjem én, hogy lényed etieteiiiemr
0, lelnék bár egy csöndes jó tanyát,
mely elhagyottan áll, mely ismeretlen,
sötétbe rejtőznék ott boldogan,
és hallgatnék, csak mély örvényed zengjen.
De egymáshoz von minden érzelem
kettőnket, mint vonó a hangszeren
két húrt, me ly szólani együtt akar.
Mily hangszernek vagyunk a húrjai?
S ki az, ki így tud rajtunk játszani?
0, drága dal!

BÚCSÚ NAGYANYÁMTOL
Irta KOLozsvARI GRANDPIERRE EMIL

Anyai nagyanyám nálunk lakott, attól a naptól kezdve, hogy apám felesé
gül vette édesanyámat. Ot kapta hozomány helyett. Apám nem beszélt vele,
nem amiatt, hogy a nyakára sózták. el kell tartania, hanem nagyanyám gyer
meteg lény volt s úgy kérdezősködött szünet nélkül, mínt egy két éves gyerek.

Hetvenegynehány éves korában látási zavarai támadtak, orvoshoz vittem.
Kezdődő szürkehályog, állapította meg a szemész. egyelőre nincs mít csinálni,
nem fejlődött még ki s a műtét haszontalan volna. Fiatalabb korában velünk,
a gyerekekkel foglalkozott, nem őrzőnk, hanem játszótársunk volt, minden bo
londságban, mínden kalandban részt vett. Ahogy azonban felnőttünk, magára
maradt s minthogy hasznos foglalkozás nélkül nem tudott meglenni, rninthogy
egész életében kínozta a tudat, hogy apám tartja el, visszavonult a szebájába
s naphosszat horgolt. Eszelősen bonyolult, néha nagyon szép mintájú csipkéket,
ezeket aztán potom pénzért eladta a kereskedőknek. Igy gyűjtötte össze a ka
rácsonyi ajándékokra a pénzt.

A hályog nőttével egyre gyorsabban fáradt a szeme, egyre romlott a látá
sa. Nehány percnyi horgolás után, ölébe ejtette a megkezdett csipkét s várta,
hogy benyit valaki hozzá, megváltja a magány s a közeledő vakság rémétől.

Nekem talán csak azért tűnt föl másoknál korábban, hogy milyen kiszolgál
tatott állapotba süllyedt, mert én csak látogatóban fordultam meg otthon. Épp
bőviben voltam a pénznek, hirtelen vásároltam neki egy jó mínöségű rádióké
szüléket, talán Philips márkájút. Már közelebb járt a nyolcvanhoz. mínt a het
venhez. hosszú élete folyamán talán ez volt az első alkalom, hogy valaki hátsó
gondolatok nélkül kedveskedett neki. Puritán erkölcsök közt nevelkedett, amel
lett a rászakadt magányban elszokott az érzelemnyilvánítástól. A szüntelen
szomorúság, amelybe belemerült, megdermesztette a vonásait, csak a szeme csil
lant meg, amikor megköszönte az ajándékot. Két csontos kezével kétoldalt
sután és ijedten megsimogatott,

Megtanítottam a készülék kezelésére. Mint később édesanyám, búcsúztában
az élettől, nagyanyám is az eperettek vidám-érzelmes világába menekült. S Ó,
akit a rokonok úgy dobáltak fiatal özvegy korában ide-oda. egyik rokontól a
másikhoz, mint valami tárgyat, néha maga elé suttogta e néhány szót s ilyen
kor arca átszellemült:

- Anna grófnő... Anna grófnő ...
Anna volt a keresztneve s a megaláztatások elől menekült a grófi álomba.

Hisz amit vele tettek. amit ellene vétettek, azt egy Anna grófnóvel nem tehet
ték volna meg, gondolta.
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Részem volt nekem is a halálában, abban a mértékben, hogy mikor már ott
tántorgott a teljes világtalanság küszobén, masokkal együtt, rábeszétern a műtétre.

Hetvennyoíc évesen feküdt be a kornázba, a Iácását visszanyerte, viszont tü
dőgyulladást kapott. Minden valószínűség szerint azért, mert a kórházban ural
kodó katonai fegyelem megkívánta, hogya beteg kórházi fehérneműt viseljen.
Nagyanyárnnak, mint amolyan kissé bogaras öregasszonynak, megvoltak a szo
kásai, rékli t húzott a hálóing fölé, stb. S ezt nem engedték meg 'neki.

Legyöngült állapotban szállítottuk haza s továbbra is ágyban feküdt. Gya
nítottuk, hogy aligha áll majd lábra. Nem akart meghalni, bár nem küzdött oly
szívósan, olyan elszántan az életért, mínt később édesanyám csaknem két esz
tendőn 'át. Hiszen semmi nem várta a jövőben, tartalma már régen nem volt
az életének.

Egy mondata fiatalember koromban is mellbe ütött:
- Egyetlen nap nincs az életemben, amit újra szeretnék élni.
Mellbe ütött, teljes értelme viszont csak most bontakozott ki. bennem, most

hogy számot vetek éveimmel, élményeímmel. elsíkkadt és fölös tapasztalataim
mal, előttem az örök homály, mögöttern elvétve gyöngébb-erösebb csillogások.
Holott az én életem krőzusi élet volt az övéhez képest. Megint a megértés
biológiai határai.

Neki is megvolt a maga titkos nyelvezete, aminek segitségével annyira
amennyire megszabadult annak a súlyától, ami a lelkét nyomta, anélkül, hogy
nyiltan beszélt volna. Tudta, hogy a műtét elkerülhetetlen volt.

- Botra kerültem volna - hajtogattá panaszosan.
Szentgyörgy-pusztára vágyott, édesanyám hétvégi házába, úgy érezte, az oftani

tiszta levegőben erőre kaphat. Csakhogy gyengébb volt annál. hogy akkora utat
kibírjon. Az orvos a fejét csóválta. Előző nyáron még ott üdült s gyakorlatilag
már akkor botra került, a szó átvitt értelmében. A szornszédban lakott egy
kislány, valahányszor átjött hozzánk s nagyanyámat a ház előtt találta, a szék
ben, míndig megkérte:

- Vigyél sétálni, Zsuzsika. Csak egy kicsit.
Erről évtizedekkel nagyanyám halála után a villamoson szereztem tudo

mást. Zsuzsika mellé ültem, akkor mondta el.
Most, hogy magatehetétlenné vált, a család többet törődött vele, bár ele

get .nem, Egy alkalommal, mi hárman, testvérek, az ágyánál találkoztunk. A
beszélgetés akadozott. Közös témánk alig akadt. A látogatások rendszerint azzal
fejeződtek be, hogy a soros beállította a rádiót. aztán mondott búcsút.

Nagyanyám ezúttal is Szeritgyörgy-puszta után sóhajtott:
- Úgy szeretnék már ott lenni.
Öcsém megkérdezte, miért? Mit csinálna, ha ott volna?
- Csirkéket tartanék - hangzott a válasz.
- Ugyan - legyintett András öcsém -, hiszen oda sem tudnád hívni őket,

ba enni adsz nekik.
Nem volt ebben az alapjában véve ocsrnányul durva megjegyzésben sem

mi szándékos durvaság, András csupán a nyilvánvaló tényt állapította meg,
realisztíkusan, ami magát a tényt, a realizmus tökéletes hiányával, ami a lé
lektani hatást illeti.

Nagyanyám arca eltorzult, céklavörössé vált, lebernyeggé fonnyadt nyakán
az ínak megfeszültek, ae erek kidagadtak :

- Pi-pi-pi-pi-pi ... - hallottuk a kísérteties hívást, amely mintha a túl
világról jönne. A nagy erőfeszítés után feje visszaesett a párnára, az összegyűlt

vér szétoszlott, arca halottsápadttá vált. Ha a mellét nem mozgatja a lélegzés
üteme, halottnak hihettük volna.

- Ilyen á1.lapotban csakugyan nem tarthatna csirkét - mondta ki Ilma
húgom a végső szót, nyugodtan, tárgyilagosan.

Szerettem volna beléjük rúgni. Ehelyett ennyit mondtam:
- Menjetek csak, majd én beállítom a rádiót.
Nem nyúltam a készülékhez, üldögéltem s néztem szegény nagyanyámat.

Nemsokára kinyitotta a szemét, a szája széle kissé elmozdult, mintha mosolyog
na, mintha hálálkodna a mcsolyával.

- Menj, ha dolgod van - biztatott bágyadt hangon.
A tapasztalat értelmét nem ragadtam meg azonnal, ahhoz idő kellett, úiabb

tapasztalatok s biológiai érettség. Az öregek, ha már magatehetetlenek, mozdulni
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nem bírnak, tudják, hogy a kérés hiábavaló, a gyűlölt arcoktól. a közényösök
től, az erzéketlenektől, a gonoszoktól úgy menekülnek, hogy behunyják a szemüket.

Hosszú ideig elnúzta, átszenvedett egy combnyaktörést, édesanyám gondozta.
Ilma húgom tanított, András öcsém hivatalba járt. Nagyanyám éjjel halt meg,
hosszas haláltusa után. Nyögések, forgolódás zaja hallatszott át a szobából, ahol
feküdt, édesanyám átment hozzá. A részleteket tőle tudom, sem akkor, sem
idősebb korában nem mondott el mindent. Borzongva, iszonyodva beszélte el,
hogyan simogatta, csókolgatta nagyanyárnat, akinek a haláltusa ide-oda csavar
ta a testét, egész addig, amíg valami rémes bugyborékolás után mozdulatlanná
nem vált.

Körülbelül reggel kilenc óráig őrizte a lesötétített szebában a holttestet,' az
tán felhívott engem. Fölkapkodtam a ruhámat s rohantam a Tinódy utcába.

- Miért nem hívtál orvost? - faggattam.
- Nem akartam zavarni agyerekeket - ezt válaszolta akkor és ezt vála-

szolta harminc esztendő múlva. Ilma húgom és András öcsém tehát tisztálko
dott, megreggelizett s mind az egyik, mind a másik elment dolgára anélkül,
hogy anyámat üdvözölte, kereste volna: húgom meg ő egyazon szebában alud
tak. Eszükbe sem jutott bekukkantani. bár egy másodpercre, haldokló nagy
anyámhoz. Ennyire közönyösek voltak? Vagy a felelősség, a teendők elől me
nekültek tudatosan? Máig nem értem, mindez hogyan történhetett.

Édesanyám támolygott a kimerültségtől. Bekísértem a belső szobába, ahol
Ilmával kettesben aludtak. A redőny felhúzva, az ablak nyitva, vastag köteg
ben áradt be a fény, rá a vetetlen ágy gyűrött fehérjére. Hálóinge fölött köny
nyű köntöst viselt, azt kapta föl, mikor átment nagyanyámhoz. Az ágyához
vezettem, lefektettem.

Nem akartam a halottat látni, honnan sejtettem volna, hogy azt a lát
ványt éppúgy meg lehet szokní, mínt minden mást. Mielőtt a tisztiorvosnak
telefonáltam, mindenesetre bedugtam a fejem az ajtó résén. A sötét szobában
nagyanyám mozdulatlanul feküdt az ágyban, visszafojtottam a lélegzetem:
semmi. Megszólftottam : - semmi.

Leültem az előszobában a telefonhoz s fölhívtam a tisztiorvost. A magas, ri
deg. elegánsan öltözött, tartózkodó modorú emberről csak úgy sűvöltött a gya
nakvas. Valamelyes oka lehetett rá. hiszen egyet-mást megkérdezett anyám
ról a házmestertől. kik laknak a házban, ki hogyan fedezte föl a halálesetet s
a válaszok szemlátomást nem elégítették ki. Nyilván az volt a föltevése. ho~

anyám két testvérem seaítségével eltette láb alól az öregasszonyt s a biztonság
okából a gyerekek eltűntek a helyszínről.

- Hol a halott? - tudakolta.
- A szomszéd szobában.
- Legyen szíves,
Benvitottam. Nem a redőnyt húztam föl. hanem a villanyt gyújtottam föl

s az ágyra mutattam. Nagyanyámnak félprofilból rémlett az arca, kusza barna
fürtök lógtak szemére, homlokára. Hetvennyolc éves korára egyetlen szál ősz

haja sem volt. .
Takarja ki! - szólt rám a tisztiorvos egy törzsőrmester modorában.
Nem volt mít tenni, engedelmeskedtem s egyetlen gyors rántással az ágy vé

gébe húztam a paplant. s megláttam nagyanyámat anyaszült meztelenül, csonttá
bőrré soványodva. Azt hittem oldalt fekszik. Nem! Hanyatt feküdt s látszott,
hogy az egyik lába körülbelül negyedméterrel rövidebb a másiknál. Mellette
ronggyá gubancolódva a hálóínge, haláltusája közben szaggathatta össze.

- Az más! - szólalt meg a tisztiorvos, s ez a kí lelentés árulta el. hogy
búntényre gyanakodott. Egyébként rendkívül óvatosan viselkedett, nem bírom a
jelenet folytatását visszaidézni, de úgy rémlik, meg sem érintette.

Miután kiállította a halotti bizonyítványt, mereven meghajolt és eltávozott.
Nemsokára megérkezett Margit néni, anyám bátyjának, Dezső bácsinak az

özvegye, egyik legtiszteletreméltóbb jellem, akit valaha ismertem. Talán egy évig
sem volt Dezső bácsi felesége, hiszen nagybátyámat hamarosan besorozták, el
vitték a harctérre, hogy onnan soha vissza ne térjen. Margit néni - egyébként
ruhatáros az Operaházban - haláláig tartotta a kapcsolatot, ő volt az egyedüli
a rokonságban, aki részt vállalt beteg nagyanyám gondozásában s amilyen ál
dozatkész lélek volt, édesanyámon is sokat könnyíthetett volna, ha nem ragadja
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el korán a halál. Első dolga az volt, hogy a tükröt letakarta s gyertyát gyújtott
előtte.

Vele közösen intéztük a temetés ügyét s minden mást. A ravatalnál az egész
rokonság megjelent, azok is, akik életében feléje sem néztek szegénynek, holott
pontosan tudták, milyen kiszolgáltatottságban él, megjelentek a "csucsaiak", azaz
a gazdag rokonok, akik annak idején, amikor használt télikabátot kért tőlük,

azzal a bölcs tanáccsal látták el, hogy hárászkendővel védekezzék a kolozsvári
kemény telek ellen.

- Részvétemet . .. Részvétemet . " - hajtogatták gépiesen, s szorongatták a
kezemet, ugyanolyan gépiesen. A szemükbe kellett volna köpni. Csakhogy ne
kem akkor még fogalmam sem volt róla, hogy ezt érdemlik. Édesanyám ma
gába zárta a sérelmeket, csak a halálközelség nyitotta meg a lakatot a száján.

~ke~záJ{niuin.
EMLÉKEZÉSEK (6)

írta SZILI LEONTIN

Főszerkesztőm kedvesen üdvözölt, s a legkényelmesebb fotőjbe ültetett. Érel:-·
tem, hogy titkon alaposan szemügyre vesz, vajon nem tévedett-e, amikor való
ban csekély számú jóembere közé fogadott? Valóban kizárt-e a veszély, hogy az
arisztokrata laptulajdonos - a Göringgel rokonságot tartó Andrássy Imre gróf 
és felesége, a szép Stella grófné saját "sleppjükhöz" csábíthat'! Akkor még nem
sejtettem, hogy a vizslató pillantásaival mintegy belém látni óhajtó főszerkesz

tőmben egyik legönzetlenebb, atyaí jóbarátomra leltern. Mily pazarul osztott
számomra tengernyi gazdagságot - évtizedek elteltével is - gyermekien tiszta
lelkének kifogyhatatlan kincseiből!

Tudom, aki a Vénség balládája című verskötetében elolvasta megrázó ön
vallomását a "korának száz pányvaján. sístergő máglyáján is embernek megma
radt mezítelen és álarctalan emberről", szeretetébe és becsülésébe fogadta egy
nagy irodalmi múlt utolsónak maradt veterán költőjét. Kit hagyhatott érzéket
lenül szívét kitáró életérzéseinek és tapasztalatainak visszanéző lírájában mín
dent a helyére tenni kíváno, megrendítöen őszinte igazságérzete? És a kőnél

maradandóbb emlék, amit egyetlen örök asszonyának és élettársának épített sze
retete gyöngéd tégláiból. Magam is az ó szemüvegéri keresztül emlékezem "Meo
tis lányának" időtlenül szép görögös arcélére. Szelíd őszi fényben, a remetei
kert érett gyümölcsöktől terhes ágai és káprázatosan izzó dáliái közül moso
lyog felém; karján kosár, számomra szedett vírágokkal, mosolvgós almákkal.
Közben halk szavakkal csitítja az eszeveszetten madarakat hajkurászó vén Muki
kutyát és a két, féltékenyen szőrét borzoló öreg macskát, Sátánt és Cimbát.
Szívbe markoló téma volna e sírontúli nagy szerelemről szólnom, s különleges
atmoszférá iú, pítoreszk színhely a szentemberi sugárzás aranyködében rezgő,

dús ajándékaival búcsúzkodó dzsungel-kert buján nőtt bokrai között megbúvó
parányi olasz házzal, melynek padlásán vert fészket a háború utolsó évében
a költő. Több mínt egy évtizeden át táncolt fel szerény kis manzardlába egy
rozoga lajtorján, mert sokáig nem vezetett fel másféle lépcső az emlékeivel,
baráti képekkel és pár meleg szőnyezgel kibélelt irodalmi cellába. S ha téve
désből nem jelenik meg Ady Endre ismeretlen verseként egy régi költeménye,
talán meg sem szólal már az elfeledett öreg poéta. Szerény keserűséggel je
gyezte meg, hogy lám, lám, csak ily hosszú idő után tartották érdemesnek
nyomtatásba adni egy versét, - azt is azért, mert Ady Endrét sejtették mö
götte. Ha kissé utána néznek, meagyőződhettek volna. hogy ez a költemény épp
a Dutka Ákos adományozta círnű Holnap-antológíában látott első alkalommal
napvilágot, amikor még költői vénáiát valóban nem befolyásolhatta az általa is
nagyra tartott östehetség. Ez után következő verseit pedif:l; msr nem Nazvvára
don, nem is hazájában, hanem a kallódó magyar kivándorlók tragédíáínak,
emésztő fájdalmainak átélésétől megrendülve írta Amerikában, ahonnan hama-
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rosan visszakergette a honvágya. Ez volt az ifjú Dutka Akos amerikai nagy ka
landja, amelynek izgalmas részleteit könyvének megírása előtt már évtizedek
kel megismerhettern. Ott kint ismerte fel még fiatal fejjel, mílyen erőt jelen
tene a hazájukat feljebb építeni akaró tehetséges magyarok testvéri összefogása.
O, milyen szilai gyűlölettel rugaszkodott a háborút szító paraziták hada ellen
a hű barátságban összeforrott, alapjában véve oly tisztán és gyermekien szelíd _
két költő: Dutka Akos és Juhász Gyula. Az Yperní Krisztus előtt círnű, hiressé
vált versében is az egymás ellen uszított népek testvérí kézfogásáról álmodozik
a hazáját, de az egész világot is egyedül a megváltó szeretet feloldozó hatal
mában akkor még oly bizakodva hívő, a Pénz Amerikáját oly kíábrándultan
ott hagyó ifjú költő.

Szeretett visszaszállni a múltba. Kü1önösen Juhász Gyuláról és az ugyancsak
tragikus sorsú Gulácsy Lajosról mesélt nekem. Előszedve összes, féltve meg
őrzött relikviáját, megindultságtól rozsdás öreg hangján ő maga olvasta fel ne
kem Levelét Nakonxipánba :

... Itt vagytok újra tiszta szellemárnyak,
Hallom suhanni sebzett szárnyatok,
1110, is úgy zengnek még ~ szárnyak,
Ahogy mi vártuk egyszer a tisztább Holnapot!
Lajoska, mondd, mi lett Nakonxipánból?
S hová süllyedt a bús Juhász-kolomp?
Ti megszöktetek a nagy magyar hinárról,
S rám maradt a tört öreg doromb ...

Hetvenhatodik születésnapján önmagának írott versét rögtön megszü1etése után
megküldte nekem, aki legjobban tudhattam, mily sokáig visszagyűrt szenvedé
lyességgel tört fel belőle vers formájában a soha választ nem kapott sok, titkos
kérdés:

... valamit te mindig
szebb titoknak láttál,
útszéli keresztnél
némán meg-megálltál.
S megkérdezted némán
az Ember fiától,
mezítelen testben
lelkétől magától:

S az utolsó sarok:

N em tudom, csodálom,
hogy vénült fejemmel,
megcsordult hitemmel,
most is, ma is állom,
sokszor feldicsérve,

Mit tegyen az ember
máglyán és kereszten?
Mit kezdhess en köztük?
Alljon be Latornak?
Vagy maradjon csendben
síró feszületnek,
künn az érett-áldott
búzamezők mellett? ...

sokszor megalázva,
korom száz pányváján,
sistergő máglyáján
álarctalan testtel:
él még mindig
él bennem az ember.

Tiszta embervoltát késő aggságában is, haláláig megőrizte. Hatalmas köteg
levelet őrzők tőle. Sokból volna érdemes idéznem ; kettőt választottam ki kö
zülük, Az egyiket 1958-ban írta, Békesség háza címú zenei hangjátékom meg
hallgatása után.

"Drága Leontin ! Kilenc óra ötven perckor a Békesség házában elhalt az
utolsó akkord, és én még egy darabig elüldögéltem a remetei kis ház erkélyén,
egy rám hajló almafa-ág réjtekében, De most tollat fogok, mert szerétném meg
köszönni Magának, hogy az öreg Verdí életének tükrében a búcsúzó öregség
mesteri Iírájának hangján rnegszólaltatta az én életem hattyúdalát is. Mintha
nekem írta volna a szabadság, szerelern és az igaz emberség apotheózisát! Tud
ja-e, hogy szeptemberben lesz ötven éve a Holnap indulásának? Az én küzdel
mes, sok siker és még több kudarc között hányódott életemben is sok a ha
sonlóság, ha nem is Verdi arányaiban, a Békesség háza öreg figuráival. És most,
hogy a Maga kitűnő jellemzésével az ő szavukat hallgattam, nem szégyenlem,
hogy kicsordult a könnyem. Hol vannak már az én osztályos pajtásaim ? Hol
Juhász Gyula, Emőd Tamás, Gulácsy Lajoska, akikkel az életem úgy összefo
nódott. S mintha a remetei kertben is megszólalna az öreg Nina hívó szava:
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,Gyere már, hív a nagyváradi fekete föld!' Köszönöm Magának, hogy ezen a
szep nyarí éjszakán visszauozta OKet, smegvigas.:,alt, hogy megsem marautam
egyedU!. Kevesen tudnak Magdnoz nasoníoan enuekezní, es ugy el tudja mon
daun a nagyszerű 'i ímar Ju<..Sel1el az oreg koitos nraját, hogy e szep esteert
egyxorí fószerkésztője vegceten hajával és koszonettél szorrtja meg a kezét. ivlie
loob várjuk megigért remerei Iatogaiását, hiszen olyan kevesen vagyunk, akik
í g y tuaunk meg emlékezni. Kezert csokolja öreg barátja Dutka Akos."

Magda halála terjesen összetorte a mar nyerevan evet betöltött agg költöt;
Azidooen magam is beteg voltam, így csak levélben fejezhettem ki mély rész
vétemet. Idézem 1964 augusztusában küídött válaszát:

"Kedves Leontin! Sok részvétlevelet kaptam a drága Magdus halála után,
de egyik sem talált olyan melysegbe, mint a Maga egyuttér•.ése. Hiába, az igaz
zenészek és költők életének ismereje az emberi sztv G-húrján is ért muzsikál
ni. Köszönöm, hogy így megérti a fájdalmamat, azt, hogy ő volt nekem az örök
asszony, aki van még és lesz, hogy most már míndvégig CS:!K könnyet és vért
fakasszon a rágondolásomban, Sokat beszélgetek most Vele éjszakánként, szo
morú árvaságomban. Maga, tudom, tökéletesen átérzi, mít vesztettem Benne.
Tűnő világomban oly kevesen vannak már körülöttem, akik tudunk még örülni
a szépségeknek és emberségnek. siratni, ami fény elvész az életünkből. De fáj,
hogy Maga is betegségről és csalódásokról ír. Magának még nem szabad! Friss
alkotókedvvel, szemléltető szavaival meg sok szépet muzsíkálnat, úgy mint Ver
diről, Thomas Mann Goethéjéről és más nagy társaikról tette. Továbbra se té
vessze szem elől, hogy a siker nem reklám, lárma, még nem is a pajtások
visszhangja (?), hanem a bensőnk, lelkiismeretünk szava, hogy megtettük. ami
tőlünk tellett. Magától pedig még sokat vár, sok életerőt, hitet és munkakedvet
kívánva, öreg barátja, Dutka Akos."

Az elmúlásba egyre mélyebben hajló agg költőbarátom önzetlen barátságá
nak sok finom gesztusáról beszélhetnek még, de úgy érzem, előbbre kell la
poznom még az időben, az egykori, míndíg segítségre kész munkatárshoz, aki
főszerkesztői székéből a legveszélyesebb, legnehezebb korszakban is bátor kiállás
sal nézett farkasszemet a minden percben megtorlásra kész hatalommal és zsar
noksággal.

Első közös szerkesztőségi megbeszélésünk után többi munkatársát elbocsá
totta, de engem még visszatartott. Kiosztotta a rovataimat. "Anyagát minden
kor a beérkezett postából kell merítenie. Vasárnap tárcát ír ,Az élet útjain'
gyűjtőcímmel. Két szocíálís rovatot kap: a ,Napi gondok'-at és a .Lélekrnentés'<t,
Byssz Robi révén tudtam meg, mílyen eredményesen tud lehajoini szenvedő

embertársalhoz. Igy talán felesleges is elmondanom. de sohasem tudom elégszer
elísmételní, hogy szeretnünk kell aldsemmizett kisembereket, szívvel elolvasni
a panaszaikat. És sohase szégyellje, inkább büszke legyen rá, ha é r e z. Látja,
sok férfinél éppen e z z e l több egy asszony. Persze, magyarul is kell tudni,
mert szép magyar szóra kell tanítani a munkásokat, kisiparosokat és földmíve
lőket. Azt hiszem, itt sem lesz hiba. mert azt is tudom, hogy Laczkó Géza
tanította magyar irodalomra. És még egyet: soha, semmi körűlmények között
sem szabad hazudnunk. Bárki kívánná is ezt tőlünk. Hazudik eleget a kőnyo

matos, mi - sajátunkként - csak az igazat vállalhatjuk. Hiszem, hogy meg
értette, és egyetért velem."

Bátran álltam fürkésző tekintetét. bár - bevallom - féltem is egy kissé,
rnert tisztában voltam azzal, hogy nem könnyű feladatra vállalkoztam. Nos: be
csülését míndvégíg sikerült megőriznem. De az igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy Dutka bácsi és két tisztakezű szerkesztője, Mohar József és Láng János
valóságos őrangyalokként vigyáztak rám; néha nagyon is csavaros, de míndig
hatékony segítségük nélkül a nemzeti szocíaltsta gr'>f kékharisnya feleségének,
a szén Stellanak veszedelmes cíkk-ötlet-csandáíba könnyen beJéveszhettem vol
na. Közös összefogással olykor merész dolgokat valósítottunk meg: szoclálís ro
vataim keretében - természetesen a fenti ..szerkesztői szentháromság" segítsé
gével - nemcsak gyerekkocsikat. vorrógépeket. beteztolékocstkat osztottunk. de
titokban sok üldözöttnek is segíthettünk. A Friss Újság sokat áldozott szociális
rovataira; persze a laptulajdonost nem éppen altruisztíkus nemeslelkűsége tette
ily adakozóvá, sokkal inkább a lap [ótékonvságí akcióinak hírverése, mely ter
mészetszerűleg nagyban emelte a példányszámot.

(Folytatása következik)
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F~NYEK ÉS ARANYOK

Mindig csodálattal olvasom Rómer
Flóris beszámolóit - a Bakonyról vagy
Orbán Balázs vallomásait "bérces kis
honáról", a Székelyfödről. Amikor a
nyáron Móser Zoltán fotóművésszel

nyakunkba vettük a Palócföldet, az a
szándék élt bennünk: azonositjuk isme
reteinket a látottakkal. A gondolat
míndig előbbre jár a tényeknél. s elég
csak néhány olvasott vagy beszélgeté
sek során elkapott mondat, hogy tovább
szőjük a szálakat és képeket fessünk
- régi időkről, míndíg újat keresve.

Ami megmaradt gazdag hazai örök
ségünknek, bizony sok részletében még
ismeretlen. Falusi templomainkra gon
dolok, amelyeknél "újítás és hagyo
mánytisztelet, előrelépés és a kialakult
formák megőrzése szorosabb összhang
ban áll" (Marosi Ernő), mint a városi
építészetben.

Nógrád megye építészeti öröksége
gazdag a gótíkában. Bizonyára sokak
nak ismert a mátraverebélyí egykori
zarándok-templom, amely nem csupán
a művészet hazai reprezentánsa, hanem
centruma annak a középkorí vallási
kultúrának is, amely Szent László ki
rály óta eleven hagyományokat hordoz,
s amelyet ma is öriznek, egyre halvá
nyulóbb emlékezettel. Belépve a főka

pun, fények és arányok. játékát csodál
hatjuk, s a titokzatos sírkő nemcsak a
talányt jelenti: van-e köze egymáshoz
a Vereb és a Hunyadi névnek, hanem
a reneszánsz előtti szépségeszményről

is vall a templom ablakaival, oszlop
kötegeível.

Aquinói Szent Tamás amikor a lét
kategóriákat (ens. unum, verum, bo
num=létező, egy; igaz, jó) vizsgálta,
a szép fogalmát mindezek fölé helyez
te, s már nem kedvenc filozófusához,
Arisztotelészhez fordult, hanem Szent
Agostonhoz, s az akkor Európa-szerte
olvasott ál-Díonyslus-hoz. Nem véletle
nül hozom fel a példát, hiszen a góti
kus szépség fogalmának tartaimát itt
kell keresnünk.' Minderről utunk előtt

olvastam, Mezey László professzor kéz
iratban levő tanulmányában, amely
pontosan tájékoztatott a ma sem köny
nyű kérdésről. Miért Szent Tamással
kezdi fejtegetéseit a középkor tudósa 'l
Mert ő foglalta egységbe az addigi
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részeredményeket, mivel az ókorban a
szép regaimának tisztázására e.meíetí
rendszer nem volt. Augustinus miben
látta a szépet? Az ens (létező)

nem csupán elVont fogalom, "hanem
ellentéteknek, jónak, rossznak szépnek
és rútnak. igaznak és igaztalannak, fej
lődésnek, hanyatlásnak, rend és egység
után kiáltó valósága". Vagyis: mínden
szép a maga nemében, jóllehet bűneink

míatt sok mínden ellenszenvesnek tű

nik előttünk. A világ nem rossz, mert
szép, "uralkodik benne az ellentétes
dolgok rendje". A Vallomásokban:
"Pulchritudo sero Te amavi - Szép
ség, későn szerettelek" - Szent Agos
ton minden szépség okát vallotta meg,
aki "mindeneket összetart és egyesít".
Az angyali Doktor az ál-Dlonysíus-töl
az iménti fogalmakra épített teljes de
finÍCiót vette át, amely végső soron
a gótikus szépségeszmény titkát mond
ja ki: "Isten rninden szépség oka,
amennyiben oka minden összhangnak
vagyarányosságnak és világosságnak".
Igy hitte Dante is: "Azt mondja az em
ber szépnek, melynek részei kellőkép

pen megfelelnek egymásnak, mert har
móniájukból következik a tetszés". A
szépség tehát nem szubjektív benyo
más, hanem "értelmi viszony, mert lét
rehozója az anyagót formáló értelmi
erő (ratío), sőt, maga az értelem, az
intellectus". Ez járja át fényével a
"durva anyagot", s így a szép "formáló
és értelmi fényesség, amely az anyag
fölött tündököl". A világosság és a kel
lő arány magában a ratio-ban gyöke
rezik, mert oda tartozik - mondja
Szent Tamás. Vagyis: gondolatot sugár
zó fény és rendező tudás. Aszépséghez
tehát ragyogás kell. Ikonfestők, moza
ikkészítők ezt az aranyban találták
meg. A gótika a természetes fényben
"láthatóvá teszi a szépet", És ez több
az aranynál. Aradjon hát be a hatal
mas ablakokon a sötét katedrálisokat
derítő csodálatos nanpalí fény. És az
arányosság? "Mennyiség viszonya a
mennyiséghez, amely a ,.szépet szám
szerűen is képes kifejezni". Az artifex
számára ehhez ott volt -az araboktól
tanult geometria: .,a pillérek, a bolto
zat az altemplom román oszlopai fölé
emelkednek, a hajók Úgy illeszkednek
egymáshoz mint mennvíség a mennyi
séghez", Mindezt tudva érezve ült le
asztalához a gótika francia atyja: Su
ger, a Szent Dénes apátság priorja.
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Belső se j te lm ek kel dolgozot t a fotó
művész , am ik or a m átravereb ély í temp
lom abla ksorairi beá ra ml ó fén yl örök í
t et te m eg g ép ével. söté tben hagyva a
há tt ere t ? Egy há za sgerge . tem pl om án a
csalha tatlan a rányokat ör ök rtette meg :
a rózsaa bl ak na iva n egyszer ű geomet r í
á i át . S jóll ehe t Homok te re nye a lig is
mert, 1fJ fj')- 66-ban helyreá ll ít ott temp
lom a rom án elem ekben b őv elkedik (ü lő

I ü'Ice , s írkő) jó össvehasonl ít ásul szol
gá l a r ob usz tus formáktó l a k ecses
ívek ig, fa l usi templ oma in kban. Mint a ho-

gyan összehasonlítá si a la p a három éve
r es ta u rál t mát raszölJ ős i freskók későre

neszánsz Köp enyes Mária ábr ázol ása a
Marosi Ernő kön yvéb en (Magya r fal usi
templomok , Corvina, I fJ75), lá th a tó ma
conka i XV. szá zad i áb r ázol áss a l. Amott
a "l á gy stíl us " , em it t a szigor ú for ma .
És a gót ika szép pél dáj a a cses ztvei
(közénkor i elem ek et hord ozó) templom
nak kehely for m á jú ko keresztelő kútja,
am ely nek v i zéből h u llhatott néhány
csepp . Ma dá ch Im re homloká ra is.

TÓTH SANDOR

A m átraverebél yi templom gótikus a blak ai
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NAPLÓ
VÁRKONYI IMRE KÖSZÖNTÉSE

Akik csak látásból ismerik, vagy az Actio Catholica irodáiban jártukban csak
futólag látják belső szebájában föl-föltűnni az "igazgató urat", nehezen hiszik
el, hogy ez a friss, derűs, erős és mozgékony férfi, ez a míndig szívélyes "igaz
gató úr" és ez a mínden szokványos rnéltóságteljességet és kenetességet nél
külöző, mindenkinek rendelkezésére álló és mindenhez megértéssel közeledő pap
~ igen, már ő is hatvan éves. Akik közvetlenebb kapcsolatban vannak és szám
talan funkciójának valamelyikében munkatársi viszonyban állnak vele, azok elhinni
ugyan elhiszik, mert hiszen tudják, csak éppen nehezen veszik tudomásul.
Mondjuk azt, hogy nem veszik komolyan ezt a tényt? Ez félreérthető, de van
benne igazság: nehéz hatvanévesnek tudni valakit, aki nemcsak lélekben fia
talabb, hanem egész lényében, munkabírásán kezdve a világgal való éríntke
zésíg. Ha van élő cáfolata a vulgáris antiklerikalizmus ,fekete reakció' képzeté
nek : ő az; hiszen rníndig ott állt és dolgozott, ahol a haladásnak, és a haladás
alapföltételének, a békének az előmozdításáról volt szó, Ami persze nem köny
nyű; sőt, kétszeresen is nehéz. Egyrészt mert akik szeretík megvárni. míg más
végzi el, amiben nekik is részt kellene vállalniuk, ősidőktől fogva gyanakvással,
olykor áskálódva nézik azt, aki helyettük az ő munkájukat is végzi, és néha
napján mulasztásaíkért a hátát is tartja. Másrészt mert aki terhet vállal, arra
általában további terheket is raknak, mert hiszen valakire csak rá kell rakni
a terheket, s aki egyet elbír, miért ne bírna el többet is. Várkonyi Imre azon
ban nem az az ember, aki bármit is törődnék az úgynevezett ,véleményekkel',
amiket minden közéleti szerepet vállaló ember háta rnögött szívesen suttognak
és koholnak; és nem az az ember, aki félne attól, ami nehéz és vonakodnék
attól, ami teher. Munkája nagyon sokrétű, tehát sok figyelmet és sok energiát
kíván; de olyan embert, aki nehéz munkáját jobb kedvvel, a nehézségek meg
oldásának frissebb örömével végezne, aligha találni. Lépten-nyomon mondják
róla, hogy .okos ember', ami kétségkívül igaz; valamivel több is: bölcs ember.
Bölcs emberré érett, mert sokat látott, sokat tapasztalt, sok mindent és sok
mindenkit megismert. Ez is igaz, de ehhez is hozzá kell tenni valamit. A böl
csességben észrevétlenül tanyát üt a balgaság, ha a bölcs nagyképűvé és ko
morrá válik. Az igazi bölcs legfőbb bölcsessége az, hogy megőrzi magában a
gyermekség lelkét, kedélyét, derűjét, játékosságát, készségét az örömre. Akik is
merik Várkonyi Imrét, azok tudják, hogy okosságaban elsősorban ezért bölcs.
Mi, szerencsénkre, felelős kiadónkul is Ismerjük, tehát a közös munka közvet
len tapasztalatából tudjuk, mít jelent az általa képviselt vagy irányított ügyek
ben az ő tapintata, józansága, helyzetismerete, tágas távlatokat' fölismerve és
látva is megfontolt járása. Ha ő azért bír annyit dolgozni, dolgokat kezdemé
nyezni, kezdeményezetteket tapintattal jó végre vinni, mert számára a munka
öröm és játék a szó legjobb (ha tetszik, szentírásí) értelmében: olyan felelős

kiadóval dolgozni, amilyen ő, nekünk is öröm és ,jó rnulatság', Hatvanadik szü
letésnapján azt kívánjuk neki (és némi kis önzéssel magunknak is) s azt kér
jük számára Istentől: áldja meg őt, munkáját, s adjon neki erőt és egészséget,
hogy - mint a régi tósztokban mondták - ad murtos annos folytathassa ilyen
kedvvel és haszonnal mind a maga örömére, mind a mí javunkra egyházunkat,
népünket, intézményeínket, nem utolsósorban sajtonkat s benne lapunkat szol
gáló, irányunkban oly barátian és közvétlenül értékes tevékenységet.
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KÖNYVEK AZ ELM~LYED~S

OKAIRA

Vannak még óráink az elmélkedés
re? Hiszünk abban, hogy az ember
nemcsak úgy válhat teljesebbé, ha
anyagi javakra törekszik, hanem ha
lelkét is gazdagítja az önművelés ál
tal? A mai életnek - nunden ember
életének - nagy kérdései ezek, s csak
örülni lehet, hogy keresztény kiadóink
a pozitív válaszadáshoz segítik hozzá
a vallásos embert, és sikerült köny
veikkel támogatják az ismeretszerzésre
és az elmélkedésre szánt óráiban.
Elsősorban a lelkipásztorok érdeklő

dését és igényét elégíti ki a Teológiai
évkönyv 1975. című munka (Szent Ist
ván Társulat), melyet Cserháti József,
Keszthelyi Ferenc és Nyíri Tamás szer
kesztett. Aki ismeri a papi munka
nagy gondjait, napi problémáit. tudja,
hogy egy ilyen modern szellemű mun
ka mely szinte dióhéjban adja a zsi
nat utáni korszak legfontosabb kérdé
seit az átalakuló lelkipásztori és lelki
vez~töi munka kristályosodási pontjait,
nélkülözhetetlen a mindennapos gya
korlatban. Szerkesztői rendkívül sze
renesés érzékkel választották meg az
egyes témákat - és külön öröm, hogy
kidolgozásukhoz megfelelő szakemberek
is rendelkezésükr~ álltak -, s a szer
teágazó, szinte áttekinth~tetlenül. gaz;
dag problematikát sikerült H. megfe.~elo
rnódon összefogniok és szerzőíkkel osz
szefoglalta tniok.

A Teológiai. évkönyv középpontjában
- a zsinati szellemiségnek megfelelő
en - Jézus alakja áll. Vele, alakjával,
örök korszerűségével, az egész világot
átjáró és magához hasonító erejével
foglalkozik Jelenits István A Jézus
meditáció című tanulmánya, Schmato
vich János írása, mely a feltámadás
szentírási képét rajzolja meg. Előd Ist
ván elsősorban a dogmatikusokat ér
deklő összefoglalása és Hosszú Lajos
rendkívül gyakorlatias szempontokat
felvető A Krisztusban megszenteltkö
zösség című munkája, Erre az alapra
épül fel az évkönyv, mely persze lé
nyegesen több, mint a nap üres óráira
vagy perceire szánt olvasmány. Meg
ismerése komoly elmélyülést és aláza
tot kíván, annak a gondolatnak a ma
radéktalan elfogadását, hogy a zsinati
szellemnek át kell járnia Isten egész
népét, a papságot is. a híveket is, s a
keresztény nevelésben éppúgy jelent
keznie kell - lásd Csanád Béla érté-

kes tanulmányát -, mint az egyházi
hierarchiában (erről Cserháti József ír
rendkívül meggondolkodtatóan). Hasz
nos, jól tájékoztató, néhol rnagasszín
vonalú kiadvány. Bárcsak minden év
ben születnék hasonló!

Ha már a asinaenat és a zsinati szellemi
ségnél járunk, hadd említsük meg, hogy
új kiadásban jelent meg a magyar katolí
kus irodalom egyik legjelesebb rnüvelöjé
nek, Ijj.as Antalnak rsren igaz embere címu
könyve (Szent István Társu at). meíy XXIII.
János pápa láttató erejű eletrajza és a Zsi
nht első része történetének mesteri össze
rogtatasa. Ugyancsak második kiadásban
kerurt az olvasóhoz Ijjas Antal Szentek éle
te című murikája (Ecclesia), malynek fon
tos. újszerű szemlétetét. értékeit annak ide
jén Bellér Bela méltatta Iapunkban (1970
április).

"Napjainkban, főleg a Zsinat után,
a hivek, a fiatalabbak is kezdenek
megismerkedni közelebbről a Szeritírás
sal - írja a Puskely Máriával közö
sen válogatott, kivételesen szép kívite
lezésű összeállítása, az Abrahámtól Jé
zusig (Zsinati Bizottság kiadása. Róma)
előszavában Szabó Ferenc, majd így
foglalja össze e "florilegium" legfőbb

célját -: " ... hasznos bevezetés lehet
ez az összeállításunk azok számára,
akik a szent könyvek sokszor nem
könnyen kibogozható lapjain végig
akarják járni az Abranámtól Krísztu
sig vezető utat, és helyesen meg akar
ják érteni az üdvözítő Isten szándé
kait".

A mú szerkesztőí előtt több hasonló
példa is lebegett, elsősorban Joseoh
Dheilly Bible pour notre temps és Pi
erre Grelot Pages bibliques című ösz
szeállításai. De e nagyszerű példák
nyomán is tudnak űíat. érdekeset adni
a magyar olvasóknak. Korszakokra
bontva mutatiák be az üdvtörténetet,
s e korszakokból a legtalálóbb, legér
dekesebb és legszebb szövegrészeket
emelik ki a szent iratokból. A munka
értékét és használhatóságát rendkívül
megnövelik a szerenesés kézzel kivá
lasztott oda- és vísszautalások, melvek
világossá teszik az ószövetségi jóslato
kat. s az újszövetségi történések hát
terében felvillantják azok legjellemzőbb

előképeit. Kitűnőek az egyes fejezetek
hez írt rövid bevezetések. jellemzések,
melyek valóban' tömören mégis átte
kinthetően, kristálytiszta. világossággal
igazítanak el a történelemben és az
üdvtörténetben. A könyv használhatósá
gát fokozza az oktatást is elősegítő
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érzékkel
fénykép-

térképmelléklet és a remek
megválasztott illusztrációs és
anyag.

És ismét kiegészítésül: a nagy érdeklő

dés és siker okán második kiadásban is
megj elem Puskeiy Mária Akik hitteK a
szeretetben círnü könyve (Róma). mely a
többi között Foueau'd atya. Carlo Caretto,
Thomas Merton és Roger Sehutz Ielktségét
állítja elénk. jól tájékoztató éte.rajz! össze
foglalással. [eten-öségük pontos érzékelteté
sével és gondolataik, müv.eik k.vonataívaí.
E könyv mintegy kiegészítése és szerves
folytatása Sík Sándor Huszadik századi
konvertiták útjai Istenhez címu konferen
ciáinak és A misztika útjai Istenhez elmú
nagy tanulmányának,

"Mindnyájunknak hasznos, ha olykor
elvonulunk a világ nyüzsgő zajából,
hogy belső nyugalomban ismét önma
gunkra találjunk." - Ez a fontos gon
dolat vezeti be Magyar Ferenc, Kele
Pál és Márton Dénes Csendes órák cí
rnü összeállítását (Szent István Társu
lat), mely az egyházi év ünnepköreit
követve csoportosítja anyagát, s függe
lékében rövid, jól tájékoztató összefog
lalást ad Magyarország egyházmegyei
ről.

Az utóbbi években örvéndetesen
measzaporodott az elmélkedő könyvek
száma. Ezek jól választott irodalmi sze
melvényekkel segítik a hivőt, hogy ki
egészítse ismereteit. s az irodalmi szén
ség keltette új impressziók, indítások
segítségével gondolja tovább a szerit
írási igazságokat. E gyűjtemény újsze
rüséget mindenekelőtt a benne olvasha
tó kistanulmányok adják. Korrekt ösz
szefoglalásokat tartalmaz a szentségek
ről, az alapvető hitigazságokról, a
Szűzanyáról, Szentlélekről, gondolatokat
ad a szenvedés és az aszkézis értelme
zéséhez s az "életadó szeretet" gyakor
latához. A modern keresztény ember, a
korszerű keresztényi magatartás kimun
kálásában Magyar Ferenc tanulmányai
segítik az olvasót. Ezeknek az írások
nak egy részét az új Emberből ismer
jük, de e gyűjteményben nyerik el igazi
funkciójukat, bizonyítva, hogy itt és ma
létezik korszerű, a közösség jelentős

céljaiért munkálkodni kész, azokkal
azonosulni tudó keresztényi magatartás.

Mint rnínden ilyen gyűjtemény, ez
is, az olvasóknak csak egy rétegét elé
gítheti ki. A szerkesztők - akik re
méljük, folytatják majd rnunkájukat 
úgy válogatták kiegészítő irodalmi
anyagukat. hogy azok mindenki szá
mára tartalmazzanak értékes fogódzó-

844

kat, gondolatokat. Ezt a munkát ter
mészetesen lehet és érdemes is foly
tatni, hisz könnyűszerrel lehetne össze
állítani olyan hiánylistát, mely korunk
katolikus irodalmának legkiemelkedőbb

- és e gyűjteményből nyilván terje
delmi meggondolások alapján hiányzó

alkotóinak nevét tartalmazza. A
Csendes árák irodalmi anyaga mínden
értékével együtt is haloványabb. mint
a tanulmányok és cikkek. Épp ennek
korrekcióját várjuk és reméljük a so
rozat következő köteteitől.

Lapunkban méltattuk már a Refor
mátus Zsinati Iroda Sajtóosztályának
kiadásában megjelent Templomablak cí
mű, "istenes verseket és műfordításo

kat" tartalmazó gyűjteményt (a Refor
mátus Zsinati Iroda Sajtóosztálya),
Ezúttal lényegesen bővített kiadásban
nyomták újra. Jó példáját adja az
ökumenikus magatartásnak. Fükő De
zső, a kötet összeállítója és a tájékoz
tató jegyzetek írója minden vonatko
zásban elismerésre méltó munkát vég
zett. Az Ómagyar Mária-siralomtól a
legmodernebb költészetig a magyar
költészet spirituális ipletésű tartomá
nyának legértékesebb darabjait hozta
olvasói elé. Külön érdemes szólnunk
a szerkesztői elfoaulatlansáaról, hiszen
a magyar költészethen meglevő súlyuk
és jf'lf'nt<Jség;ik arányában szerepeinek
a gyű iteménvben azok a szerzők is, aki
ket kifejezetten katolikus lírikusoknak
lehet nevezni. (Ezek névsorából csak
Sík Sándor hiányzik, s érzésünk sze
rint Pilinszky János feltétlenül több
v-rssel szerepelhetett volna a váloga
tásban.) A magyar líra "kincsesháza"
után a világirodalomból következnek
jól megválogatott szemelvények. Való
ban kimeríthetetlen kincsesbánya ez, a
népek és nyelvcsoportok szerint haladó
válogatás mégis majdnem teljes képet
ad róla. Külön értéke, hogy a szer
kesztő egy-két kivétellel a klasszikus
műíordításokat használta föl, s így még
hitelesebbé, igazabbá teszi az olvasó él
ményét.

Rákos B. Raymund, a vatikáni ma
gyar gyóntató - akinek több könyvét
ismertettük már lapunkban - aligha
nem legkedvesebb művét jelentette
meg Kelemen Didákról. Evek, sőt év
tizedok óta ismert, mílyen páratlan ön
feláldozással és alapossággal gyűjtöttea
XVIII. század kiemelkedő mínorita
szerzetesére vonatkozó adatokat, közlé
seket. Könyvében ökonornikusan, gon
dosan rendszerezi hatalmas anyagát, s
nemcsak egy kivételes egyéniség Isten-



hez vezető útjának egyes állomásairól
számol be, hanem a kor magyarságá
nak is hiteles képét rajzolja meg
(Ugye, Atyafiak?! Isten szolgája, P.
Kelemen Didák OFM Conv. élete; Edi
zioni agíografiche Roma).

Kelemen Didák 1683-ban született s
1744-ben halt meg. Élete a magyar tör
ténelem egyik legviharosabb korszaká
ra esik, amikor a török lassan vissza
szorult már, de helyette új veszélyként
a német emancipáció fenyegette Ma
gyarországot. Ilyen időkben nagy egyé
niségek önfeláldozó példájára van
szükség, s Kelemen Didák ízig-vérig
ilyen személviség volt. Működése szin
te az egész Magyarországra kiterjedt,
prédikáló útjain ezrek és ezrek hall
gatták, hatása felmérhetetlen volt az
egyszerű emberek között, de a főne

messég között is..JÓ érzékkel világított
rá a korszak súlyos problémáira: el
sők között szorgalrnazta a népoktatás
megszervezésének szükséges voltát.
"Vándor Kelemen Didák"-nak nevez
ték. aki hatalmas energiával térítette a
magyarságot, ám a térítő tevékenysége
során sosem ragadtatta magát túlzá
sokra, nem ellenségeket látott a tőle

különböző meggyőződésűekben. hanem
az üdvösségre rendelt lelkeket. 1729
ben Kassán jelentette meg Búzafejek
című prédikációs gyűjteményét, mely
az egyházi szónoklás és a hittudomány
akkoriban bizony meglehetősen gyér
példái köziil az egyik legkiemelkedőbb.

Már életében szent ember hírében állt,
halála után azonnal kezdeményezték a
szenttéavatási eljárás meaindítását.

Rákos B. Raymund kitűnő munkát
végzett hőse megjelenítésével. s mun-

SZTRAVINSZKIJ AZ fRO SZEM~VEL

Századunk egyik legellentmondásosabb,
legösszetettebb egyénisége az orosz szár
mazású Igor Sztravinszkij. Hol volt ő

Bartók kristálykemény jellemétől? Hol
Schönbergnek az érzelmi végleteket is
vállaló következetességétől? Hol Kodály
szívós hagyományépítésétől és elkötele
zettségétől? És mégis: vitathatatlanul a
század legnagyobb hatású zenemúvésze)
aki első műveiben olyan titokzatos ős

erőt szabadított föl, amelynek lendületé
ből még ma is merít a zene, s olyan
merészséggel kísérletezett, járatlan uta
kon haladva, hogy Bartókra is kétségte
len és kimutatható hatást gyakorolt.

káját - melyre VI. Pál pápa apostoli
áldását adta - a kor iránt érdeklődő

kutató s az egyháztörténet iránt fogé
kony olvasó is haszonnál forgathatja.

Rezek Román, aki ma a világ egyik
legkitűnőbb Teilhard de Chardin ku
tatója, Deus ou nada (lsten vagy sem
mi) címmel jelentetett meg könyvet
Brazíliában. Nagyjából azoknak a kon
ferenciáinak anyagát tartalmazza e kö
tete, melyeket két szemeszterben tartott
különböző . brazíliai egyetemeken (Edi
coes Paulinas), A filozófiai-teológiai té
mákat teilhard-i szempontból tárgyal
va újszerű színtézisre tesz kísérletet.
"Könyve igazában Teilhard de Char
din ontológiáját adja - írja róla Hen
rique Claudio de Lima Vaz -, de pá
ratlanul eredeti megvilágításban. Igy
kerül terítékre a többi között Nietzsche
és Sartre, az "Isten halálá"-nak "teo
lógusai", de mirid a teilhard-i szinteti
kus, a dialógust szolgáló stílusban." A
Deus ou nada középpontjában a mo
dern ateizmus kérdései állnak. Rezek
Román a többi között Pascal, Szent
Anzelm, Aquinói Szent Tamás, Teil
hard de Chardin és Daniélou látásmód
jára hagyatkozva bontja ki témáját, .az
őszövegeiket kommentálva törekszik
egy korszerű apologetika megteremté
sére.

Végezetül szerétnénk fölhívni olva
sóink figyelmét, hogya Szent István
Társulat Az üdvösség története címmel
megjelentette a 10--12 éves korosztály
számára íródott új, kísérleti hittanköny
vét, szerzőí : Ruppert János és Bindes
Ferenc.

stsi GÉZA

Igazi világpolgár volt. Rendkívül sze
rette a pénzt, s meggyőződéset sem ne
vezhetnénk következetesnek. Mohón fi
gyelt fel a rokon művészetek minden
jelentős törekvésére. így juthatott szerző
kapcsolatba a nagy angol kö!tővel, Au
de~nal. így közelíthetett a tragikus __01'
sú Dvlan Thomashoz. Ha van rokon je
lensége a modern rnűvészet történetében,
akkor Picasso az. Kettőjükben testesül
meg a század minden nyugtalan törek
vése. a szintézlstől az antttézisiz feilődó,

s önmagát rombolva tovább építő szel
lem története.

Aki igazán szerette volna megismerni
Igor Sztravinszkijt - s nincs abban a
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szerenesés helyzetben, hogy olvashatja
asszisztense, fogadott fia, Robert Crajt
sorozatban megjelent s nagy vitákat ka
varó beszélgető füzeteit -, rnindig azzal
a gondolattal kacérkodhatott, hogy ilyen
összetett jelenség hiteles portréját inkább
hasonló művészegyéníségrajzolhatja csak
meg adekvát módon. A zenetudomány
már sok fontosat elmondott róla, de e
közlesek a dolgok természeténél fogva
inkább a szakma szűk határai között
maradtak, s változatlanul érintetlen je
lenség maradt maga az ember, aki a mű

veket alkotta, akit mí úgy láthattunk,
hogy botjára támaszkodva sántikál be
az Erkel Színház karmesteri emelvényá
hez; s színte ,.i6vátételként" hatalmas
ünneplésben részesítette a szenzácíó-éhes
közönség, De ez már nem a fénykorá
ban lévő mester volt, hanem annak rom
ja. Igaz. a magyar zenetudománynak e
kései találkozás is jó alkalmat szolgálta
tott, hogy korrigálja a régebbi, meglehe
tősen feketére színezett Sztravinszkij
képét.

Fod~r András "Sztravinszkij" című
könyve mégis más. Ebben a költő szúl
a zeneszerzőről. A költő vall a rokon
hangokról. És Fodor András nem dilet
táns médjára teszi ezt - ha úgy tenné,
akkor is mondhatna persze érdekese
ket -, hanem fölényes tájékozottsággal,
az anyag (egyszerre mozgatja a század
zenei, irodalmi és képzőművészeti té
nyeit) biztos ismeretében, a Sztravinsz
kijra vonatkozó irodalom - és ez nem
kevés - ismeretében. Verseiből is köz
ismert Colin Masonnal, a jelentékeny
zenetörténésszel . való barátsága, mely
nyilván még több. szemponttal gazdagí
totta a zeneköltőről kialakított képét. s
hozzáseattette az ítéletalkotás bátorságá
hoz, nyíltságához. Az a Sztravinszkij

MÁTÉ EVANGÉLIUMA FILMEN

Az evangéliumi kánon élére Szent
Máté könyvét helyezte az egyház. "He
lyes dolog, hogy Máté az első - írja
Papini az evangélistákról szólö szép
esszéjében -. Máté volt az, aki Krisz
tus hívására minden akadékoskodás
nélkül felállt vámszedől asztala mel
lől, és tüstént követte őt ..." A tudo
mányos vizsgálódás alapján azt kel
lene mondanunk, hogy egyes részlefei
kronolóaiaí szempontból iq az elsők.

Keletkezésének pontos dátumát még
nem tudjuk teljes bizonyossággal meg-
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azonban, akiről könyve szól, mindenes
tol az öve. 1V1egeit errnenye, szemeiyes
müveitsegt kmesevé szenveoett tüllede
zese, A konyvon is érzodik ez a szemé
lyes hitel, az anyag és a szemetyrség
meghódításáért ioiytatott küzderem. rnuí
tása jellegzetesen "zenetöl'téneti": ekkor
talán maga ,r'odor Andras sem mert még
elszakadní az ilyesfajta kísrnonográfiák
hagyományaitól, még költői ihletese is
cserbenhagyJa, hisz a legelső lapokon
egy-két ijesztően csúnya mondatot olvas
hatunk (" ... a szovjet kormányzat 
hogy egy ilyen példát idézzünk - Sztra
vinszkí] háború utáni Nyugaton maradá
sa után is együtt tartotta e gyűjte

ményt"). Aztán elkezd "nőni" a könyv, s
ahogy írója előtérbe engedi addig sze
mérmesen rejtegetett egyéníségét s vall
a maga legszemélyesebb véleményéről.

elmondja emberi ítéleteit, már a zene
történetírás új lehetőségeí sejlenek fel.
Végül is egészen kitűnő könyvet olvasha
tunk Fodor András tollából - Sztra
vínszki] színvonalán. Mint ahogy a végső

pont, az "Epilógus helyett" közölt saját
vers is méltó lezárása, összegzése Sztra
vínszki] pályájának, és hív vallomása
annak a viszonynak, mely a zeneköltő

és az életművét elemző író között szö
vődott, Meglehet, a szígorú erkölcsű köl
tőnek jogos fenntartásai voltak, s az is
igaz, hogy Sztravinszkij életútja telve
van váratlan fordulatokkal. De a végsö
konzekvencía, a mű - örökérvényű: .

lIasadó vIz kegyelme: temettl,
tág koszorúdból nem hulI kl a zllld.
f:s csönd és szél, ég s fllld áramából,
szövődIk, nő az Ingatag Időbe,

elme és kéz közt foghatóba csendül
feltámadásunk Igaza: a m1i.

R. J"

állapítani, de a szöveg ismertető je
gyei, valamint li keresztény múlt ré
gi és autoritatív tanúi (Papias, Ireneus,
Alexandriai Kelemen, Eusebius stb.)
arra vallanak, hogy Máté evangéliuma
a templom árnyékában íródott, még
abban a korban, arnikor a fiatal egy
ház még nem szakadt el, remélte, hogy
a választott népet sikerül megnyernie
az új hitnek, mely az ősi izraelita ha
gyományokból nőtt ki.

Máté evangéliuma a legínkább ar
chaikus, judeista hangvételű evangéli
um. Szerzője nem fedi föl nevét, de



könyvében mégis aránylag gyakran ta
lálkozunk olyan adatokkal, amik a sze
mélyére vonatkoznak. Szavai a judeai
világ beható ismeretéről tanúskodnak
mind a vallási tradiclókat, mind a tár
sadalmi és politikai rendet, mind pedig
azokat a - nagyon is jellegzetes 
problémákat illetően, amelyek Paleszti
nában szabályozták és irányították a
Krisztus korabeli közösségek életét.
Rendkívüli természetességgel használja
a bibliai terminológiát, már az első

oldaltól, Jézus családfájának bemutatá
sától kezdve, melynek kifejezetten [u
deista íze van, az Oszövetség atmosz
féráját idézi föl.

Megragadó. az egyszerűsége. A tiszta
sága. Ahogy tartózkodik minden feles
leges beszédtől, magyarázkodástól. túl
bonyolítástól. A történtek hű leírására
törekszik, hogy minél többet őrizzen

meg Krisztusb6l. Figyelmesen olvasva,
azt tapasztaljuk, hogy két tényező ha
tározza meg epikai ritmusát. Először

természetesen az, hogy az események
Jézus alakja köré csoportosulnak: Jé
zus beszél, Jézus cselekszik, Jézus mín
dig teljes fényben jelenik meg. Az el
beszélés ritmusát befolyásol6 másik té
nyezőt azok az elemek képezik - fel
felbukkanva még egy látszólag higgadt
beszámol6 hátterében is -, amelyek a
korabeli keresztény társadalom mínden
napi gondjait, érdeklődését és kíván
ságait fejezik ki.

Pasolini filmje hitelesen követi Máté
evangéliumát képekben reprodukálja
kisérő jegyeit, a társadalmi hátteret és
az elbeszélés hangvételét. hűséggel idé
zi föl - mint egy valaki a Jézust kö
rülvevő tömegben - az apostol szemé
lyes élményének és tapasztalatának he
vületét, Természetesen ennek a film
béli követésnek" megvannak a korlá
tai: ~ tömörítés kényszere, ami míatt
sok részlet elsikkad vagy hiányzik,
illetve felületes megvilágítást kap; az
átköltés műfaji nehézségei, amik he
lyenként a:4 irodalmi illusztráció színt
jére csúsztatják a jeleneteket, vagy
bombasztikus látványossággal csökken
tik a film egészének művészi hatását.
A film kifejezési eszközei tehát ez
esetben szűkre szabottabbnak bizonyul
tak, mint mondjuk a zene, a szobrá
szat vagy a színház, ahol erőteljes

kontrasztokban lehet megjeleníteni a
passi6t, Jézus életének egy-egy drá
mai mozzanatát, éreztetni lehet a
konfliktusok egyszeri és végső feszült-

ségét s rögzíteni lehet a pillanatok di
namizmusát. Mivel a film folyamatá
ban ábrázolja a mozgást, nem ügyel
het egyszerre és egyidőben a fázisok
belső összefüggéseire, a lényeg min
denkor azonos fokozatú megfogalmazá
sára. Ebből adódik Pasolini filmjének
elmaradása az evanzélluml szöveatől

művészi megvalósítás tekintetében,
mert az evangélium elsősorban mégis
csak olvasmány, könyv, ami a kézbe
val6, ami az egyes ember elmélkedé
sének tárgya, léleknek szánt üzenet,
ezért nem folyamatában felbontva, pla
nokba konstruálva, hanem az egész
kontextusában foaható és átélhető. Nyil
ván Pasolini is érezte az adantácíó hát
rányait. a visszalanozás, az újraolvasás,
a felkínált meditáció lehetetlenülését,
nem is alkalmazta a fílmtechníka, a
korszerű 'filmnyelv módszereit, lemon
dott a színek, a grandiózus tömegjele
netek, a rafinált hangosítás, a szuper
produkciók fogásairól, szerény, profán
ríportra vállalkozott, beszámolót készí
tett a Máté evangélista által látutt dol
gokról, dokumentálta az írásban fug
laltakat.

Képi világa inkább a némafilmek
stílusára, mínt a hangos mozgótényké
pek pergő cselekménysorára. beállítá
saira, rutinos kompozicíókra emlékez
tet. Eltekint a montázsoktól, a felve
vőgép zaklatott mozgatásától, trükkök
felhasználásától, a párbeszédeket míní
mumra szoritja, a hangeffektusokkal
csínján bánik. Krisztusra koncentrál,
de nem hanyagolja el azokat a körül
ményeket sem, amelyek között Jézus
küldetését teljesíti. Hogy az evangélium
nagyon is meghatározott közösség bel
sejében keletkezett, nem csekély garan
ciát jelent a tények valódiságára vo
natkozóan. Pasolini megérteti. hogy a
lejegyzés nem egy magányos, zárkózott
író emlékezetétől függött, aki elszige
teltségében szubjektív élményein me
rengett, hanem az őt körülövező tár
sadalomtól, amely élt és meghalt azo
kért az igazságokért. amiket tovább kel
lett adnia és meg kellett óvnia a tor
zításoktól. Érzékeltetni képes azt a
megtestesült szintézist, amiről Gál Fe
renc így ír: "Jézusban az Atya egylé
nyegű Fia azonosította magát a világ
gal és az emberrel. Az élet. a rnunka,
a szenvedés, a közösségi vonatkozások
és a halál az ő személyes ügye lett.
Benne az Isten érzékelhetővé tette a
világhoz val6 viszonyát, mégpedig úgy,
mint emberi élettörténetet."
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A filmet a rendező életművének

egyik csúcsaként értékelhetjük. Pasoli
ni többször is hozzáfogott, hogy a meg
váltás-megváltódás nagy kérdéseivel
szembenézzen. Kutatta, kereste, hogy az
erőszak világában, ahol megfélemlített
és kiszolgáltatott az ember, hogyan ju
tunk el a békességig, a szeretethez; a
konzum-jólét csörnöre és szennye köze
pett a tisztaság forrásaihoz, a hithez?
A mélységből kiáltva, fájdalmainktól
megfeszítetten mikor talál meghallga
tásra a kérés: "Jöjjön el a Te orszá
god ..."? Első kísérlete, Az éhenkórász
(1961) a társadalom iszapos mélyvízébe
merít alá. a római külvárosok kitaszí
tott csavargól közé vezet él. akik min
den megalázottságuk és kirekesztettsé
gük ellenére a fényre, felemelkedésre
vágynak, a megváltó szépségre szom
jaznak. "Éreztem és tudtam, hogy eb
ben az állapotban - vallotta a film
bemutatása után -, ebben a megalá
zottságban van valami szent, valami
vallásos, a szó határozatlan és általá
nos értelmében." A Mamma Roma
(1962) hősnője nem éri be passzív vá
rakozással, kétségbeesett harcba kezd
az új életért, a bűntől való megtísztu-.
lásért, telve van reménnyel és önfelál
dozással. De bálványozott fia, Ettore
elzüllik. egy betörés alkalmával rajta
kapják, és a börtönben kiüríti a .vért
verítékező szenvedés poharát, megbe
tegszik és meghal. Ettore tulajdonkép
pen a jobb lator, aki az utolsó perc
ben megtér és búnbocsánatot nyer.
Anyja nem képes beletörődni elveszté
sébe. öngyilkosságot kísérel meg; de az
ablakban megpillantott templom képe,

KONCERTEK

Furcsa ellentmondás, hogy egy har
mincöt éves mester hattyúdalt ír, He
quíemet, amely összegezés és szám
adás. Ha azt vesszük, ebből a rödd
életből harmínc esztendő telt el aktív
komponálással, nem tűnik annyira ko
rainak a számvetés. De hol volt még
az ősz? A fiatalság dacolt a legszebb
fél'fikorral s a Theater auf der Wieden
színpadán a Hajnal az éj ködén győ

zedelmeskedett, Az igéret többnek mu
tatkezott mindennél, Ozent a t,égső

halhatatlanság, csak éppen a "Tuba
mirum" harsona-szólójával és a re
ménység a Lacrimosa "könnyel áradó"
fényeivel. Azzal a láthatatlan ragyogás-
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a feléje meredő kereszt visszariasztja
a tett befejezésétől. Hirtelen míntha
átváltozna maga is: vonásai megnyu
godnak, arca kisimul, megérinti a ke
gyelem. Magdolnából madonna lesz. ez
zel a csaoassal mezkanta a ff'l,.,ld()
zást eddigi eltévelyedéseiért. A Rogo
pag (lfHi2) egyik epizódja. A tÚl'Ó már
közvetlen előzménye a Máté evangéliu
mának. Film a filmben: a neves Ren
dező filmet forgat Jézus életéről, az
utolsó jelenetekhez érkeztek. a kereszt
halál felvétele következik. Az eklekti
kus gondolkodásáról ismert müvész, aki
egyaránt vallja magát meggyőződéses

marxistának és mee;gyi'íződ8<es k"lt,.,1i
kusnak - nem kétséges, hogy Pasoli
ni itt őrimagát fedi ~öl -, egy nyo
morgó, több gyermekes, állandó éhség
érzettel küszködő rsaládapára bízza Jé
zus szerepét. Az egyik forgatási szünet
ben aztán a férfi olyan mennyíségű

kenyérhez és túróhoz jut. hogy úgy
érzi, egyszer végre ő is inl1akh"lt. Anv
nyira túlterheli a gyomrát, hogy a fel
feszítés közben rosszul lesz. és a ke
resztfán valódi halállal búcsúzik a ren
dezőtől, a közönségtől, a világtól.

A tragikus kimenetelű "játék" éb
resztette rá Pasolinit, hogy holmi kI
talált, esetleges történet helyett az iga
zi, a mindmáig érvényes passiót fil
mesítse meg. Minek kerülő úton meg
közelíteni azt, ami önként kínálja ma
gát, a rendező szemében a kész iro
dalmi forgatókönyvet jelenti, Máté
evangéliumát. A filmet l!164-ben ké
szítette el.

HEGYI BtLA

sal, amely ezt a rövid pályát. minden
nap bearanuozta. Tudott-e veszttem az,
akiben ekkorára nőtt a remény? "Előbb
végeztem, mintsem élvezni tudtam vol
na tehetségemet. De az élet mégís szép
volt, életpályám oly szerencsés elője

lek között indult, azonban az ember
nem tudja megváltoztatni saját sorsát"
- írta két hónappal halála előtt Mo
zart, Élet és halál kérdéseire kereste
ekkor is a választ: izzó dráma. csen
des lírai áhitat váltogatja egymas! Re
quiemjében. A külső és a belső harca
a végső megnyugDásért. Amilyen fáj
daimasnk: az Introitus hegedű-jajongá

sai, olyan felszárnyaló ugyanebben a
tételben a "Te decet hymnus" (Tég{>d
illet, Urunk, az ének Sion hegyén)



"vándor tónusa", hogy uira visszatér
jen ez a "titokzatos peregrinus" a "Lux
aeterna" (örök nyugodalmat) a beje
j",ző tételben. A héber bűnbánati ének
(Kino di tiso beov) negina dallama
csendült ezzel a dallammal egykor az
ős liturgiában, s a Siralmak Könyvének
gyászdala, amely szájhagyományozással
maradt fenn hurcolva magával a mély
séget Bach Magnificat-jának Suscepit
részletébe és Mozart több művébe. De
ezt a dallamot őrzi a székelyföldi nép
dal is: "A búbánat keserűség", vagy
a nép ajkán megcsendülő "De profun
dis" (A mélységekből kiáltok fel Te
hozzád, én Uram) egyik változata. A
lényzgre mutatott ?'á Rajeczky Benja
min, amikor kijelentette: ..Sokat vita
tott kérdés volt a népdal és a közép
kori egyházi ének, a gregorián viszo
nya. Sok kutató hajlandó volt az utób
bi származékának tekinteni a középkori
népnyelmí. énekeket. Ma már általános
az a felfogás, hogy mind a kettő kö
zös gyökerű ..."

A Requiem kiáltása: könyörgés és
üzenet a távoli partokról, a fúga nyu
galmas áradásával ahogyan talán
Bach is megírta volna -, szinte ki
tapintható klasszikus arányai?)al: szuio
rú és bensőséges a mozarti fúga, mint
egy középkori liturgiTcus ének.

Újabban azt vallja a zenetudomány,
hogya Requiem sokkal inkább a mes
ter kezeműve, mint eddig hitték. Süss
mayr csupán a Benedictus középső ré
szét, a Hozsannát és talán az Agnus
Dei elso részét komponálta. A mú egy
sége igazolni látszik ezt. Hogyan jelle
mezhetnénk röviden? Hasonlattal: mint
felszálló madár, mely elhagyja fészkét,
s már fentről tekint alá. Nem hegye
ket és völgyeket lát. hanem csak kie
melkedő és táquló pontoTeat. melyek fö
lött megpillantja szárnyának árnyait.

Ezt érzékeltette a Kölner Kurrende
kórus, az Alkantarai Szent Péter (pes
ti ferencesek) templomban. A kulturált
hang, árnyalt szólamvezetés a legfőbb

erénue ennek a kölni együttesnek,
amelynek repertoárján gazdag p?'eklasz
szikus, barotele. 'romantikus művek sze
repelnek s olyan neves modern szer
zöé, mint Pepping. Mozart Requiemjé
ben megérezték azt is, amit kevesek:
a valódi egyházzenét. A karmester: El
ke Mascha Blankenburg naqyszerúen
felmérte a mú drámai arányait, közve
títette azt a nemesen egyszerű pátoszt,
amely belülről világit ja meg az egyes

tételeket. A szólisták: Dagmar Wan ke
Szendrey (szoprán), Renate Naber (alt),
Frieder Lang (tenor) és Philipp Sang
shaw (basszús) tiszta intonálássa.l, mu
zikalitással követték a remekmű for
dulatait.

..
A zongorairodalom három romanti

kus képviselőjének,Schuma.nn, Schubert,
és Chopin műveiből állította össze
koncertműsorát Németh Tamás, aicinek
zeneakadémiai zonqoraestjei eddig is
igazolták fejlődését. Az Eroica-variáci
ók emlékezetes előadása vagy legutóbb
a Wanderer fantázia egyéni tolmácsolá
sa arról győzött meg, hogy a fiatal
előadóművész drámai alkat s a lírai
részeket is szerves d?'ámai elemként
kezeli. Beethoven művek előadójaként

kezdte (Bécsben di.jat is nye?'t). de az
utóbbi időben sokfelé tájpkozódik. To
vábbra sem szabad azonban feladnia
drámai alapállását, de a lírai darabo
kat önmagukban kell értelmeznie. Sa
játságos ,..függő" viszonya még rányom
ta bélyegét Schumann Kinderszenen
jének (Gyermekjelenetek) előadására,

de már hallottuk a hangok pasztell-tó
nusait: a "Majdnem túl komolu" tétel
megfogalmazásában t'agy "A költő szól"
szép sóhajtásában. Új volt a ..Rémkép"
ideges vibrálása vagy a "Vesszőpari

pá"t" mélylélektani felfogása, amely a
lezárt tekintet mögött emlékek esszen
ciáját ültette hango'kba, a belső látást.

Schubert olyan muzsikát írt egész
életében, "amelynek bére nem volt
egyéb a felemelő érzésnél" (Hans Gál).
Alkalmi zenéjét is ez jellemzi. A Négy
impromtut is (op. 90). Amit a Winter
reise (Téli utazás) élményből, szen
vedésből szőtt világa sugall, az első

impromtuből (c-moll) sem hiányzik.
Nincs virtuozitás, csillogás, a zongora
technikai bravúr átadja helyét a voká
lis szólamvezetésnek: a monológnak. S
ez mintha újra megfogalmazná a Téli
utazás egyik gondolatát: "Dass mir vor
meíner Jugend graut... Hogy elborza
do1c fiatalságomtól ..." Esőcseppek mo
noton kopogása kiséri a vándort útján,
ki önmaga tájain jáTt'a örül az i.fjüság
nak (Esz-dúr impromtu), halhatatlan
melódiá11al ajándékozza meg az embe
relcet (Gesz-dúr) s aztán közel áll ah
h'n. hn'1Y kinmuet el'.cen (Asz-dúr). De
belső élményei .... ek adja át maqát. hoqy
meqtiszf1' l.jnn. íme a schubprti ..qazrl'l.q
kincs. de mé'1 annál is sokkrrl s7pbb
remén'yek" (Grillparzer) látomásai. Vagy
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Uhl.and sorainak visszhangjai? "Ki tud
ja honnan e sok virág, Vége soha
ni~cs tán." Ez a sejtelem az élet idea
lizmusa egy phaiák-lél.ek aranykincse.
Annak' bizonysága, amit egyik értéke
lője így fogalmazott meg: "A sors,
amely ~lyan kegyetlen kézzel taszította
Schubertet - a kegyelemnek ezt a be
cses edényét - a világba. ugy~nakkor

megadta neki az öröm képességét és
ezzel gazdaggá tette".

Szépség és fájdalom, idill és élet1'!
vódás: ezt éreztük meg Németh Tamas
Sc1wbert interpre+ációiból. (Ez a bense
jébp.1t élő z<,!neköUő a fiatal zongora
mfívész későbbi legjobb mestere lehet.)
Schubert darabj~in át hallottuk Chopin
b-moll szonátáját is, s a késői mazur
kákat (op. 59). Az utóbbi négy darab
lebegő tónusa sohasem ernyedt és soha
sem súlyos: lírai. A nocturne-ök 1'okonai,
meiuek úgy vall.anak a lenaue! arany
őszről. hany a francia éjszakák sejtel
mei is felidéződnek: impressziók XX.
századi hangulata, ahogyan a h-moll
szonátában. A mazurkák előadása ke
vésbé sikeriilt : a túl keményen meg
ütött akkordok szétzilálták a hangulati
összefüggéseket s a színeket. A b-moll
szonáta formákat feszítő, rövid tételei
(balladák, fantáziák. nocturne-ök együtt)
a sűrített szenvedélyek lírai kibontásai.
A súlyos első tételre az utolsó szellem
zenéje rimel: nakonxipán-idill és szel
lemek játéka. S a kettő között a tragi
kus vízió, a gyászinduló. Égit és földit
kötnek össze a panaszos harangütések.
Németh Tamás a gyászinduló kulcsfon
tossáqát megérezve újszerűen "hallatta
a völgyek hangjait·,: a csendes csobo
gás elővételezte a Finale transzcendens
hangsorát, melyben tengerek végtelen
zúgása lakik.

•
A Gépfolklór-együttes kisérlet és igé

ret. Napjaink népdalokat sajátságos
felfogásban megszólaltató együttesei kö
zött (Sebó, Muzsikás, Mákvirág stb.)
Szabó András, Dzogzoglu Jorqosz, Ba
lázs János és Róbert György négyese
(hegedűn, cserépdobon, bőgőn és fÚvó
sokon) új programot hirdet. Az együt
tes "elnevezése nem munkásipari nép-
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zenére, vagy .mechanikus, elektromos
muzsikára utal, hanem a fiatalok nép
zenei mozgaImán belül a főáramlattól

eltérő tör~kl'éseket fejezi kL" Valóban
felmerül a kérd~s: "a leutánzott pa
rasztmuzsika eUíad,Si stílus '1 természe
tes talaj nélkül" fejleszthető-e az eddi
gi módon, vagy előbb-u~óbb át kell ad
nia a helyét más felfogásnak. ami a
népköltészet leglényegesebb elemeit őrzi

csupán. s rugalmagan irrizodik: a fiatal
ság izleséhez. A Gépfolkl6r ez utóbbit
tűzte zás.zlaíára klasszirizálási vagy né
pi"skeciő szándék nélkül. Hogy mit ér
tek el eddin. ezzel az eqyetlen, eaue
temi szín'l')adi fel.lépésükkel a nagykö
zönség előtt. nehéz lenne lemprni. A ny
nyi azonban bizonyosnak t1í.... ik: altoü
mazkfJdásllk több pU8ztán ízlpsbeli meg
fontolásoknál. Avatott muzsikusok ját
szanak bámulatos ösztönösséggel, s
hangszereiket kitúnően kezelik. Sokszor
úgy tűnik: komoly zenét csinálnak, szó
rakoztató igénnyel. Mint régen, amikor
még a két múfaj között nem 't"olt kü
lönbség. Előadásmódiuk jelenleqi nyer
sesége azonban később ak'1dállyá vál
hat: eljödheti a zenei tartalmat. A nép
zene európai rangja igazolja: értékét
ma már mindenütt komolyan veszik.
Természetes, hogy közösségteremtő. Az
imént emlitett határok összemosódása
minőségi előrelépést jelentene, mond
juk ki bátran: a közösségi érzés erősí

tését. Hogy mindezeket iqazolíuk, csa/e
egyetlen példát említün k a Gépfolklór
elhangzott repertoárjából: az illd pen
taton dalllt'/7ua szerzett ,.hegedű rapszó
diát", melyet Szabó András mutatott
be figyelemreméltó virtuozitással. De a
többi népdalfeldolgozást is említhet
nénk: a kontúrozott dallamrajzot, a kis
sé jazz-os improvizációs techníkát, a
rítmusbőséget. A szöl'egek is népdal
szövegek, melyek a lét kérdéseit [oaal
mazzák újra meg újra. Az archaikus
tónus így kimondottan ünneppé avatja
a szórakozást. Az eqyüttes továbblépé
séhez feltétlenül sziikséqes a népzene
kincs tanulmányozása, hogy a reper
toáron ne csupán a már más együttesek
által népszerűsített népdalok transzfor
mácíói szerepeljenek.

T. S.



Ő is tudja: ezek az egyszeri pillanatok
elvárják, hogy ne csak megörökítsék
őket, de egyszeriségükbe másokat is
beavassanak.

Most tehát beavatottak lettünk, és
mint ilyenek nézhelünk körül.

A téma: ember és az ember alkotásai
kőben, fában. Mí nden kép hanguiara
komoly, szinte rnéltóságteljes, és Vattay
kitűnő szeme és meleg, szerétetteljes
szíve érződik bennük. A komolyság más
érzelmekkel is párosul: néha in timitás
sal, ahogy megörökíti az alvó Berda
Jóskát - ritka pillanat - vagy tra
gíkummal, ahogy Latinovits zoltán ket
tős képe néz ránk szinte fényévnyi tá
volságból.

A portrék témaválasztása oly jellem
ző, hogy ha alanyait nem ísmernérn,
sem személyesen. sem műveikből, ak
kor is míntegy kibetűzhetném egyéni
ségüket s e fotókból megtudhatnám.
kik ők igazán. Milyen jó, hogy itt vég
re nem Füst Mílán, a szerepiátsző je
lentkezik, hanem a tragikus lélek, aki
ről a versei tanúskodnak.

Mint mondtam, Vuttay szívesen for
dul az emberi kéz alkotta kövek és
fák felé. Róma falai és a zakopanei te
mető síremlékei : milyen nosztalgia egy
elmúlt élet ragyogása és az élet még
halálra emlékeztető megörökítése iránt
is.

VA'l'TAY ELEMÉR KIALLtTASA

1976 októberében nyílt meg a bajnai
II. Rákóczi Ferenc Művelődési Házban
- Bodri Ferenc rendezésében - Vat
tay Elemér fotokiállítása. A tárlaton
túlnyomórészt iró-, művész- és tudós
portrék szerepeltek, többek között
Kassák Lajos, Füst Mílán, Czóbel Bé
la, Lukács György, Jánossy Lajos fizi
kus, Ferenczy Béní, Barcsay Jenő, Ve
res Péter, Berda József, Latinovíts Zol
tán, Pilínszky János, Juhász Ferenc,
Szécsi Margit és Nagy László képmásai.
A megnyitó beszédet Kassák Lajosné
mondta.

Kedves Vendégeink, szerencsétlen do
log kísérletet tenni arra, hogy a lát
ványt, amely éppen látvány-mivoltában
fejez ki valamit, szavakkal, tehát az
intelligencia egy másik szférájának
eszközeivel közelítsük meg. A dolgok a
saját anyanyelvükön, ha tetszik forma
nyelvükön szólnak hozzánk. - Máris
kétszer használtam a nyelv szót, meg
azt is, hogy: szólnak, ami arra utal,
hogy mínden, ami bármely érzékszer
vünkön keresztül elénk tárul, arra
kényszerít bennünket, hogy nevén ne
vezzük; mintha ezzel jobban magunké
vá tennénk, mélyebben hatolnánk tit
kaiba. Igen, azonnal számtalan kérdés
vetődik fel: amit látunk, miért hat
ránk, miért emel fel, vagy hagy közörn
bösen, miért mosolygunk, vagy szomo
rodunk el" egyált.alán milyen kapcsolat Vattay átfogó világnézetéről tesz ta-
jön létre és miért, kép és néző között, núbízonyságot szövegválasztása, mely a
s rögtön utána, milyen ember áll e hozzá írt, vagy könyvekben felfedezett,
képek mögött, ki Ő, miért ilyen a vá- de szívéhez szóló sorokat mutatja be
lasztása. míféle vágy vezette arra, hogy fotókban. Olvassuk figyelmesen e szö
lencsevégre kapja, amit lát? És mind- végeket s együtt rendülhetünk meg Pi
ezt miért mutatja meg nekünk? linszkyvel, Juhász Ferenccel s együtt

lehetünk bátrak Kassák Lajossal.
Kezemben a meghívó, a rajta levő

kép egy kőkeresztet mutat meg. Pesszí- Egyetlen fotót látunk, amely nem
mista Vattay Elemér, hogy a halálra Vattayé : Ferenczy Béni tablóján a há
akar emlékeztetni? Nem, a kereszt a rom Ferenczy testvért, lovon. De Vat
szenvedés szimbólumából az emlékezés tay érdeme, hogy ezt a régi képet re
szimbólumává vált, jelet hagyni a ví- konstruál ta. nyilván azért, mert ezt Fe
Iágban. És talán ez egyik hajtóereje a renczy Károlynak, az apának festmé
művészetnek, megragadni egy pillana- nyeírt mint inspiráló motívumot vi
tot, egy állaootot, egy látványt, amit szontláthatjulc.
csak ő, egyedül az alkotó látott, érzett, Tegyük fel útra a kérdést: pesszi
gondolt, és ezzel ezt a pillanatot, mely místa Vattav Elemér? Bátran mond
egyedül az övé volt, megörökíteni. Vat- hatiuk: nem. Komolyság. részvét, em
t~y . Ele~~r szerény~~e. kö~ismert ba- beri együttérzés árad képeiből.
rátaí koreben, megörökíteni akarta a
pillanatot, de megmutatni nem, így
történt, hogy kiállítást még eddig nemk' r/lyJ.}
rendezett, s most is barátai követték I t ',;.
el a merényletet, melynek eredménye 1.1/. fl tJ "'"' 'lJ""'] M-
ez a bemutató. Úgy hiszem, most már v)..\.I~L-

851



BACH, BEETHOVEN, BRAHMS
HANGLEMEZEKEN

Az igazi, nagy alko~?k minden k?r
nak új arcukat mutatJak. S mert rnrn
den kor meg akar ízlelni valamit az
igazi szépségből,•. a n~gy előadóművé
szek újra és UJra ktserletet tesznek,
hogy a maguk képére és hasonlatossá
gukra for.málják őket,

Sok szó esik manapság az elidegene
désről. Kétségtelen. hogy az ember
mind magányosabbá válhat, ha nem
azonosul az élet nagy céljaival és esz
ményeivel. De a magányos embernek
is van ereje és tehetsége, hogy a leg
nagyobbakra függessze tekintetét, s tő
lük várjon eligazitást. Amikor huszon
hat esztendővel ezelőtt a hazájában le
vő szeretetlenség és terror ellen tilta
kozó, s inkább a száműzetést vállaló
Pablo Casals Bach halálának kétszáz
ötven éves évfordulója alkalmával ze
nei ünnepségeket rendezett (s talán kis
sé akarata és szánjéka ellenére a Pra
desi Fesztiválok kezdeményezője lett),
az ő számára ez a zene az emberi ne
messég hirdetője és az erőszak elleni
tilta.kozás szimbóluma lett. S hogy gon
dolatára százak és ezrek visszhangoz
tak, mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy az első hangversemire titokban,
gyalog, iszonyú szenoetléseket, nélkülö
zéseket vállalva megjelent akatalánok
egy csoportja is, élükón püspökűkkel,

jóllehet Franco akkor minden spanyol
állampolgárnak megtiltotta, hogy részt
vegyen a fesztÍ1'álon. Bach, a bachi mú
azonban győzedelmeskedett a tilalmon,
mert ezúttal is olyan eszményeket tu
dott sugározni, amik bizonyossá teszik,
hogya léleknek még vannak titkos,
kimerítetlen tartalékai.

Az egzisztencializmuson nevelkedett
embe1' valahol a lét peremén elmél
kedve igyekszik belekapcsolódni abba
a titokzatos áramkörbe. mely a világon
túli és a viláGon kívüli erőkhöz köti.
De itt, a világban ü [el. lehet idézni
ezeket az erővonalakat. Itt, a világban,
amely folyvást alakul, új és új arCát
muuit jü, új és új ellentétek leküzdésére
indit. A mű oész, aki fel tud mutatni
valamit abból, ami a köznapi ember
szamára láthatatlan, felsebzi, bevérezi
magát, csakhogy értelmezni tudja az

üzenetet. Olvassuk csak: Pilinszky Já
nos Kocsi.~ Zoltánnak aJánlott versét:

Folyópart, amely nem folyópart.
Emlék, amely sose volt napkelte.
Aztán valamí vizesárok,
s egy tüzes gombostű a fejben.

(Gérald Nerva))

Pontosan maga sem látja, h01-,á visz az
útja, de azért megy rajta, előre. keres
ve a kifejezésnek, a teljességnek, a fel
fo'}hatatlannak a fogódzóit. Igy halad
előre a zenei megismerés és tolmicso
lás útján a mai magyar elóadómúvé
szet egyik leqizgalmasabb jelensége,
Kocsis Zoltán is. aki vissza-visszatérve
Bll.chhoz. belőle igyebzi1c felmutatni a
hírt, értelmezni az üzenetet."

Milyen is ez a Bach? Teljesen olyan,
mint maga a kor, mely az értelmezést
sziilte. Tetue ellentmondással, megol
datlansággal, s már-már elviselhetetl~

nül felfokozott tempókkal, melyek bl
zonuos, hogy nem az eredeti bachi szán
dékból forrásoznak, mégis a magulIkei
nak érezzük őket, hiszen a mi életunk
ből és világunkból születnek, s azt a
képet mutatják föl, amelyet a mi utol
só évtizedeinknek fiatalsága alakított ki
magának a világról is, Bachról is, aki
ben ott lüktet a világ teljessége.

Hová tűnt már a zongoraművészet

aranykora? Hová az a klasszikus kie
gyensúlyozottság és derű, melyet oly
szepen elemez rádióelőadásaiban Sebes
tyén János? Merre enyészett a zseniá
Us Edwin Fischer kiszámíthatatlan ro
mantikus izzása? Mintha már a párat
lan Richter démonikus víziói, a Sátán
kisérteteivel Víl'Ott iszonyú harca is a
múltba túnne lassan.

Egy magányos zongora maradt, kie
melkedve a zenekal'ból. Its egy magá
nyos zongorista, aki a diibörgő (lépek
zajából nyitott lélekkel figyel a hívásra.

..
Ki ne őrizné magában maradandó em

léh:ül Ferencsik János Beethoven-soroza
tait? Kiben ne támadna fel ma is ele
ven erővel az a feszültség, melyet akkor
és ott érzett, az Erkel Színház zsúfolt,
a várakozás izgalmától majd szétpattanó
nézöterén? S ki ne vágyakozna arra,
hogy a technika jóvoltából megismételje
a megismételhetetlen t, átélje az egy
szerit, a pillanat búrkában tovaröppenöt?

• Bach: zongoraversenvete. Előadja: Kocsi" Zoltán. A Liszt Ferene Zeneművészet! Főis

kola zenekarát Simon Albert vezényli (Hun garoton, SLPX 11550 és nrm.
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E sorozatok legfénylőbb ünnepe min
dig az az est volt, melyen a karmester
Beethoven VII. szimfóniáját vezenyelte.
A hatalmas művek közül tán egyik sem
áll olyan közel a művész szívéhez, mint
az l8l2-ben befejezett Hetedik. Valóban
egyik legnagyobb alkotása ez: ott feszül
benne a napóleoni időkben félelembe és
várakozásba dermedt Európa minden
hamvadó reménysége, ott lüktet mélyén
a felemelkedés lehetősége, de az a ke
serű csalódás is, melyet a zeneszerző a
bécsi udvar politíkája iránt érzett. Am
felfénylik benne a derű és optimizmus
hangja is, hiszen l811-ben Beethoven
Teplitzben végre olyan társaságba került,
amelyben feloldódhatott tartózkodása,
már-már kínos merevsége, Talán e to
varöppenő szép hetek is magyarázzák,
hogy a mű hangneme végül a fényes A
dúr lett, s hogy daktilikus robogása egy
szerre idézi a reményt és az emberiség
legnagyobb kulturális kincseinek felde
rengő emlékképét (állítólag Homéroszt is
olvasta komponálás közben).

A zenetörténet joggal jegyzi meg, hogy
a szímíónía a zeneköltő egyik legszemé
lyesebb vallomása, s magának a műfaj

nak is nagy teljesítménye. Beethoven eb
ben új utakra tért, bizonyítva, hogy
alkotóereje nemhogy kiapadóban volna,
hanem épp ellenkezőleg, a zenei klasszi
cizmus kereteit már-már szétfeszítve utat
nvitott a romantika felé. A teljesség
igézetében született mű hogyne állana
közel Ferencsik Jánoshoz, aki oly szíve
sen idézi Montaígne mondását életelvé
ül : "Ahogy az életem egyre rövidebb
lesz. mind mélyebbé és teljesebbé kell
tennem".

A fokozatos kiteljesedésnek gyönyörű

bizonysága a Magyar Hanglemezgyártó
nak az a sorozata, melynek keretében
Ferencsik János vezényli Beethoven
szimfóniáit. Ma már csak a II., IV. és
VI. szímtónía felvétele hiányzik a sorból
(jóllehet a Másodikat hallhatjuk egy
Supraphon lemezen is Ferencsik . Ját;0~
sal). Most jelent meg a VII. szímtónia
- rendkívül ízléses lemeztasakban, meg
bízható technikai megoldásokkal (a Ma
gyar Államí Hangversenyzenekart Fe
renesik János vezényli. Zenei rendező:

Juhász István. Húngaroton SLPX 11791).
Magát a tolmácsolást alighanem fö

lösleges méltatnunk, megtettük már nem
is egyszer Ferencsik János hangverse
nyei után.' A karmester~ek siker~lt.. gy~
zedelmeskednie a techmkán: az elo elo
adás forróságát varázsolta a barázdákra,
s megajándékozott a legnagyobb élmény
nyel : az igazi, autentikus Beethovennel.

A zenekritika történetének is meg
vannak a maga nagy tévedései. Ilyen
tévedésnek nevezhetnénk Bernard Shaw
nak azokat a megsemmisítő biralatait,
melyeket Brahms kamaraműveiről írt,
ha nem gyanakodnánk, hogy anagy
angol író ezt a műfajt is csak a maga
sajátos világszemlélete kifejezési lehe
tőségének érezte. jó alkalomnak, hogy
meghökkentse, ellenkezésre ingerelje az
olvasót. Mindeneset1'e Brahms iránt kü
Wnös ellenszenvet érzett, bármelyik
művét hallotta is, alaposan leszedte ró
la a keresztvizet.

Önkéntelenül is ezekre az írásokra
kell gondolnia a zenekedve!őnek, ami
kor Brahms hallatlan népszerűségét fi
gyeli. Bach és Beethoven mellett talán
ma ő a legjátszottabb szerző, fényld
csillaga még Mozartét is elhomályosítja
olykor, a legkivál6bb előadómüvészek

és társaságok fognak össze népszerűsí

tésére, s a hanglemezpiacon is egyre
másra jelennek meg művei. Legutóbb
a magyar hanglemezoyűjtők ís megvá
sárolhatták a Kamaraműveí sorozat el
ső albumát, mely 1'onósnégyeseiből, ötő

sei ből és vonóshatosaiból ad ízelítőt

olyan remek műoészek elöadásában,
mint a Bart/Sk nonós'1éqyes tagjai s a
hnzzáiuk csatlakozó Banda Ede és Kon
rád György.

Vannak zeneszerzők. a1dk mindent
egyszerre akarnak kife.jezni. Brahms
bizonyára közéJük tartozik, s tán eqyi
kük sem éli át annyira a romantika
pátoszát, nagyra tÖ1'ekvő eléaedetlensé
gét, mint éppen Ő. Aki a kifejezés szi
gorú ökonómilÍját ke-resné műveíben,

bizonyára csalódik. De aki az érzelmek
parttalan, mindent izzó hőfokon magá
ba olnasztó lángolását kedveli. öröm
mel feledkezik bele kompozicióiba, me
Iuek: között nem akad egyetlen selej
tes, rosszul írt sem (tudvalevő, azokat
az alkotás'lit, melyekkel nem volt elé
gedett, könyörtelenül megsemmisítette).
S ne feledjük azt sem, hogy Brahms
'l-'olt az, aki a romantika korában meg
őrizte a német kamaramuzsikálás he
gemóniáját, s a világ figyeimét újra
meg újra a kifejezésnek erre a lehe
tőségére irányította.

Huszonnégy kamarazenekari művéből

hetet hallhatunk e kiadványon. Vala
mennyit tökéletes tolmácsolásban. né
hol 7'eveláló erővel. Csak buszkélkední
lehet ezzel az előadással és e technikai
'l-'onatkozásban is kitűnő felvétellel
(HungarDton SLPX 11591-595).

(R. L.)
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M~SZÁROS LÁSZLO MUNKÁSsA
GÁNAK ISMERETLEN MOZZANATA

A közelmúltban elhunyt Jajczay Já
nos művészettörténész-professzor Die
zeitgemiisse ungm'ische Kirchenkunst
(A korszerű magyar egyházrnűvészet)

círnű tanulmánya amely a Die
christliche Kunst című münchení folyó
irat 19'37, évi szeptemberí számában je
lent meg egy szoborreprodukclót
közöl ; a mű címe: "Engel der Verkün
digung", azaz: "A Szűz Máriának szó
ló üdvözlet angyala". A folyóirat köz
lése szerint a szobor alkotói "Ernő

Graruitner" (helyesen: Grantner Je
nő ...) és "László Mészáros".

Az angyal-kompozícióról említést tesz
a magyar kommunista mozgalomban
részt vett, utóbb a Szovjetunióban élt
kiváló szobrász: Mészáros László (1905
1945) monográfusa: Kontha Sándor mű

vészettörténész is, :ol mpsterr"l ír'1tt 1r;_

tűnő könyvének (Corvina Kiadó, 1966)
44. lapján. Idézi "A külföldi Magyar
Intézetek működése" című kiadványt
(1935), amelyben Mészárosról aki
1932-től 1934-ig Rómában élt, mint ösz
töndíjas - ez olvasható: "A római
egyházművészeti kíállításra megmintá
zott egy Szent István-szebrot életnagy
ságban és egy reliefet, továbbá Grant
ner Jenővel együtt elkészített ugyaner
re a kiál1ításra egy kétméteres angyal
alakot", Sem Koritha könyve, sem a
Mészárossal foglalkozó többi publikáció
nem mond többet erről az angyal-ab
rázolásról.

A mű létrejöttével kapcsolatos kér
dések tisztázása céljából levéllel for
dultam Abonyi Grantner Jenő Mun
kacsy-díjas szobrászművészhez, - meg
kérve őt, hogy Mészárosnak a szobor
létrejöttében játszott szerepét szívesked
jen megvilágítaní.

Grantner mester levele pontos tájé
koztatást nyújt az angyal-szobor meg
születésének körülményeiről, Mészáros
nak a mű megalkotásában való részvé
teléről és a két művésznek - éppen
e mű kapcsán bekövetkezett - egy
mástól való eltávolodásáról.

A művészettörténetí becsű levelet 
amely hitelesen idézi fel a magyar szo
cialista realista szobrászat legfőbb út
törőjének. Mészáros Lászlónak önérze
tes egyéniségét és az angyal-szobor kö
rüli tevékenységét - Grantner Jenő

szíves hozzájárulásával közreadjuk.
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Tisztelt Uram!

Elnézését kérem azért, hogy késve
válaszolok levelére. A késés egyik oka
az elfoglaltságom volt, másrészt viszont
gondolkoznom kellett azon, hogy mi
ként írjam meg a valóságot, - az an
gyal-szobor készítési tÖl·ténetét, amely
nek van egy - számomra sajnálatos
- személyivonatkozású része is. Kér
déseire - úgy érzl?m - teljes felvi
lágosítással szolgálhatok.

A szobor 1934 tavaszán Rómában egy
nemzetközi egyházmüvészeti kiállításra
készült, nem egészen három nap alatt.
A magyar kiállítási terem tervezését
Arkay Bertalan építész végezte és azon
Rómában tartózkodó ösztöndíjas művé

szek is szerepeitek.

A magyar terem bejáratától balra
(belül) szerepelt Kuzmi Uvia térdeplő

Mária-szobra. (A művésznő Papininek,
a múzeum akkori igazgatójának volt a
ieteséae.) A kíállítás rendezői úgy véle
kedtek, hogy a Szűz Mária-szobortól
jobbra kívánatos lenne egy üdvözlő an
gyal-szobor elhelyezése. A kérdés csu
pán az volt, hogya kiállítás megnyitá
sáig - tehát három nap alatt - ez a
feladat megoldható-e? A közel kétméte
res anqyaI-figura megmintázását és
giu!lzbe-öntését 1,égül is két és fél nap
al'ltt teljesítettük. (A aerendázat éuíté
sében. az agyagfelmkásban és a glusz
öntésben az ösztöndíjasok közül többen
is közreműködtek.)

Papini gyorsaságunkért ördögöknek
titulált minket. A szobor mintázásában
Mészáros László körülbelül három órát
vett részt; ő az angyal lábai mögött
lebegő dmpérián dolgozott.

Én Mészáros Lacit - Vilt Tiborral
egy;itt - 1925-től 1934 tavaszáig a leg
jobb barátaim és kollégáim közé sorol
hattam. Ez a barátság Laci részéről az
angyal mintázásánál teljesen felborult.
Ennek oka az volt. hogy a rendezők

úgy döntöttek: a szoborra az én nevem
kerüljön elóbb és utána az övé. Mé
szárosé. (Megjegyzem, hogy a tel'vezés
és a mintázás oroszlánrészét én »éaez
tem, s a szobor karaktere Mészárosra
nem volt jellemző.)

Anyám súlyos betegsége miatt rövid
del a szobor elkészülte után haza kel
lett utaznom. Egy étteremben búcsúz
tam el kollégáimtól; ekkor Mé,~záros

- a jelenlevők megrökönyödésére -



végignézett rajtam és nem nyújtott ke
zet. Igy váltunk el egymástól; soha töb
bé nem találkoztam vele.

Semmilyen más közös munkánk nem
volt. Szeretetünk ez idáig kölcsönös volt
egymás iránt. Mindig 77legértettük egy
mást, konzultáltunk egymással, vélemé
nyünkkel támogattuk egymást. Sokáig
bántott ez az utolsó ta.lálkozásunk, 
magatartásának motívumát soha nem
értettem.

Szívélyes üdvözlettel:

Grantner Jenő

..
A szegedi Móra Ferenc Múzeumban

októberben - a múzeumok és műsm

lékek hónapjában - Czóbel Béla festő

művész (1883-1976) emlékkiállítását
láttuk. A tárlaton a januárban elhunyt
mester magángyűjteményekben őrzött

kéneí szerepel tek: ví rágcsendéletek.
rnűtermí enterlőrök, szentendrei tájké
pek, aktábrázolások, férfi és női port
rék.

A művek egy része Czóbel korábbi
sötétebb, drámaíbb színvlláaú

alkotói időszakából való; a festmények
másik csoportja az utolsó egy-két év-

Sírfelirat

Te erre járó
sírj alJagy nevess
zokogó víz
Balatonszemes:
fái görcsben
a tÓl'a hajolnak
hatalmas nagy-
fia holtán
ki voltál
Latinovits Zoltán
Pünkösdi Lángnyelv
júniusi szélben
lecsap a habokra
hazányi vakokra
b'JldfJq »aqonokra
Napfogyatkozás

e(/'lj

júniusi éjben

NAGY GASpAR

tizedben keletkezett, amikor derűsebb

színharmóniák csendültek fel a művész

vásznain. A régebbi, pasztózusan festett
Czóbel-kompozíciók indulatosan torlódó,
súlyos formáiból fojtott szenvedély pa
rázslik, a késői képek megenyhült tó
nusai, meleg barnál, aranyló sárgáí,
sejtelmés Jilái, a szelíd, lecsillapult
ecsetvonások lágyabb, halkabb dalla
mokat zendítenek meg.

Amikor a mester meghalt, az újvi
déki Híd círnű folyóiratban Tolnai Ottó
vett tőle búcsút. A vajdasági esztéta
Renoir, Pierre Bonnard és Matisse élet
művével vetette össze Czóbel munkás
ságát, s ahhoz a mcgállapftáshoz ju
tott el, hogy "Czóbel Béla volt rnin
<Jen idők legfestőíbb magyar festője".

(Tolnai O.: "In memoriam Czóbel",
Híd, 1976. évf. februári szám.)

A szegedi Móra Ferenc Múzeum tár
latán hiteles képet kaptunk "a legfes
tőibb magyar festőnek", Renoir, Bon
nard és Matisse lelki rokonának, a szí
nek nagy alkírnistájának kezdetben
robusztus, heves temneramentumú,
utóbb légiessé finomult níktúrátáról. A
tárlat mezrend-zéséért Kratochwm Mi
mi művészettörténészt illeti elismerés.

DWtJNYI IVAN

S~oba

Kockában lakunk,
négyszögletesben,
szobának hívjul~.

így hangzik szebben.

Ijeszt és ringat,
nagy a türelme,
egész életünk
jól elfér benne.

Napsugár fénye
ablakon árad,
de a kulcslyuTwn
bejér a bánat.

FALU TAMAs
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Volt Valaki
akinek a foganása gyöngéd volt és hatalmas, elkerülhetetlen és méltó:
Krisztust szüz anya szülte, a Lélektől származott. Ífjúkora magán vi
selte az, igaz szellem baljós jegyeit. Férfikora csillagmagányú volt, s
robbanásig telítette a csend. Sorsát a könyörtelenűl szerető isteni igaz
ság teljesítette be; a fönnmaradásáért drámai küzdelmet vivó világ
ban meg kellett halnia annak, aki nem tévedett. Élete rövid volt, de
kimeríthetetlen. Igaza a világ mindenféle bölcsességének kiállta a pró
báját, s maga mindenféle bölcsesség hiányait kimutatta. Mivel a világ
törvénye a Lehetőség, s nem az Igazság, Jézus pöre folyamatossá lett,
s lezárhatatlan. Bár a Nagy Kenyértörés föloldhatatlan ellentmondásból
fakad, ez - meghökkentő módon - mégsem nientette föl azokat, akik
J ézust keresztre juttatták.

Volt Valaki, aki tökéletesen tökéletes volt. De hét az volt, akkor
- logikailag sem - volt, hanem van, mert ami tökéletes, halni-kép
telen. "Emberibb síkon": az én, a mi tökéletlenségünk "ad" halhatat
lanságot a tökéletesnek. Azaz, az élni kezdők beláthatatlan sora egyre
meghosszabbítja a tökéletes halhatatlanságát. '

Tapasztaljuk, hogy az egyetlen Krisztust azok is elismerik, akik
egyházát elutasítják, s el megtestesülését az egyházban. A közömbösö
ket közömbösségük közömbösítí.

Ha tehát ez a Valaki vonzani tudja az érte élők nagy tömegét,
és a vele szel1emben szimpatizálókat, akkor tapasztalat szerint is 
él. Akkor az, aki hozzá létével kapcsolódik, "itt áll, másképpen nem
tehet". Mégis, ennek a keletkezett, s nem kicsiholt, lezúdult s nem
pedig kifundált meggyőződésnek a keresztény szuverén akarója. fej
lesztője, felelőse is; nem tehet róla, hogy a Nap olyan, hogy mindenü
vé süt, de fölismerni a Nap mívoltát, rajta múlik. Ez a paradox szituá
ció csak úgy lehet mégis ítélet tárgya, ha a hit, a lét, és a kegyelem
rokon princípiumok, s kettős lényegűek : választhatatlan elfogadáson
alapulnak, de megérésükben, termékenységükben a választás dönt.
Ahogy "a költészet logika", úgy a misztérium a személyiség szabadsá
gába ágyazza be magát. Az emberi szabadság talán azért látszik kor
látozottnak, mert Isten szabadsága "irritálja": az ember előtt a rossz
is lehetőségnek tűnik föl, holott az zsákutca; Isten szabadsága, ami
merő jó, "csak" jó, az ember viszonylatában "szűkebb". A valóság
azonban .Jcézeníekvöen titokzatosabb" a látszatnál; a szentek szabad
sága egybevág Istenével.

Ha mindez igaz, miért kételkedünk? Kételkedésünk nem hiteha
gyás, nem hitbeli tragikum; inkább valami esendőségünkkel mély pár
huzamosság. Oka lehet az erőteljes, magas hőfokú humánum, a szem
élénk, de nem átható optikája, oka lehet a természet elrajzoltságának
túlbecsülése. S félelmeink, szorongó gyöngeségünk. Zokon lehet-e
venni a hajótól, hogy "nagyon" hajó? Ha tengerré válnék, megszűnne

hajó lenni. A dolga az, hogy hajó legyen, de a tengerre érzékeny hajó.
A tenger nem jégtükör. melyen nyílegyenesen tudna siklani, hanem
háborgó kiszámíthatatlanság; a hajó vele együtt hánykódik, alámerül és
fölébe szökik; az ember hite hajó, a tenger Isten.
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Nem a kétség a legtöbb baj, hanem a megmerevedés hitben, s ké
telyben, A fül, ami lehet süket is, mégis szent. A szem, ami elfátyo
lozódhat, "a test világa" is. A mérlegelő szív pedig csodálatos, és döb
benetes kötéltáncot jár... Ha ez a Krisztus nincs, a keresztény élete
folyamatos. zuhanás. Ha van, bizonyossága a kereszténynek, a nem
kereszténynek pedig Talán. Olyan Talán, ami kísértésa lévén, lehet
serkentője.

DOKUMENTUM
. . . HA SEREGÉLLEL HOLLÓ BARÁTKOZIK . ..
E kedv-s és megkapó kép mögött két tiszta szívű férfi meleg és őszinte ba

rátsága rajzolódik elénk. A holló jelképe mögött Kreskay Imre Tamás pálos szer
zetes alakja sejlik föl, a másik pedig Seregély István takácsi református prédi
kátor. A valIáskiUönbség ellenére. e két férfit szoros, benső barátság Iűzte össze
s ennek emlékét egymáshoz intézett verses leveleiknek csekély maradványa
órizte meg számunkra. Úgy véljük, hogy ma, az ökumenikus párbeszéd nyílt
és őszinte légkörében, a Krísztus golgotai keresztjében megtalált és megvallott
egység idején, nemcsak érdekes kuriózumként, de hasznos s megszívlelendő ta
nulságként is érdemes ezt a barátságot felidézni. Kreskay és Seregély megbecsül
ték egymásban kölcsönösen az embert, egymás hitbeli meggyőződésót s tisztel
ték egymásban a tudós férfit.

Kreskay Imre Tamás Székesfehérvárott született 1748. november 5-én. Apja
Kreskay János rácalmási (Fejér vm) földbirtokos, tisztviselő, édesanyja Kovács
Mária Anna. A keresztségben kapta a Tamás nevet, szerzetesi neve Imre. Po
zsonyban, 16 éves korában lépett be a pálos rendbe, 1764-ben. Elvégezve itthoni
felsőbb iskolai tanulmányait, külföldre ment tanulmányútra s négy évet töltött
Rámában. Közben bejárta Itália nagyobb városait. Fájdalmas emléke Velence,
"hol szinte beestem a halál gyomrába". Tanulmányútjáról hazajöve, a rend me
csekí birtokának jószágkormányzója lett. Innen Pestre került s a monostor
könyvtárnoka. EZékben az években köt szorosabb barátságot Anyos Pállal és
Virág Benedekkel. kíkkel élénk költői levelezést folytatott. Pesten színházat is
szervezett. Az erre vonatkozó határozott utalást Anyos Pálnak egy 1778-ban kelt
verses levelében olvassuk:

Barátom különös szerelmet mutattál
Hogy egy Magyar Játék Néző helyt nyItottál.
Melyben Bornemissza nagy lelkét rajzolja,
MIdőn álbarátság fátyolát tetotja,
szomorü esetét festi hazájának
Mint Metasztazlo kedvelt R6máJának.

Belekerült az irodalmi élet sűrűjébe. Bessenyei köréhez tartozott, de mégis
a magyaros iskola stílusában írta verseit, .verses leveleit írótársaihoz. Tagja volt
annak a hat tagból álló bizottságnak, mely 1790-ben Bessenyei vezetése mellett,
egy felállítandó magyar tudós társaságról tanácskozott, amelynek sajnos ered
ménye nem lett.

Az 1780-ik esztendőben Szatmárba került s itt, "a szatmári királyi iskolák
helytartó igazgatója, az ifjúság lelki taní tó] a, könyvek k. vizsgálója, s a szer
zetes háznak elöljárója". Rendjének feloszlatása után, "az Irigység vérben for
dult szemmel... Engem is klastromból tehát kiszóllított, Szent magányosságból
nyáj közé szállított. Igy tzimeres hollónk szerzetes házából kíreppent, mint haj-
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dan Noé bárkájából." sasvárra került nevelőnek, pár év múlva Fejér megyében
tán "szórványlelkész", 1790-t61 1798-ig Eötvösben nevelő, innen visszakerult 30
dajkra és élete utolsó szakaszában Pápa mellett, Ihásziban, Farádi Vörös László
nénál udvari káplán és nevelő.

Ebben az időben került ismeretségbe és szoros barátságba Seregély István
(1788-1829) takácsi református lelkésszel. Ez időkből származnak azok a verses
levelek, melyekkel egymásnak kedveskedtek 's malyekből néhány ízes részletet
itt közlünk.

Imre napi tisztelet, mellyel tiszt. Kreskay Imre urat Neve Napján kivánta
megtisztelni Seregély István Takátsi Ref. Predikátoro

A vers elején szól arról, hogy e névnap előtti napokban egyik este társaság
ban kapta a megbízatást, mikor javaslatot tett a köszöntésre. S azután így foly
tatja:

A Proponens fejéhez
Ezt a követséget tsapta,
Hogy Kreskay Imréhez
l\lennyen el Péntek estvére
Még pedig személJyesen,
Minden doigát tévén fére
Köszöntse meg ékesen.

J;:n ez áldott követséget
Igen szfvesen vettem,
De úg)', hogy ezt a mentséget
l\lIndgyárt utánna tettem,
Hogy személJyen magamat
Nem ajánlom Péntekre,
Mert elvitte Parolámat
Szalmavára már erre.

felelet, 1808.
Nagyra betsütöm s tisztelem
.Jámbor szívességedet,
Barátságodat kedvelem,
Szeretem nyílt szívedet:
Légy álJándó mindezekben
elj vígan jó nyájoddal,
I\<Iulatozz nyáJos versekben
Jó szíva barátoddal.

Azért küld verses levelet, mert valószínűleg a szalmavári pusztán élő uraság
is Imre lehetett s oda már elígérkezett. De vegye ezt is kedvesen Kreskay, hi
szen "egy hű szív indulattya diktálja". S azután folytatódik a következőképpen:

A Tisztelendő Kreskay Az Úr e felszentelt Papját
Imre urat szeresse Engedje soká élni,
A71 Isten: és mIndenhal Sok vidám Szent Imre napját
Aldásával kövesse. Egésségben szemlélni.
Mind belsli s klllsli dolgában Majd ha el] li, de sokára
Vezérelj.e az Isten, t.~tolsó napja végre,
Mind éltében, mind holtában, Vévén Attyal karjára
Mind a Mennyben, mind Itten. Méltóztassa az égre.

S folytatódik még a köszöntés a kegyúr és családja üdvözlésével is, ki ily ke
gyes papot tart udvarában, s végül fohászkodik, hogy az áldott Isten mondjon
áment a szívből kívánt jókra.

Tiszt. Seregély István T. R. P. Úrhoz
Oszinte jó szívességgel
Hozzám kllldött versedet,
Vettem Igaz szivességgel
Aldó kÖllzöntésedet,
Hogy Nevem Napját Idvözléd
Jóknak klvánásával.
Barátságod velem közléd
Szíved Jó szándékával.

KI ls Igaz szívességgel
Teszem köszönetemet
S barátságodra haséggel
Ajánlom készségemet.
~Itessen Isten Népednek
Hasznára s örömére,
Adgya malasztját Lelkednek
örök Idvösségére.

Nem hiányzik a levélváltásból az évődő s mégis komoly irás sem. Kreskay Im
re: Ugyan Ahoz (ti. Seregélyhez l), Ihásziból, 1808. A versból az ínsurgensek
készülődésére. a francia csapatok közeledésére következtethetünk.
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Bezeg tegnap megljettem,
Hírt hallván a Táborból;
Mindgyárt egyet hörpentettem
A Bátsl ürmös borból;
Másként elájultam volna,
Ha e Confortatlvum
Gyomrot, vesét nem bájolna
S pedig superlatlvum.

Azért: ha szomszéd Barátom
Mt'gretten a Haláltól,
Jőjjön által, majd meglátom,

- Mcgvidul e Nectártól.
Hallám tehát, hogy még lóra
Készülsz Barátom ülni,
S Magyar Insurrectlora
Kezdettél felhevülnl.

Derék Vitéz, Bátor legény,
Mehet ls katonának;
De ha félénk, álljon szegény
l"gy klastromba kuktának.
Amde már te megpróbáltad
l\1it tesz katonáslwdni,
Azért magadat Idnáltad,
S újjra mégy táborkodni.

De mit tészsz blketz láboddal,
Mit tesz fájdalmas karod?
Hatsak lábodat karoddal
Pál'náli.ba nem takaród,
Ep kéz, láb Itell katonának,
Tsonka, béna mit tenne?
lIát ha majd megfuttatnának?
A párna hova lenne?

Másnak fegyver kell és Bankó
Az Insurrectióban:
!,;álad fegyver helyett Mankó
Ll'gyen províztóban.
Ú!'.'y, ha leszállsz ls a lóról,
I~l'SZSZ mihez támaszkodni;
Ha felülsz is, a Mankóról
Fel lehet kapaszkodni.

Javaslata az, hogy maradjon otthon kemencéje mellett s jó friss hússal s káposz
tával éljen prédikátor barátja. Majd így végzi:

Maradgy tehát Papságodban
vallállbeJl Népeddel,

Buzgolkodjál Templomodban
);:nekl6 seregeddel.

NADASDY LAJOS

"Éljünk, tsak, amint élhetünk, / E szörnyű drágaságban. / Nem sokat örvendez
hetünk / Úgy is e rossz világban" - fejeződik be a vers.

Nem volt szándékunk és nem is célunk részletesen ismertetni Kreskay élet
művét, munkáít. Munkái nagyrészt kéziratban is maradtak. Néhány érdekesség
azonban ide kívánkozik. Igy a Pápai Sybilla, mely egy 1806-ban készült verses
játék, lottójátékra alkalmazva s 90 szakaszból áll. Irt azonban "színre alkalmaz
ható zenés daljátékot" is. A címe: Békesség - "esthajnal énekes ünneplés, mu
sikabéli zengedezésekre és játékszínre alkalmazva. Mellyel a köz örömöt hála
datos szívvel festegetí Kreskay Imre".

A drámairodalom terén úgy munkálkodott, hogy lefordította Metastasio
Themistocles círnű szornorú iátékát s egyúttal saját szerzeményű énekeket és köl
teményeket is írt hozzá. Ugyanígy tett a Scipio álma című darabbal, a harma
dikat pedig Urunk Jézus Krisztus kín szenvedése címmel készítette el, s ezt is
saját szerzeményű, énekkarra alkalmazott magyar énekeivel bővítette ki.

Halálának idejét a vele foglalkozó irodalom csak találgat ja. Sem pontos
idejét, sem helyét, sem körülményeit nem ismeri. Kutatásunk eredményekép
pen közölhet jük a pontos dátumot: 1809. augusztus 6. Pápa vugy környéke - A
pápai rk. plébánia L sz. halotti anyakönyvében a következő bejegyzés áll róla
(00118): Emericus Kreskay, Coelebs, Locumtenens Tnsurrectionalis Redemsoris
Comitatus Albensis per La-trones trajectus. Annos 26. Cum adstantiis." - A 26-os
évszám tévedés, fordítva írva a 62 helyett.

A bejegyzés megdöbbentő: gonosztevők, rablók gyilkolták meg. Okát nem
ismerjük. Politikai gyilkosság volt? Lelkesítő verset is írt az ínsurrectíóra. Had
seregtől lemaradt csellengő francia katonák, vagy egyéb zsoldos népség ölte meg?
Tragikus vége egy szemlélődő, csendes, szerény, békességet szcrető és kereső, jó
ra törekvő, szellemi kincsekben gazdag emberi, papi életnek.

A pálos szerzetes atya és a református prédikátor verses levélváltásának ér
tékét nem irodalmi mínőségük adja, hanem a sorok mögött lüktető meleg szív és
őszinte barátság mínősége,
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SOMMAIRE

En téte de notre numéro de Noél, on peut Iire l'article de S. E. le cardinal
László Lékai,' archeveque d'Esztergom. Nous en retenons les passages qui sui
vent:

Le Fils de Dieu s'est fait homme pour faire de nous autres hommes des Iils
de Dieu. L'homme fut done élevé par Dieu il un degré d'excellence qui était
son reve le plus cher depuis des temps ancestraux. Voila la source d'oú jaillit
notre joie de Noél ...

Cependant, des les premiers siécles de la chrétienté, on voit se formuler des
conception qui déformaient la vision du Verbe fait chair, Certains ont contesté
la divinité (l'arianisme), d'autres par contre l'humanité (le monophysisme) du
Christ. Mais ce qui est pire, c'est la conclusion a laquelle plus d'un penseur a
abouti il partir du XIXe síecle, conc1usion qui se résume ainsi: Dieu Iuí-rnérne
est mort avec Jésus sur la croix. Et a Nietzsche d'y ajouter: Nous tous mettions
Dieu a mort, Marx constdere la religion comme une superstructure ídéologíque
qui a pour base la mísére, l'exploitation et qui entraine l'aliénation de l'homme.
D'aprés l'existentialisme athée de Sartre, I'épanouissement de la liberté de l'hom
me exíge la non-existence de Dieu, puisque la liberté, c'est l'homme lui-rnéme,
Cependant, on se demande si l'athéisme est en mesure de satisfaire l'homme, de
clonner une réponse valable aux questions fondarnentales que l'homme se pose
face il l'existence. Peut-il apaíser I'ínquíétude légitime de l'homme? De tout
notre étre, nous cherchons il treuver une réponse qui nous donne paix et assu
rance. Notre recherche nous mena vers Celui qui seul peut nous apaíser, vers
le Verbe fait chair.

C'est saint Franccis d'Assíse, mort il y a 750 ans, en 1226, qui, avec son
ame épríse de poésie et de paíx, parvint il saisir la joie de Noel dans toute sa
profondeur. Pour exprirner cette joie. il fit construíre en 1223, il Greccio, la
grotte de Bethléem, avec la créche, l'áne et le boeuf. Et depuis, I'usage de cette
émouvante mise en scene s'est rénandu dans toute la chrétienté, permettant aux
fideles d'étre admis dans I'intimité de la Sainte Famille méme,

Saint Franccis est apparu au moment opportun, en ínaugurant une véritable
"révo1.ution" des ames. Il n'a pas tardé il se rendre compte du péri! que couraít
I'Eglise il cette époque: d'une part, tentée par le pouvotr ternporel, I'Eglise fail
lit de plus en plus il sa táche ; d'autre part, il la suite des mouvements rétor
mateurs qui faisaient la eritique de l'Eglise corrompue, on voít se multiplter des
sectes dans dívérs pays de l'Europe. Leurs partisans ont proclamé une nouvelle
torme de vie que leur maniere de voir trop exclusive jugeaít plus authentique
ment chrétienne. Certaines d'entre elles sont allées jusqu'á eondamner le mariage,
la vie en famille ou en communauté, détruisant par la la base méme de toute
société organisée, Imbus d'esprít de révolte centre I'autoríté pontificale, . elles
nialent le sacerdcse et la híérarchie, En méme temps. les mernbres de ees seetes
se déclaraient termement attachés a la foi ehrétienne. En bien des régions, ils
ont été bien .accuaíllís par les milieux populaires et dans cet accueil, les con
ditions de vie de ces couches sociales tenait une forte part.

Cons-ierit de ce péri! menacant I'Eglise, saint Francoís a entreprís son oeuvre
de réforrne en établí-sant a Ass-se sa communauté aopelée fi arinoncer la
Parole et a la pratiquer dans cet esnrít de dépouillement et dans cette pure
et sainte simplicité qui caractérísent I'esprít franciscain. A l'encontre des nova
teurs sectaíres. saint Francols tenait a réaliser sa réforme dans le respect de
l'autorité de l'Eglise. Lui-méme s'est rendu a Rome pour obtenír du pape Inno-
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cent III. I'approbatíon de la Régle qu'Il venait de rédíger. Plus tard, sur la de
mande du cardinal Hugolin, il a donné une nouvelle formulation fl sa Régle,
Il se gardait bíen d'ímposer sa formule de vie franciscaine aux autres. se refu
sant aínsí fl. tout sentiment de supériori té spirituelle Inspiré, fl I'origíne, par
I'orgueil de l'áme, Il était eneore moins dans ses intentions de séparer quiconque
de l'Eglise de Rome.

Nuit de la naissance de Jésus fl Bethléem. Incarnation du Verbe, apparítíon
de la Sagesse divine sur terre. Merveilleux mystere fl méditer dans le silence
du recueillement, comme le faisait saint Francoís devant l'ímage de sa "Creche"
il Greccio. Que ce Noe! siot célébré dans ce méme esprit par la grande famille
des catholiques de Hongríe et soit ainsi il la source d'un véritable renouveau
spirituel.

VIGILIA présente a Mgr Imre Várkonyi, prévőt-chanoíne, Directeur de
l'Actio Catholica en Hongríe, responsable pour l'édition de notre revue, tous ses
meilleurs voeux a l'occasion de son aoe anniversaire. La presse n'est qu'un des
mulríples domaínes dans -Iesquels il déploie ses activités avec un dévouement
inlassable. Le travail fait en commun avec lui nous a pennis d'expérimenter
dans la pratique et d'apprécíer son doigté, son bon sens, sa compétence et sa
prudence.

Dans son étude Le Dieu de Jésus, le P. Jelenits présente I'ímage de Dieu
qui nous est laissée par les Evangiles, il travers les paroles et la vie de Jésus.
Cette image, l'unique qui est vérítable, est bien celle du Dieu Pere qui s'est
révélé a nous dans son Fils venu sur terre pour partager notre condition hu
maine. - Le P. Román Rezek (Sao Paulo) rend compte du tome Ier des Lettres
Intimes de Teilhard de Chardin, édité en 1972 par Aubier il Paris. - Le lee
teur pourra ltre un écrít d'Edith Stein sur le Mystere de NoH, écrit qui n'a
vu le [our qu'aprés la mort de l'auteur. - Dans son artícle, Tibor Tüskés étudie
une forme partículíere des spectacles populaires qui mettent en sc/me par des
marionnettes la naissance de Jésus. C'est la une coutume propre au folklore
hongroís, - Le Prof. László Baránszky-Jób évoque le souvenir de Rainer Maria
Rilke. - Géza Siki passe en revue les publications parues en lansue hongroíse
en Hongrie aux Éditions de Szent István Társulat (Société Saint Étienne) et de
la maíson d'édition Ecclesia aínsí qu'á l'étranger, - Parmi les prosateurs qui ont
offert leur concours a la rubríque littéraire de notre numéro, on reléve le nom
de Leontin Szíli, Gábor Thurzó et Emil Kolozsvári Grandpierre. Parmi les postes,
celui de Ferenc FáY, György Rába, Rainer Maria Rilke et Gáspár Nagy.

INHALT

dr. László Lékai, Kardinal-Erzbischof von Esztergom: ,.Auf zur grossen
Freude, heute ist Er geberen ..." Den Titel des fül' urisere Weihnachtsnummer
geschriebenen Leitartikels nahm der ungarísche Primas aus einern volkstüm
lichen Lied des namhatten ungarischen Autors Géza Gárdonyi.' In seinem Ar
tikel schreibt er unter anderen:

"Der Sohn Gottes ist zum Menschen geworden, um uns zu Gottessöhnen zu
machen. 80 verwirklichte sich die Sehnsucht von Jahrtausenden: berührt durch
das Kleinkind aus Betlehem bereínigte sích der Mensch von der Siínde und
erhob sích über sích selbst. Dies ist der Grund unserer Weihnachtsfreude.

In der Geschichte wurde diese Freude oft gestőrt. Lelder gab es auch
Chrlsten. die einmal die Gottheit Christi, wie die Arianer, ein anderesmal
seine Menschheit verkürzten. Weit über diesen uralten christologischen Irrtümer
hinaus bezweifelt das moderne Zeitalter selbst die Existenz Gottes. Viele sind
die es behaupten, dass auf dem Kreuze gemeinsam mít Jesus auch Gott gestor
ben sei, wozu Nietzsche noch beífügt: wir haben Ihn getőtet. Marx behauptet,
dass die Religion ein ideologlscher Uberbau ist, der aus dem Boden der Armut
und der Ausbentung wáchst und den Menschen von sich selbst entfremdet.
Sartre's existenzíalistíscher Atheísmus behauptet, dass die Eritfaltung der mensch
lichen Freiheit geradezu die nicht Exístenz Gottes verlangt, da Freiheit selbst
der Mensch ist.
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Diese verschiedenen Ansichten nehmen nicht nur von Gott Abschied, son
dern verneinen auch die Gottheit Christi. Ob abel' diese Verneinung der Men
schen befriedígen kann? Kann er - trotz seiner geschíchtlich vielleicht verstand
lichen Kritik - auf die Grundfragen der menschlichen Existenz eine vollwer
tige Antwort geben? Kann er jede berechtigte menschlíche Unruhe besanf'tí
gen? Dabeí erwartet unser ganzes Sein eme Antwort und Beruhigung, Des-
wegen wenden wir uns zur Stille des fleíschgewordenen Wortes , . . '

Mit der Intuition des Dichters und des Friedenstifters ergriff die Bedeutung
der Weihnachtsfreude der Heilige Franziskus von Assisi, den wir gelegentlich
der 750-sten Wiederkehr seines Todestages gerade dieses Jahr gedenkten, Er
war es, der in der Weihnachtsnacht des Jahres 1223 im Wald von Greccio die
erste Krippe aufstellte, und von ihm übernahmen die spaten Zeitalter diesen
schönen Brauch durch den die christlichen Familien in der Gnadengemeínschafj
der Heiligen Familie teilnehmen.

Der Heilige Franziskus befriedigte sehr zeítgemásse Bedürfnísse, weil er
Strömungen einen Damm entgegensetzte, die durch Auflösung des Familienlebens
und eines geordneten gesellschaftlichen Lebens eine neue - nach ihrer Arisieht
authentischere - christliche Lebensform einleiten wollten, Sie krltisierten ge
wisse Verweltlichung der Kirche, aber einige Sekten taten dies so radikal. dass
sie nicht nur die Míssbráuche in der Kirche verurteilten, sondern den grundle
genden Herd des Lebens, die Familie und überhaupt das ganze Gemein
schaftsleben verneinten. Sie wiegelten gegen den Papst und die Bischöfe auf,
gleíchzeitig qualifizierten sie sích aber ti ef religíös. Vielerort trafen sie im Kreise
des Volkes auf offenen Oh ren. Diese Gefahr erkannte der Heilige F'ranziskus
von Assisi, und deswegen bat er durch Vermittlung des Bischofs von Gubbio
den Papst Innozentius Ill., um die Erlaubnis, dass er und seine Gesellen den
Geist der evangelíschen Armut verkünden und verwirklichen mögen undzwar
auf íhrer einfachen Weise.

Eine Revolution war dies, doch führte der Heilige Franziskus nicht irgendeín
.gefáhrltches Leben' sondern bestimmte die Richtung seines Ordens dem Geist
der Evangelíen der Kirchenvater und dem authentischen Glauben der Kirche
entsorechend und selbst bei der Aufstellung der Ordensregeln bat er um die
Tlilfe des Kardilials Hugolin. Er wollte seine Lebensform durchans nicht mit
Gewalt den Familien od er den einzelnen Menschen aufzwínzen: noch weniger
wollte er sich durch einen schlecht Interpretierten - oder gar selbstherrlichen
- Snlrttualismus von der Instltuallsíerten Kirche loslösen, sondern legte ihnen
die Tugend der Einfachheit und der Demut aufs Herzen.

Der Geist der ersten Weihnachten ebenso, wie jene von Greccio solI die
Weisheit des fleíschzewordenen Wortes und die Liebe der meditierenden Stille
in die christlichen Familien einführen. Auch in der grossen Familie der unaa
rischen Katholiken soll aus diesem Geiste eine weihnachtliche Erneuerung ent
soríessen: aus dem Goiste der Kirche, die vom Lichte des Wortes und von der
Seele der Liebe aufglüht."

Vigilia begrüsst ihr verantwortlicher Hérausaeber den Propst-Kanonikus
Imre Várkonyi, Direktor der ungarischen Actio Catholica, geleeentllch seiries
60. Geburtstages. Seine Aktivitat im katholischen Pressewesen ist nur eine seiner
unzahlízen Arbeítsaeblete wo er unermüdlich tatíg ist. In der Zusammenarbeit
mit Ihm haben wir sein Taktzefühl, seine Sachkenntnis, seine Hilfsbereitschaft
und sein bedachtsames Vorgehen auch wenn er grössere Perspcktiven sieht,
schátzen gelernt,

István Jelenits: Der Gott Jesu. - Román Rezek prásentíert den neuerschie
nen ersten Band der Privatkorrespondenz von Teilhard de Chardin. - Eine
Posthurner Schrift von Edith Stein Uber das Geheimnis der Weihnachten. 
Tibor Tűskés beschreibt ungarische Martonett-Krinnenspiele. - Jób, László Ba
ránszky gedenkt Rainer Maria Rilke. - Géza Síki bespricht eine Reihe unga
rischer Bücher rnít relíaiösem InhaIt erschienen in Ungarn und im Ausland. 
Im Literaturteil Prosaschriften von Leontin Szili, Gábor T'hurzó und Emil Ko
lozsvári Grandpierre, Gedichte von Rainer Maria Rilke, György Rába, Tamás
Falu und Ferenc Fáy.
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A Zeneműkiad6 új kottasorozata

HISTORIA ORGANOEDIAE
Közreadó: Margittay Sándor

A közel 20 kötetre tervezett sorozat keresztmetszetet ad az
orgonatörténet kialakulásáról és fejlődéséről egészen a kez
detektől napjainkig.

Z. 7719 r. kötet Az orgonamuzsíka kezdeti tör
ténete; korabeli mesterek (köz
tük: Leoninus, Perotinus, Du-
fay és Oekeghem) művei 60,- Ft

Z. 7831 II. kötet A németalföldi és velencei is
kola mestereinek (köztük: Vil-
laert, Gabrieli, Diruta) művei 60,- Ft

Z. 7922 III. kötet Elsősorban olasz meaterek (köz
tük: Merulo, Palestrina, Las
sus), valamint Bakfark orgona-
műveí 60,- Ft

Z. 7959 IV. kötet Zenei anyaga az angol "virgi
nalísták" (köztük: Byrd, Swee-
linek, Pureell) művei 60,- Ft

A közreadó tájékoztató jellegű regisztrálással és az előadásra

vonatkozó bejegyzésekkel látta el a műveket.

I
ZENEMŰKIADO
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A ZENEMűKIADÓ KARACSONYI AJANLATA

Liszt Ferenc összes orgonaműve (Margittay)
I. (Z. 5896)

II. (Z. 5897)
III. (Z. 5898)
IV. (Z. 5899) ,

Palestrina: Canticum Canticorum (Jancsovics)
motetta vegyeskarra

(Z. 7357)

/ 29 ötszólamú

50,- Ft
60,- Ft
60,- Ft
60,- Ft

100,- Ft

Vokális művek

Donizetti : Miserere in re minore (Máriássy)
Zongorakivonat (Z. 7798)
Partitúra (Z. 7797)
Szólamok (Z. 7945)

M. Haydn: "Nunc dimittis ..." (P. Eckhardt)
Partitúra (Z. 7803)

30,- Ft
50,- Ft
38,- Ft

24,- Ft

1,50 Ft

4,- Ft

50,- Ft

24,- Ft

35,- Ft

18,- Ft
egynemű-

25,- Ft
4,- Ft

Ismét kapható

A dal mesterei (Adám)
I. Haydn, Mozart és régi olasz, francia, német meaterek

műveí (Z. 1757) 50,- Ft
II. Beethoven, Weber, Schubert és MendeIssohn rnűveí

(Z. 2110) 50,- Ft
C. Ph. E. Bach: Magnificat 4 szólóhangra, vegyeskarra és ze-

nekarra (Darvas) Partitúra
(Z. 6005)

Byrd: Salve Regina /Ötszólamú vegyeskarra/ (Pernye)
Partitúra (Z. 7192)

Dunstable: Magnificat secundi toni (háromszólamú
kar) (Pernye) Partitúra (Z. 7010)

Gounod: Ave Maria (zongorára) (Z. 204)
Kodály: Adventi ének (vegyeskar)

(Z. 7154)
Psalmus Hungaricus Op. 13.

Kispartitúra (Z. 2052)
Liszt: Férfikari mise (Sulyok)

Partitúra (Z. 6686)
Schubert: Ave Maria (hegedűre és zongorára)

(Z. 2626)

Könyvek

Bartha D.: A zenetörténet antológiáia
Gárdonyi Z.: J. S. Bach kánon- és fúgaszerkesztő rnűvészete

Kodály Z.: Visszatekintés I-II.
Palisca, C.: Barokk zene

(az Orfeusz könyvek sorozatban)
Várnai Péter: Oratóriumok könyve

I=

46,- Ft
30,- Ft

160,- Ft
40,- Ft
20,- Ft
44,- Ft
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KARACSONYI HANGLEMEZAJANLAT

HCNGAROTON

KARACSONYI
ORGONAZENE

Gergely Ferenc orgonál

Bach, Zipoli, Daquin,
Franck, Reger, Couperin,
Lisznyai-Szabó Gábor,
Kolass István és Gergely
Ferenc művei

MAGYAR GREGORIANUM

A karácsonyi ünnepkör dal
lamai XV. századi kéziratok
alapján

Schola Hungarica

Vezényel: Dobszay László és
S;:endrey Janka

A Francia Hanglemezakadé
mia nagydíja - 1975.

HUNGAROTON
SLPX 11477 ára: 80,- Ft

CSENDES EJ

SLPX 115·1,'1 ára: 60,- Ft

N épszerű karácsonyi dalok

Gergely Ferenc (orgona),
Lehotka Gábor (orgona),
Lubik Hédy (hárfa),
Hidas Frigyes (orgona,
cembalo),
Kovács Imre (fuvola),
Pc-tz Ferenc (ütő)

Budapesti Gyermekkar.
Állami Hangversenyzene
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Vigilia
Tájékozódás

J!:vről évre megrendezik Rotterdamban, a
Holland Festival keretében a hollandiai
Poetry International nemzetközi költőlalál

kozót. Az idei fesztivál június 14 és 19-e
között zajlott le. A holland irók mellett
néhány kiemelkedő kUl!öldi alkotó ls részt
vett a találkozón, a többi között Andrej
Voznyeszenszkij (SzovJetunió), Nicolas Gull
lén (Kuba), Zblgmew Herbert (Lengyelor
mg), Maltoto Ooka (Japán), Antonio Porta
(Ola szország), Peter Porter (Anglia), Jean
Claude Renard (Franciaorszás) és Wolfgang
Schnell (NSZK). Magyarországot PiIlns7.ky
JAnos képvtselte. Az Ó felolvasására a fes z
tivál utolsó két napján került sor. Verseit
holland nyelven a Hollandiában élő magyar
költőnő, a Poetry International " m agya r
részleg"-ének szervezöje, Dedinszky Erika
tolmácsolta. KUlönösen az Apoltril tett nagy
hatást a haügatöságra, de érdeklődéssel és
tetszéssel fogadta a közönség a költc5 ú jabb
ve rs elt ls. PllInszky Jánosnak nagy sikere
volt.

Verseit nemsokára nyomtatásban is meg
ismerheti a holland oivasöközönség. A
Poetry International al apitvány költségén a
Muelenhof Kiadó gondozásában ali ghanem
1977 áprilisában szépen illusztrált ve rsalbum
jelenik majd meg, m el y Pilinszky versel
mellett We öres sándor, Cso óri Sándor, Va
kucz J6zsef, Vit éz G yörgy és Toln ai Ottó
müveít tartalmazza. A forditás és a szer
kesztés Dedinszky Erika munká ía, a tanács
adó munkatárs Sybren Polet holland költő.

Plllnszky Jánostól leül önben m ár Jelent
meg eddig ls vers holland fol yóiratban, a
fesztiválon aratott sikere után azonban eg y
re nö az igén ye annak , h ogy verseit
könyvben ls kézhez ka pja a ho lland k ö
zönség .

Gazdag anyaggal jelent meg aUteratura
új száma. Regény a uútoszok határán eim
mel alapos, gazdagon dokumentált tanul
mányt olvashatunk Csürös Miklós tollából
az író 1945 utáni pál yá járÓI (am el y sz á 
munkra már cs ak azért is rendkív ül izgal
mas, mert e pál yaszaltaszban született Jé
zus-regénye, s ezt ugyancsak alaposan
elemzi a tanulmány szerzö jel , Rón ay
G7örgy · Szabó t. örtnc két nemrégiben meg
jelent köm,vét ismerteti, közóttUlt a hatal
mas vihart kavart Sz avakkal nő a gy ász
eímü szonettgyajteményt, fontos aueotást é
lektani megfigyeléseket téve, ráirányitva a
figyelmet a költői kiadások néhány súlyos,
megoldatlan problémájára .
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La~kó András - aki a lomolY1 irodalmi
hagyományok ha őrzőjének mutatkozik He
likoni tájakon eírnü kötetében, me1Y a ki
tdnően szerkesztett, Igen érdekes Somogyi
Almanach 25. fUzeteként jelent meg - Ta
káts Gyula pályáját rajzolja meg. A jeles
költő a magyar irodalom nemes, humanista
hagyományainak egyik továbbfejlesztője. VI
lágának ihleti hátterét, lirájának legfonto
sabb jel1emz(llt beleéléssel, hltelesen rajzol
ja meg a kismonográf1a szerzöje,

•
A Hazafias Népfront k iadás ában megje

lenő negyedévi folyóirat, a Honismeret idei
4. számában Székely György professzor ta
nulmánya a magyarországi hetvísmeretí
rnunka tárgyát és általános kérdéseit tag
lalja, tö bb cikk a krónikaírás és a hely
történet! gytlJt&ek m6dszertanához nyújt
avatott segítséget. Az évfor du lók k özüt a
mohácsi csat áról. vatam ín t a nemrég m ü
vé sz í kiállítá sban közreadott Rákóczl-k iált
ványr öl, m el yet a F e jedel em "a kereszt ény
világ valamennyi fe jedelm éhez és n épéhez"
Intézett, közöl emlékező Ir ást. Egry Józse
fet, a Balaton fest6jét halál ának 25. évfor
dulóján Sz íj Rezső és Szíjá rtó István m éí
tatja. A szabadk így öst puszta természeti ér
tékeiről Réthy Zsigmond, a Bem-hagyomány
lengyelországi ápolásáról Sz ele Lajos számol
be.

•
A Gondolat KIadó újdonságai közül A

szabadldö szociológiája címü tanulmány
gyűjteményt emlitjük meg, amely a sza
badidő társadalmi és eg yé n i k ihatásait, az
időfelhasználás legfontosabb k érdéseit viz s
gálja. Vitányi Iván a szabadidő-tevékenysé

ge k megoszlásával és szerkezet ével foglal
kozik. Az 19'2-es , reprezentatív m intát fel
dolgozó statiszt ikai adataib ól többek között
kiderűl, hogy - a tevéken ységek globá li s
megoszlását n ézve a lakossá g ré szvételének
arányában - a templomlátogatás a lakosság
330/o-ának rendszeres te v ékenysége, mozíba
34, szlnházba 26% jár. A b íbtíakörök ön való
részvétel 2.7%, a z amatőr irodalmárkodás
2,8%- ot érint . .rorrre Dumazedier a penna
nens nevelésről szól a z Ipa ri társadalmak
ban. Erwin K. Scheuch a szabadidőben ta
núslt ott magatartásról mínt a társadalom
ban le zajló strukturális változások következ
ményéről ért ckezík. Szántó Míklös a sza
badidő és életmód kapcsolatát, France Go
vaerts a nő és a szabad ld6 mal és holnapi
tendenclált elemzi.
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