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CSERHATI JÓZSEF pécsi püspök

AZ EGYHÁZI TANÍTÓHIVATAL
ÉS A MAI TEOLÓGIA

A lael7Zetkép: konfliktus vagy krízis?

Elöljáróban. - Tanulmányom két alapfogalmáról valamilyen leírást ft8Y
meghatározást kell adnom, mielőtt mélyebbre hatolnánk. Az egyházi tanítóhivatal
vagy magisztérium kiterjedési körét tekintve többágú gyűjtőfogalom. Ide tartoz
nak az egyetemes zsinatok, a pápa tévedhetetlen tanítóhivatala, továbbá élén a
pápával a püspökök testületének kifejtett "rendes" tanítási tevékenysége, főleg

3 lelkipásztorok által végzett mindennapi igehirdetésben. A teológía a másik ol
dalon mtndig a közvetlen igehirdetéstől eltekintve a hitigazságok tudományos
kifejtésére és magyarázatára törekedett; mint ilyen nem áll a tanítóhivatal te
vékenységi körén kívül, hanem valójában annak segítségére van. A teológus ta
nítási megbízást a tanítóhivatal képviselőjétől, a püspöktől kap s vele egyetér
tésben kívánja a püspök és a papság igehirdetését elmélyíteni, szélesebbé és szf
riesebbé tenni.

Egyetértés és együttműködés jellemezte a múltban ezt a viszonyt, de ma itt
is bekövetkezett az egyensúly megbomlása: konfliktusoknak vagyunk tanút. Né
zetem szerint azonban csak túlzással lehetne a mai helyzetet súlyos krízisnek
nevezni. Ez függ természetesen attól is, mit nevezünk krízisnek, vagy míkor kö
vetkezik be egy állapotban vagy folyamatban az a válság vagy fordulat, amely
rosszabbodáshoz, vagy a régi lényeg feladásához vezet. Különben a krízis fo
galmának önmagában is lehet pozitív értelme, ha a válságos helyzetet valamely
történésben vagy fejlődési folyamatban a régivel való szakítás és a továbbmutató
kritika vagy kritérium jeleként fogjuk föl. Jelen összefüggésben a konfliktusok
nak nem kell szükségszerűen romboló válsághoz vezetniök, viszont fontos, hogy
a felelősek mindkét oldalon a gyógyító kritika jogosultságának elismerésében, a
reformok elvi igazának elfogadásában új keresésnek és fejlődésnek' a biztosítói
legyenek. Amikor tehát a krízis említése a továbbiakban itt-ott feltűnik, míndíg
annak pozitív jellegére is utalni kívánok, hozzátéve, hogy a szóbanforgó konf
liktusok meg nem oldása valóságos hitkrízishez is vezethet.

XII. Pius haláláig a tanítóhivatal oly nagy tekintéllyel rendelkezett és a teo
lógia annyira a "sensus communis", az egyértelmű értelmezés fegyelme alatt állt,
hogy az együttműködés minden feltétele biztositottnak látszott. Ma úgy tűnik,

ezek a feltételek változtak meg, ezért következett be míndkét oldalon a bizony
talanság és a lassú eltávolódás egymástól.

Történelmi visszapillantás. - Érdemes röviden nyomon követni a tanítóhiva
tal és a teológia egymáshoz való víszonvulását. Ha kissé jobban szemügyre vesz
szük az egyházi felfogás történelmi alakulását a tanítóhívatalról, akkor a követ
kező lényeges szempontok tűnnek fel. A magísztériumról vallott tanítás szinte
napjainkig azonos volt az egyház alkotmányáról szóló tanítással. A korai keresz
ténységben, az akkor jól ismert helyi egyházakban valójában egyedülálló és mín
denben döntő tekintély volt az "uralkodó", a monarchikus püspök. Ű a hivatalos és
hiteles tanító, aki tanítói hivatalát főleg két irányban gyakorolta: szígorúan őriz

te az apostoli hagyományt, ugyanakkor magyárazátokkal és kifejtésekkel formai
lag is továbbépítette az apostoli hitletéteményt. Nem fér kétség ahhoz, hogy az
egész "episcopatus", a püspökök tudatos testületi közössége mínt tévedhetetlen
tanítói egység szerepelt az egyházban. Ezért volt olyan hatásos a gnoszticizmus
és a montanizmus idejében az egyház védekezése, mely egyben az egész egyház
ajkáról származó hitvallás lett. Igy érthető az is, hogy a nem püspökök által
művelt "speculatio theologíca" (Tertullianus, Origenész stb.) az egyes egyházak
hitmegegyezésében kifejezésre jutó "regula fidei"'-re hivatkozhatott, mert a hit
beni egység alapja a püspökök közös tanítása volt.

Az első századokban a tanítóhivatal tagjai, a püspökök tanítanak és ők fej
tik ki és magyarázzák a hitigazságokat. Csak később jelentkeznek a püspökök
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mellett papok, szerzetesek, de laikusok is, akik az egyre szaporodó teológiai is
kolákban, legfőképpen az egyetemeken, a püspöktől kapott felhatalmazás alapján
tanírásukkal és elmélyülő teológiai kutatásukkal sietnek a tanítóhivatal segit
ségére. Senki sem gondolt arra, hogy ezzel a tanítóhivatal egysége, tekintélye
és hitelessége, vagyis a püspöki tanítás küldetése vagy hatalma veszélybe ke
rült volna. A tanítóhivatal és a teológusok -szoros egybeforrottsága a múlt szá
zad elejéig nagy tiszteletben tartott hagyomány, a század közepéri a tanítöhíva
lal néhány megrázó megnyilatkozásából (Syllabus, stb.) azonban már érezhető

volt, hogy a nyugtalanító ellentétek felvonulása küszöbön áll; ezzel együtt az
Is nyilvánvalóvá lett, hogy átkokkal és kiközösítésekkel nem lehet nehézsége
ket áthidalni, hanem ahogyan Newman bíboros mondta : arra kellett volna tö
rekedni, hogy a normállsan kialakuló és a feszültségekből eredő hatásokat, mint
serkentő és továbbmutató jeleket fogják föl és tegyék termékennyé,

Ilyen feszült volt a helyzet a II. vatikáni zsinat megnyitásakor. Az egyházi
tanítóhivatal hatalmának tudatában általában erélyesen és lesújtóan lépett föl;
aki ítéletének nem vetette magát alá, eretneknek. eretnekgyanúsnak és kerü
lendőnek minősült. XXIII. János zsinata ezen a téren is úíat hozott: sz6t emelt
a tanítás szabadsága mellett. s ezzel szellemében is kezdett a tanítóhivatal át
alakulni. Világossá vált a zsinaton, hogy a püspökök rászorulnak a teológusok
ra, a "peritus"-ok, szakértők konzultálására. s így szinte magától értetődő lett,
mi is a teológia igazi szerepe. s míért kellene a teológusok önálló tevékenysé
gét is elismerni.

A zsinat befejezése után a teológusok hamarosan az addlgínál nagyobb
függetlenséget és szabadságot követeltek a tanítóhivataltóI. 1968-ban négy teoló
gus a bíboros államtitkárhoz írt levélben "több szabadságért" száll síkra, ami
kor később e követelést 53 országból több mint ezer teológus is aláírta, akik
mindannyian az 1967-ben tartott Püspöki Szinoduson kilátásba helyezett "Teo
lógiai bizottság" felállítását várták, nyilvánvalóvá lett: "a r~gi gátak beszakad
tak, s bizonyos szabadság-követelményeknek nem lehet többé ellenállni". Az
1973-ban tartott Püspöki Szinodus óta egyre többen fáradoznak a rnegoldásért,
lassan biztat6 eredményekkel egyengetik az utat. s főleg a konkrét esetek ki
vizsgálásával és a felkavart kedélyek csillapításával igyekszenek az egyensúlyt
fenntartani. Akik pozltíve lépnek közbe, azt hangsúlyozzák, hogy a tanítóhíva
lalnak ma Krisztus Urunktól származ-i megbízatását és irányító szerenét máskép
pen kell érékelníe és más m-idszerrel kell az égvház javára fordítania, mint
azelőtt. 1975-ben az Európai Püsnökkari Konferenciák r1m'li értekezléte állást
foglalt: a teol ógtának tud-itában kell. lennie. hogy a tanítóhivatal a hit megőr

zésének és egys&gének érdekében f°jti ki tevékenységet, a teológusnak viszont
a hit elmélyítésének vés új integrálásának felelősségleljes szolaátatát kell vállalnia.

A nehézségek és konfliktusok innen erednek: más a megőrzés és továbbadás,
és ismét' más az elmélyítés és az új utak keresése.

A konfliktusok általános okai

Szubjektív okok, - E téren is, mint az egyházi reformok nagy körén belül.
éles körültekintésre és még inkább türelemre és kívárásra van szükség. Nem kell
a merész s eddig szokatlan teológiai véleményekkel kapcsolatban eleve eretnek
tételekre gondolnunk. Altalában újításoknak tűnő olyan megíútúsokr il vagy
kísérletekről van szó, melyek az eddigi felfogástól vagy gyakor'.attól így vagy úgy
eltérnek. Igaz, hogy sok vélemény és okfejtés ellen a tanítóhivatal részéről sú
lyos kifogások merültck föl, de az első látásra össze nem egyeztethető vélemény
önmagában nem jelent még feltétlenül tévedést vagy konok eretnek állaspontot.

A tanítóhivatal és a teológusok közti feszültség okait kutatva, előbb még
néhány általános jelenségre szerotnénk rámutatni. Még ma sem állítható, hogy
kielégítő mértékben tettük magunkévá, püspökök, papok és hívek a zsinat re
Iormkcresését. Keressük-e igazán az új egyházi életet és az új gondolkodási for
mákat? Biztató jelnek kell minősítenünk, hogy a laikusok közül eddig még so
ha ennyien nem érdeklődtek az egyház malyebb tan ítása, mai helyzete és t0r
ténelmí jelentősége iránt. Fran-laorszáaban több mint hatezer világi teolóaus van,
háromszor több. mint a papságra készülő szeminarrsta. Az élet meaújításának
vágya él a tömegekben, nemcsak a hívőkben, hanem a mai kereső é.s töprengő
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emberiségben is. Természetesen könnyű . ilyenkor krízísjelenségekre hivatkozni,
mint a szétesés, a feldarabolódás. az azonossághiány és az elszigetelődés kínzó
jeleire. Nem könnyítenek a helyzeten a felelőtlen jelszavak, a tudatos ellenfél
keresések és az indulatos elmarasz'·alások. Hallatlan kijelentésnek mínősül: a teo
lógusok a tanítóhivatal fölé akarnak kerülni, ők kívánják kijelölni a hitszabá
lyozás új normáit. Túlzás azt állítani, hogy a tanítóhivatal csak hatalmi pozí
ciójából kifolyólag akar szóba állni a teológusokkal. A zsinat után míndannyian
várjuk. hogy ezen a téren is a dialógus kerüljön előtérbe.

Sokan gyakorolják a tanítóhivatalt az egyházban és nagy lett a jó teológu
sok száma; ezért fontos, hogy mindkét fél foglalkozzék a feszültségek mélyebb
okaival, A tanítóhivatalnak, mint hivatásos szervnek kötelessége, hogy jó példát
adjon: Isten szava iránti engedelmességből készen kell lennie a dialógusra. El
kell ismernie a teológia külön funkcióját, ez nem jelentheti azonban azt. hogy
nem nyilatkozhat a teológusok nézeteiről és nem mondhat ítéletet azok értéké
ről. Egy másik megtévesztő jelsz6: a szaktudós független a püspöktől! Folytatni
lehetne a lajstromot. Az eddig feJsorakoztatott jelenségek inkább korfeszüttségí
tényezőkből és személyi közvélemény-kialakításból származó, sokszor a sajtótól
felfokozott és népszerűsített tüneek, amelyek sajnos, nemegyszer a gyanúsítás
és rosszhiszeműség vádjától sem mentesek, Szubiektív vonalon a legtöbb baj
azonban a teológiai felszínességből és a dilettantizmusból ered, mert ez is van
bőven.

Objektív okok, - Komolyabbak és mélyrehatóak a konfliktus okai, az el
lentétek igazi valóságterei. E'ső helyen említjük meg a teológiai pluralizmus t,
mely valóban kézzelfoghatóan nyugtalanító mozzanat a tanítás egész vonalán. E
fogalomról és tényről ma talán többet beszélünk, mint kellene. Lehetne ugyan
még többet beszélni róla, ha valóban tudnók, mít értünk ezen, s talán többet
zselekedni is lehetne, ha tudatosabban a megegyező és nem az eltérő tényezők

re figyelnénk. A teológia régi egysége kétségkívül felbomlott. A tanítóhivatalnak
ma sokszor ugyanabban a kérdésben van dolga a legkülönbözőbb és egymástól
eltérő nézetekkel. Hogyan lehet így közős nevezőre jutni?

Nemegyszer vádolják a püspököket azzal, hogy a saját nézetüket valló, vagy
hozzájuk közelálló teológusok, ún. "házi teológusok" vannak n.ellettük, akikben
egyoldalú biztonságot keresnek ahelyett, hogy tudatosan vállalnák a kényes kér
désfelvetéseket. El kell ismerni, hogy a mai teológiai részeredmények, új szintek
és meglátások felvázolásai igen vonzóak, megfelelnek a tömegek kívánságainak,
és korunk emberének gondjaira, bajaira válaszadásnak tűnnek. így nem is cso
dálkozhatunk azon, ha egy teológus írását nagyobb érdeklődessel olvassák, mint
egy hagyományos fogalmazással megírt püspöki körlevelet vagy pápai megnyilat
kozást. Tegyük még azt is hozzá, hogya hivők többségének szemében ma fur
csán és idegenszerűen hatna a püspök kizár slagosan rendreutasító és krltlzálo
magatartása, A körlevelek és rendelkezések szlgorú nyelvezete azon hivők előtt,

akik a teológia lendületes előadásformáihoz és plasztikus stílusához már hozzá
szoktak, túlhaladottnak és ódon hanázásúnak mínősül. Az is előfordul, hogy az
ilyen ..elkényeztetett" csoportok az evvhází tanítóhivatalban nemegyszer elnyomó
és üldöző szervet vél nek JátnLMindezek a [elenségek nem könnvítík meg a
püsnök helyzetét. mldőn olykor még az a látszat is kezd kialakulni. mintha a
tanítóhtvatalnak le kellene mondania eddigi monopólíumár-ü. és mlntha új, pár
huzamos, tekintéllyel fellépni akaró hivatal kezdene kialakulni. A magát füg
getleníteni akad teológia konkurrens lett olyanannyíra, míntha ő akarná a végső

szót kimondani.
Az új helyzetet a teológusok sem egyformán ítélik meg, s a jobbak szem

behelyezkednek a túl merész megfogalmazásokkal. Ennek vagyunk tanúi a mind
kényesebb területeket érmtő Küng-féle vitában. A "sensus theologorum" azonban
már nem egyértelmű. Ezzel a kifejezéssel ma már nem a közös teológiai vé
leménv kérdését érintjük, hanem az ortodoxia helyes vagy helytelen szubiektív
áté'ésát, tehát nem a kímond-ittan ob i-ktiv hivő magatartást. Ezek után érthető

a mai helyzetből kifoly-ilag, hogy a hívekben is a "sensus f'idetium" körvl új
szemnontok vagy nehézségek rnr-r Tlnek föl. Karunk meggyorsult és forradalmi
temn-víának vetelár ria, hogy a hírközlés eszközei rövid idő alatt nagy tömegeket
hatnak át. nem kell tehát. csodálkoznunk azon. ha a hívek f'elotdottabb maga
tartást alakítanak ki magukban, és eddig szekatlan nézetekért lelkesednek. A hi-
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vőkből kiváló egyes csoportok viselkedése, követelése a püspök számára több ne
.hézséget is jelenthet. A teológusok sok vonatkozásban okai e nehézségeknek. oly
kor nem tisztázott véleményeket népszerűsítő formában, előadásokon és foly6
iratokban mint új, "megváltó" meglátásokat tesznek közzé. így érthető, ha a
püspökök egy része szigorú, tiltó intézkedéssel lép fel a "zavartkeltókkel" szem
ben. Nézetem szerint e területeken a teológiai szabadság kérdésfelvetése sem el
vileg, sem gyakorlatilag nem indokolt, ha nem akarja a súrlódásokat tudatosan
és lelkiísmeretesen elkerülni. Sajnos, akadnak még olyanok is, akik ezeket a súr
lódásokat szándékosan provokálják. Ilyenkor míndíg az ideális helyzet lehető

ségeire kell gondolnunk: szorítsák a teológusok egymás köztí vítáíkat teológus
körökre, s lehetőleg csak szakmai kérdéseket vessenek föl.

Szólní kell még néhány szót a hivő nép kisebb-nagyobb soraiban fellépő

egyéb "érzületi" változásokról. Ezek jellemzői: a tekíntélytisztelet csökkenése, a
felvilágosult és kritíkal tudat megjelenése, mely mindazt, ami eddig segítség és
irányítás volt, most egyszerre hajlandó mint gyámkodást és beszűkítést lekicsi
nyelni. Valóban igaz lenne, hogy a régi magisztérium és a mai helyzet közti
válaszvonalat az új "egyházi demokrácia" sajátos tünete határozza meg: lassan
mindenkinek mindenbe lesz beleszólása? Ilyesmit is mondanak: lejárt az egy
házi tanítóhivatal tekintélyének abszolutizmusa és a nép "tekinfélyöröme" elhal
ványulóban.

Anélkül, hogy az egyes részletkérdésekben elmélyedtünk volna, márís felso
rakoztattunk olyan nézeteltéréseket. valós szembeállást kiváltó tényezőket, me
lyek csak akkor küszöbölhetők ki, ha ismerjük ezek igazi kiváltó okait, a valós
hátteret, és a megoldás érdekében új, közös alapokat, mélyebb bázisokat kere
sünk.

Új utak keresése a mai teológiában

A mai kulturális fordulat. - Ha igaz, hogy szellemi életünk és egész keresz
tény hitvilágunk ma sajátos kultúrfordulatban áll, akkor új körülírásokra és
megfogalmazásokra lesz szükség ahhoz, hogy az áthagyományozott tanítást, őse

ink hitét a mai emberek számára is elfogadhatóvá és a kegyelmi élet forrásává
tegyük. Már a múlt század végén elindult az egész civilizált emberiség kultu
rális átalakulása. Néhány vonásban ma meg is tudjuk állapítani, milyen irány
ban szerveződik az új szellemi, lelki és társadalmi formálódás.

Az előző kor Indlvidualisztikus és Iiberalisztikus volt, s mégis zárt maradt
a társadalom, mert a közösségek merev, felülről épített szociálpolitikai rendsze
rekben éltek. Korunk a kollektív társadalmi kultúra felé halad és nyitott tár
sadalom után vágyódik. Az emberi egyéniségre mint kiínduló alapra épülő tár
sadalmi képlet egyoldalúvá válik, he nem érvényesül benne a közösségi dina
mika hajtó ereje. Ezzel szemben a kollektív társadalom azért nyitott, mert ele
ve egymás felé irányul a társadalmi és kulturális beteljesedés keresése. Euró
pában hosszú századokon keresztül abszolutisztikus, hatalmi korszakok követték
egymást egészen századunk első feléig.

A mostani kulturális fordulatban mindenütt a nép, a konkrét közösségi em
ber van előtérben. A régi kultúra összetört. A hangsúly az egyéni üdvösségen
volt. A gazdasági és társadalmi építmény személyí, egyéni jogokra és szabadsá
gokra épült föl, a kulturális étoszt az individualisztikus társadalmi elvek rend
szerbiztos zártsága jellemezte. E vonalon a társadalmi fejlődés csúcspontját a tár
sadalmi tekintélyabszolutizálása jelentette, a gazdagok és hatalmasok uralma
azonban legtöbb esetben csupán ahhoz a liberális demokráciahoz tudott eljutni,
melyben az államhatalom részéről a legtöbb gondot az osztálytársadalom egyen
súlyának fenntartása jelentette.

A mai kultúrfordulat alakító tényezői közé kell számítanunk a természet
tudományok és a nyomukban fellépő technízálódás hatalmas előretörésétis, amely
ben mindjobban eggyé lesz a világ, eltűnnek a közlekedés és a kommunikáció
határai, de ennek egyúttal velejárója a feltartóztathatatlan elidegenedés a ter
mészettől és bizonyos mértékben egymástól is. A korfordulat egyik rérne kétség
telenül a "manipulált ember" és a természetes gyökerek nélküli "megtervezett
társadalom". "Sokan iszonyúnak és félelmetesnek tartják az emberi megelégedett
ség, az emberi boldogság és az élet értelmének határtalan alakíthatóságáról szer-



zett értesülések és élmények mérlegét", mondotta a nemrég elhunyt Döpfner bí
boros. Hinnünk kell a nép, a közösségí erők nyitott és lelki erők után vágyódó
új, kulturális feltörésében.

Az eddig röviden jellemzett kultúrfordulat vagy szellemi átalakulás egysze
ro velejárója, hogy a hivők hitében is valami belső mozgás indult meg. A ma
kialakult helyzet körülbelül ez: a hivő ember ma is hite szerirrt szeretne élni,
de egészen új kulturális helyzetben kell megvallania hitét. Bizonytalan lesz,
számtalan új kérdés mered fel előtte, és hogy ezekre feleletet adhasson, termé
szetesen megkérdezi lelkipásztorát és a teológust. A válaszadás nem is olyan
egyszeru: a meghatározottan körülírt és biztos hitforrnulák Ismétlese helyett sze
mélyi, egyéni tapasztalatokkal és valamiképpen új megfogalmazásokkal kell a
kérdezőt megnyugtatnunk. Ezzel kapcsolatban máris felmerül a nagy probléma,
a régi tól eltérő mai nyelv szükséglete, így rajzolódik ki a teológia új helyzete:
a teológia ma a tantárgy állapotából, mely egyet jelentett már régen elfogadott
hitformulák ismétlésével és magyarázatával, a kutatás, a keresés és az újrafo
galmazás stádiumába ment át. A ma embere új kultúrhelyzetben él, számára
tehát a hitet mai nyelven 'érthetővé kell tenni és értelmes összefüggésben kell
egybefoglalni és kifejteni.

Új kutató munka. - Az élet kényszerítette a teológusokat arra, hogy az író
asztal melletti munkát felcseréljék az eleven kapcsolatkereséssel. Állandó dialó
gust kell folytatniuk a lelkipásztorokkal, a hivőkkel és nem-hívőkkel, a szak
emberekkel, a pszichológusokkal. a szocíológusokkal és etikusokkal. A teológus ma
együtt kíván menetelni a lelkipásztorokkal és azok híveivel, hogy a konkrét
helyzetekben egészen közel kerüljön hozzájuk, megértse problémáikat és kiele
mezze azokat. A teológus a lelkipásztorral együtt tudni akarja, és ezért meg is
figyeli, hogyan élnek ma az emberek. hogyan határozzák meg életük célját, ho
gyan oldják meg egyéni és közössésri életük feladatait, hogyan foglalnak szívük
mélyén állást a nagy életkérdésekkel szemben, hogyan vélekednek az emberi
ség fejlődéséről, anyagi és erkölcsi felemelkedéséről. Al. emberek élete, magatar
tása, életeszméje nagyon is különböző. s mégis olyan teológiára lenne szükségünk,
mely a különböző élethelyzetekben választ tudna adni.

Ezért is kívánnak a mai teológusok nagyobb szabadságot, mert kimondottan
kutató munkára vállalkoznak. Úgy hiszik, hogy a mai nehézségek megoldása
érdekében új munkahipotéziseket kell felállítaniuk. Ez a vállalkozás eleve nagy
veszéllyel járhat, s itt találkozunk a teológia első nagy kísértésével : előfordulhat

ugyanis, hogy a teológus által adott elgondolás nem egyezik teljesen az evangé
lium eddig megszekott értelmezésével. Az újdonságokért túlzottan rajongó hívek
a teológus őszinte segíteni akarását félreérthetik, azzal visszaélnek, és a mun
kahipotézisekből a maguk számára képesek tetszetős új hítelképzeléseket kiala
kítani. A legelemibb "játékszabály" is megkívánja a teológustól. hogy maga je
lölje ki kutatási területének határait, és nevezze meg azokat az új szempon
tokat, melyek eltérnek a régi felfogástól, s amelyek nem tárgyi híttényekre. ha
nem új feltételezésekre épülnek. E nélkül érthető a tanítóhivatallal való konflik
tus lehetősége. Egyesek a munkahlpotézisekben már hittartaimat látnak, mások
meg egyszeruen nem értik meg a feltételezéseket, s így a teológia segíteni aka
rásában vélnek sejteni. így nem csodálható, ha sokszor maguk a hívek biztat
ják lelkipásztoraikat és püspökeiket a szembenállásra és szembehelyezkedésre.
Hogyan foglaljon állást ilyenkor a püspök? Akár így, akár úgy dönt, a püspöki
megnyilvánulás sok új nehézség forrása lehet. A haladók azzal vádolják, hogy
távol áll a problémák helyes megértésétől. a másik oldal gyengeséget vet a sze
mére, Amikor a püspököt mindkét fél meg akarja nyerni saját magának, vol
taképpen megakadályozzák saját álláspontjának kialakításában.

A tanítóhivatal azért is fogadja el oly nehezen a mai teológiai módszert, a
keresés és kutatás új értelmezési eljárását, mert forrása és alapja nem a hit
értelmi konzekvenciájának ténye, s nem is belülről, hanem kívülről, tapasztalat
ból ered. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a mai teológia csupán jelenség
leírás, vagyis tisztán vallási fenomenológia. A - teológusok általában ismerik a
mai, mozgásba került helyzetet, s jól tudják, hogy a teológia már régóta nem

,a "tudományok királynője", nem osztják azonban azok nézetét, akik a teológia
tudományos alakját és [ellegét vonják kétségbe. Ennek a helyzetnek tudatában
ls igazi teológiai gondolkodást és párbeszédet igyekeznek igazolni, s ennek el-
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fogadását szigorú kritikai módszerekkel kívánják alátámasztani. Következetesen
kidolgozott modszereket találunk ma a szentírástudornányban, a történelemben, 8
szellemtudományok rnűvelésében. Kétségtelen, hogy e módszerességükkel a teolo
gusok a tanítóhivatalhoz való hűségüknek is kifejezést akarnak adni, de a teoló
gia mai hithű művelőinek változatlan meggyőződése az új keresése és új nyelv
szűkségessége, amit a tanítóhivatal részéről nehezen látnak be. A teológusok azt
kívánják, hogy a tanítóhivatal ugyano.yan gondossággal, mínt ahogyan ők teszik,
vizsgálja felül az új helyzeteket, és ismerje el az új teológiai vállalkozások jo
gosultságát. De erről majd később bővebben. Alljanak itt K. Rahner szavai: "A
teológiai tanítás egésze iránti tisztelet és ugyanakkor a vele történő vitatkozás
ban tisztuló egyéni hitismeret és a gondolkodó személy egyéni színezete min
dig kénytelen megtorpanni. ha olykor fájdalmasan is, az egész egyház nagy, át
fogó hittudata előtt; s mégis, ennek ellenére a teológus tudja, hogy a külön
böző korok és gondolkodások sokaságából fakadó hitnövekedést szernélyl hozzá
adásával is gazdagíthatja."

Mindezek után már nem kell azon csodálkoznunk. ha hitelességet nyert a
teológiai pluralizmus, mely a fennálló helyzet jellemzésére az egyedüli alap
forma. A régi teológiai pluralizmus, a "quaestiones disputatae"-k korában, mm
dig veszélytelen és igénytelen maradt, mert gyökere mégis a közös keresztény
kultúrvllág volt. Mennyire más a mai helyzet! Minőségí átalakulás állott elő.

Nagy kérdések várnak feleletre: mi áll ma változás alatt, mi maradjon tovább
ra is érvényben, és mí tartsa azt érvényben? A valós helyzet egyszerűen az,
hogy a teológia ma már nem egy, hanem több bölcseleti rendszerre támaszko
dik. Az sem egyöntetű és egyértelmű többé, amit a természettudományok állí
tanak az emberről. Az emberről szóló régi nyelv összetörött, új bábeli nyelv
zavarban élünk. A teológia ma mint egységes rendszer szinte lehetetlen, s a ta
nítóhivatal számára ez talán a legmegrázóbb tényállás, Maga a Szeritatya a leg
utóbbi szinoduson bizonyos fenntartásokkal szött hozzá az ez irányban feltett
kérd""sekhez. Veszélyesnek tartja, ha kontinensele és kultúrkörök szeríntí meg
osztással egymástól eltérő teológiákról beszélünk. Mégis azt mondta: tisztánlátás
ra kell törekedni, e nélkül sohasem lehet elmélyülní.

Nehézségek a tanítóhivatal oldalán

A régi alapok bizonytalansága. A tanítóhivatal néhány aggodalmára és
nehézségére felhívtuk már a figyelmet, az alábbiakban azonban rendszeresebben
kívánunk e kérdésekkel szembenézni.

Sokan bírálják ma a tanítóhivatalt. Azt állapítják meg, hogy a magisztérium
csak tekintélyi alapon létezik és cselekszik az egyházban. Napjainkban a tekin
télyt általában, az egyházi tekintély gyakorlatát pedig különösképpen kritizálják.
A teológusok nem tagadják az egyházi tanítóhivatal létezését, de azt kívánják,
hogy a tanítóhivatal a mai megváltozott helyzetnek megfelelőerr gyakorolja meg
bízatását. Érthetően szembefordulnak az olyan ítélettel, rnelyet nem előzött meg
komoly kivizsgálás és dialógus. Az egyházi tanítóhivatal számára nehézzé és
komplíkálttá teszi a cselekvést az a tény is, hogy ma már törvényesen is el kell
ismernie a teológiai pluralizmust, s ezzel együtt el kell fogadnia. hogy a hit meg
engedetten vagy törvényszerűen is, különböző teológiákban jelenhet meg. Úgy
nevezett "tiszta· kultúrában" talán már nem is létezik hit: minden hitvallás
rnögött külön teológia áll. Nincs már világos határvonal a hit és a teológiai
értelmezés között. Ebből magyarázható a teológusok érzékeny reagálása a ta
nítóhívatal közbeléoéseire, eleve félnek a hirtelen és kiszámíthatatlan beavatko
zástól, s attól tartanak, hogya tanítóhivatal a "saját" teológiáját kívánja el
Iogadtatni.

Külön nehézséget jelent az eltérés a kinyilatkoztatás és a tanítóhivatal sa
játos viszonyának régi értelmezése és az új felfogás között. Régen azt tanítottuk,
hogy a kinyilatkoztatás isteni eredetét és hitélességét a tanítóhivatalnak kell
igazolni. Ennek értelmezésében ma bizonyos változás állott elő. A XVII. század
tól kezdve az apologetika, a hitvédelem egyik feladatát abban láttuk, hogy a
kereszténységet különlegesséze, vallási kütőnvalósága szerí nt is meavédtük. A
"theizmus" ti. minden pozitív kinyilatkoztatást elutasított és a természetes val
lást emelte ki, mint egyedüli emberi formát. így szükségesnek látszott a kinyí-
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latkoztatás történelmi tényének külső érvekkel, a csodákkal és a jövendölések
beteljesedésével történő igazolása. Érvelésünk a következő volt: az Oszövetség és
az Újszövetség kinyilatkoztatott igazságainak hite ésszerű, ha a kinyilatkoztatás
ténye tudományosan igazolható. Ezzel azonban valójában elkülönítettük egymas
tól a kinyilatkoztatás tényét és értelmét, vagyis a következtetés így végződött:

a kinyilatkoztatás igazsága nem önmagáért vagy önmagában igaz, hanem rajta
kívülálló érvek alapján, melyek csupán a kinyilatkoztatás tényét bizonyítják.
Akaratlanul még ennél is tovább léptünk. A hit hihetőségének igazolása végett
azt hittük, hogy a katolikus egyház isteni tanítóhivatalának szükségességét is
bizonyítanunk kell, mivel úgy véltük. hogy innét ered közvétlenül az egyház
tanításának hitlehetősége vagy hitelessége. A tanítóhivatal így lassan olyan meg
erősítéshez jutott, hogy szinte ebben láttuk a hit hihetőségének kizárólagos ér
vét, s így olykor valóban feledésbe ment, hogy a hit egyedüli alapja és gyökere
az is' eni tekintély és igazság.

Ma közömbös, ateista világban élünk, és a kinyilatkoztatás értelmének ú]
bizonyítására van szükség. Ezen a téren is meg kell teremteni az apologetíká
ból az alapvető teológiába való átmenetet. Ahhoz, hogy a kereszténység igazát
Igazolhassuk. természetesen hivatkozhatunk a külső érvekre is, de ez a módszer
önmagában már nem elégíthet ki bennünket. Ma annak megvilágítására kell tö
rekednünk. hogy az isteni kinyilatkoztatás az ember igazsága, az embert, a tel
jes embert van hivatva felemelni, és az emberről megrajzolt tudományos és
bölcseleti kép transzcendentális és etikai kiegészítését is nyújtani tudja.

A kinyilatkoztatás történelmisége. - Még egy utolsó szempontra is fel kell
hívnunk a figyelmet. Ma változás állott elő a kinyilatkoztatott igazságok ből

cseletí szemléletének és elfogadásának területén is. Az elmúlt századok folyamán
Platón hatására kétségtelenül kissé úgy tekintettünk a kínvilatkoztatásra, mínt
örök, változhatatlan igazságok felfedezésére, amelyek a platóni ideákhoz hason
lóan önmagukban is léteznek és ezért igazak. Hittünk továbbá az igazság olyan
megfogalmazásában, amely örökké érvényes, és így a kinyilatkoztatott igazságokat
is úgy értelmeztük, mínt meaváltozhatatlan formulákba ültetett objektív tartal
mat. Ilven helyzetben könnyű dolga volt a tanítóhivatalnak. mert játszva dönt
hetett az igazság és tévedés között: ami nem volt beílleszthető az eddigi igaz
ságok közé. vagy a régi tételekkel megfelelőséget nem tartalmazott, elvetendő

nek minősült.

Ma e téren is lényegesen megváltozott a helyzet. A II. vatikáni zsinat kije
lentette a kinyilatkoztatott igazságok történelmíségét, A kinyilatkoztatott igazsá
gokat részben a történelemben Ismerjük föl lassan, lépésről lépésre, de tartal
muk mindig tökéletesebben tárul fel. A kinyilatkoztatott igazság, mínt isteni
tett nem változhatatlan formulák átadása, inkább Istennek a történelemben meg
nyilvánuló tevékenységéről van szó, Misztériurnokról kell beszélnünk, Isten tit
kairól, melyek Jézus Krisztus révén egyúttal az ember titkai is lettek. Minden
nemzedék feladata eJmélyíteni ezt az Istenről és emberről szóló kinyilatkozta
tást és a benne rejlő kimeríthetetlen igazságot kibontakoztatni. A Szentírásban
kell keresnünk a megértést, és az egyház eleven hagyományának folytonos je
lenlétében a továbbmutatást. A keresztény ember számára az üdvösség igazsága
nem egy eszmény vagy erkölcsi elmélet, hanem egy személy, a meghalt és feltá
madt Jézus Krísztus. aki ma is él a Szeritlélek kegyelmi és lelki tevékenysége
által az egyházban. E személy éltető valósága körül forog ma hitünk értelme. és
kérdésünk az, mí felel meg ma az Újszövetség krísztologikus és szotertologikus
kijelentéseinek.

A kinyilatkoztatás az apostolok halálával lezárult, az elrejtett kincsek azon
ban a történelem folyamán kerülnek napvilágra. Erről az oldalról nézve sem
könnyű a tanítóhívatal f'eladata. Közbelépései ma már nem olyan egyértelműek

és kényszerítőek, mínt ahogv azt kívánná. Nem szabad megelégednie azzal, hogy
a múltból jövő formulákat egyszerűen továbbadja, hanem személyes vonatko
zások beleszővésével új klfejezésmSdokat kell keresnie, bármilyen furcsán han
gozzék ez. El kell ísm-rníe a megfogalmazások és megforrnulázások relativitá
sát, és ezeket mindig Krisztus misztériumának abszolútumához kell viszonyita
nia. Természetesen ilyen körülménvek között a kifejtés új módszerére és stílusára
is szükség lesz. S ez ma a tanítóhivatal kénviselőinek a legnagyobb keresztje:
a hit nyelvezetének bizonytalansága és az ebből adódó feszültség,
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Kölcsönös kiegészítés és együttműködés

Eddig tanulmányom első célkitűzésének talán eleget tudtam tenni. Igyekeztem
a tanítóhivatal és a teológia viszonyának mai helyzetét ismertetni. Kérdés: si
került-e tiszta képet kapnunk? Talán még míndlg túl sok a bizonytalan és sö
tét folt. Úgy gondolom azonban, nagy vonásokban már tisztán látjuk az egyes
vonalakat, a sajátos problémákat. A talaj rengőse mintha szűnőben lenne, és
megállapodott új képződmények kezdenek előttünk kibontakozni.

Tanulmányom második feléhez értem: a megoldás, a konfliktusok rnegszün
tetésének és a szoros együttműködésnek a lehetőségeit szeretném néhány elvi
és gyakorlati szempontból megvilágítaní. Három pontban foglalom össze további
fejtegetéseimet: az egymástól eltávolodott és részben szembenálló felek ismer
jék el egymást kölcsönösen és vállalják külön szerepüket; a teológia mai sajátos
feladata a hermeneutika és a teológiai nyelv kérdésének megnyugtató megoldá
sa; s végül a közös feladat: csak Isten népe és az evangélium szolgálata lehet.

A különállás valósága. - A közeledés első feltétele a tanítóhivatal és a teo
lógia külön szerepének felismerése, és az egymás segítésére, kölcsönös kiegészíté
sére való törekvés. A II. vatikáni zsinat tanításának fényében már világosan
láttuk, hogy az eddig szoros együttlétben élő egyházi tanítóhivatal és a teológia
külön feladatok betöltésére hivatottak, de el kell ismernünk, hogy éles határokat
köztük talán sohasem tehet megvonni. A történelem folyamán, régen is keletkeztek
konfliktusok, de ezek mindig megoldódtak, Az első században a püspökök egy
személyben az apostoli tradíció őrzői. igehirdetők és teológusok. Amikor a kö
zépkorban a teológia rendszeresebb lesz, már jobban érződik a szerepek külön
bözősége, Ma a határokat határozottabban kívánnánk meghúzni, s ha ez sike
rülne, elvileg sok nehézségnek lehetne elejét venni.

A tanírohivatal febdata ti hit megőrzése és anilak igazolása vugy ga;-antálásn.
hogy az egyház mai Krisztus melletti tanúságtétele ugyanaz, mint az apostoloké
volt. A teológia célkitűzése viszont a hit igazságainak és tartalmának tudomá
nyos módszerrel történő feltárása. A teológia nem tudomány aszó szeros értel
mében, de ismeretösszefoglalásában tudományosan jár el. A teológiai igazságok
nem tapasztalati vagy deduktív módon szerzett ismeretek, hanem az evangélium
ban található vallási tartalmaknak tudatelemzessel történő megközelítése; más
szóval, a teológus gondolatvilágában annak leírására törekszik, milyen pozitív
adottság lehet a hit egy meghatározott kultúra számára. A teológiának a hitről

folytatott mai beszélgetése nem kíván időfeletti kategóriákban mozogni, hanem
konkrétan akarja mondanivalóját korunk emberére alkalmazni, s így sürgeti a
Krtsztus-hitet valló egyház és a világ között azt a párbeszédet, mely a mai em
bernek igyekszik megmutatni a krisztust emberséget. Ebben a teológiai törekvés
ben őszinte és elszánt pasztorális áthidaló szándék lappang. Ma sokan úgy vélik,
a tanítóhivatal megőrző és tanúságtevő feladatát aligha tudná ellátni, ha 'nem
támaszkodna erre a konkrét teolóaiára, Minden hitvallás arra törekszik, hogy a
hitet egy meghatározott kultúrmilióben élje meg és fogadtássa el.

A különállást és a külön szerepeket röviden így jelölhetjük meg: a tanító
hivatal feladata a hit megőrzése és továbbadása, a teológia feladata a hit el
mélyítése és éltető erejének serkentő feltárása a mai ember sajátos kultúrhely
zetében. E tevékenységben mások lesznek a tanítóhivatal kijelentései és megálla
pításai, és természetesen más lesz a teológia nyelvezete. Mivel a kijelentések
ugyanarra a hitre vonatkoznak, ebből is következik, hogy egymás kíegészítésére
kell törekedniök. A kölcsönös kiegészítés lehetősége a "hit nyelvének" vagy a
teológia kifejezésrendszerének új, igen kényes, de megoldhatóságában sokat ígérő

problematikáját veti föl. A tanítóhivatalhoz tartozik a hit megfogalmazása, vagy
a hittel kapcsolatos kijelentések helyessége feletti őrködés. E tevékenységében
a tanítóhivatal nem szeretné feladni áthagyományozott fogalmi készletét. A mai
teológia viszont ezzel szemben meg van győződve arról, hogy új "hit-nyelv"-re
van szükség,

Érdemes felfigyelni arra, hogy a tanítóhivatal legnagyobb tekintélynek a múlt
században örvendett, amikor teljessé vált a hitelemzésben az értelmi mozzanat
kiemelése: a hitet a hit egyes tételeihez, vagy ahitrendszer egészéhez adott hoz
zájárulás intellektuális aktusában határoztuk meg. Ma a hitoen többet látunk,
mint ígazságrendszert, egész emberi mivoltunk, üdvösségünk igazságait ragadjuk
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meg a hittel, s ezáltal Isten világunkban való jelenlétének és üdvösségr cselekvé
sének leszünk részvevői és tanúi. Nyilvánvaló így, hogy a hitrendszer nem egy
szerűen fogalmi épület, mert emberi tapasztalatok és a legmélyebb emberi kí
vánságok szerepeinek benne.

A hermeneutika jelentősége. - Eljutottunk a mai helyzet égető központi
problémájához. a teológiai értelmezés, a hermeneutika kérdéséhez. A mai teo
lógia - kedvelt saját meghatározása szerint - tudományos formában történő

vallásos beszélgetés, vagyis a nyelv segítségével keresett értelmezés mindarról,
amit tárgyi értelemben mint Isten szavát és a hagyomány ismeretét halározunk
meg, s amit a vallásos tartalmú igazságok kulturálís összefüggéséről tudományos
módszerrel tárunk föl. A teológusnak a kor nyelvén kérdéseket kell intéznie a
mai emberhez, hogy választ adhasson arra, mí a keresztény ember helyzete és
feladata a mai világban? Innen érthető a mai teológia színes képe, a politika,
a fejlődés, a forradalom, a munka stb. teológiájának sokszerűsége,

A tanítóhivatalnak el kell ismernie, hogy a hit megfogalmazásában bizonyos
nehézség vagy krízis állott elő. A mai ember megváltozott kulturálís helyzeté
nek megfelelően új nyelven történő hitelemzésre van szükség. Ezt a feladatot
haladéktalanul a teológiai herrneneutlkára kell bízni. A hermeneutika hivatott
tisztázni a Szeritirás és szerithagyomány tudományosan megvíláaíthatö, krltíkaí
lag helyes értelmét. Az értelmezés pedig alapvetőert nyelvi kérdés. Lássuk azért
e téren is a ma aktuális szempontokat.

A keresztény kinyilatkoztatás Isten üdvösségí tette, de ugyanakkor e tett ré
szünkről 'történő megtapasztalása és nyelvi kifejezése is. Ez az ún. "hit-nyelv"
történelmi feltételek között alakul át állandóan: a "Jézus történés" Isten vég
leges üdvösségí ajánlata, a Szeritirás e tényt eleve az Ószövetségben adott nyelvi
kategóriákban fejezi ki, mint szövetség, megváltás. Istenfia, Isten országa stb. Te
hát a Jézusban kinyilvánított üdvösség egészen meghatározott nyelvi történés is.
így azt kell mondanunk, hogy a magyarázó nyelvi elem hozzátartozik a kon
krét kinyilatkoztatáshoz. Tehát a biblikus kategóriáknak a mai nyelvünkbe vagy
szóhasználatunkba történő átültetése nem egyszerűen valamilyen új fordítás
vagy "felöltöztetés" kérdése. Az új konkrétumoknak megfelelő kifejezéseket kell
keresni.

Jézus Krisztus és műve nyelvi történését nem lehet egyszerűen időtlen ka
tegóriákba helyezni. így áll elő a megértési vagy hermeneutikai probléma: mí
lyen a kapcsolat vagy konfliktus Jézus életének, halálának és művének több
értelmű sajátossága és egy bizonyos korszak kulturális törekvései, igényei és
ideolégtál között, s míndezekből mit fogalmazott meg az Újszövetség? Mai hit
vallásunk: "Jézus Krisztus a történelem Ura". Ha ezt komolyan vesszük, akkor
eleve el kell fogadnunk, hogy a XX. századhoz való vonatkozás kérdésének a
mai hit-nyelvbe bele kell kerülnie.

Jézusról és egyházáról a hit nyelvén beszélni ma és mindenkor hermeneuti
kai cselekedet volt. A különböző "hit-nyelvek" és a különböző hermeneutikai
magyarázatok valóban lehetségesek, (Jézusról magában az Újszövetségben is van
nak eltérések), s mindezek különböző nézőpontokból teszik le hitvallásukat Jé
zus Krisztus mellett. íme, a pluralizmus legmélyebb gyökere! A hit nyelvének
krízise szükségszerűen jelentkezik, ha nem akarjuk alávetni magunkat annak
az azonosítási folyamatnak, amelyben a régi és az új hitszemlélet köztí ellen
téteket, a teológiai pluralizmus feszültségeit feloldjuk.

A vallás nyelve értelmetlen lesz, ha nincs kapcsolata az ember tapasztalati
világával. A megváltás fogalma nem fogható föl az emberi szabadság megta
pasztalása nélkül, vagyis a nem szabad ember számára a megváltásról szóló
tanítás abba a veszélybe kerül, hogy csak ideológiává válik. Ezért oly fontos
és szükséges is ma, hogy a vallás nyelvét a személyí és társadalmi elidegenedés
elemzésével és a tapasztalati hermeneutika eredményeivel is felülvizsgáljuk.
Amit Jézusról a történelem mond, és ami az áthagyományozott nyelvi hitvallás
ban szerepel, annak felismerhető kapcsolatban kell lennie tapasztalati világunk
kal, az emberekkel, az emberi közösséggel, és épp ezen kapcsolat miatt a hit
értelmességének vagy értelmetlenségének kérdését sohasem fogjuk elkerülni. A
mai társadalmi és kulturális szituációból kézzelfoghatóan lép elő a követelmény,
hogy új nyelvet kell tererntenünk. amelyben választ kapunk arra a kérdésre:
mít is kell értenünk az evangéliumokban a Jézus-valóságon, ami egyúttal azt
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a kérdést is magába foglalja, hogyan kell kérdeznünk a szabadabb, a felemel
kedettebb, az emberhez méltóbb világ után a mai konkrét társadalmi helyzetben.

A mai teológus saját hitéből kifolyóan is komoly feladatot lát abban, hogy
a Jézus Krisztusban kinyilvánított igazságokat a jelenhez való kapcsolatában
újból szóhoz juttassa, a Jézushoz való teljes hűségben és mégis új és más nyel
ven. A mai hivők csak így kaphatnak az eredeti hittartalomnak megfelelő és
korunkhoz alkalmazott sz-mélyes választ arra a kérdésre: kicsoda nekünk Jé
zus Krisztus? E rövid okfejtést véaiagondolva el kell ismernünk, hogy a "nyelv
krízis" valóság, s ha ezt nem oldjuk meg, hítkrízis származhat belőle.

Isten népe és az evangélium szolgálatában. - Amint a tanítóhivatal és a teo
lógia különvalóságát belátjuk és külön szerepüket tísztázzuk, nyilvánvalóvá lesz
összetartozásuk is: mindkettőnek a keresztény életet kell szelgálnia. A modern
teológia, mínt láttuk, kimondottan a keresztény praxisra irányul, és a tanító
hivatal igazi küldetéséből nemcsak arra hivatott, hogy a helyes hit kifejezését
keresse, hanem el kell tudnia igazítani, motivální és táplálni az imát, a belső

életet és a keresztény cselekvést is. A teológus ma az egyházi vezetőktől bizal
mat és bátorítást vár. Nehéz és kockázatos munkát vállal: az evangélium üze
netét hűségesen és megbízhatóan kell korunk számára lefordítania. A teológia
nélkül a tanítóhívatal abba a veszé'ybe kerülhet, hogy már megmerevedett vagy
üres formulákat ismételget. Régi megfogalmazásokkal a mai hivők sokszor ne
hezen boldogulnak.

Tudjuk, hogy a teológia a történelem folyamán milyen nagy szerepet játszott
a dogmák megfogalmazásában. A mai teológusnak szükségszerűen specializálnia
kell magát, ennek következményeként azonban veszélybe is kerülhet, mert egy
re inkább csak munkahípotézisek birtokában lesz, melyeket a legtöbb esetben
mint kezdetleges megfogalmazásokat nem is lehet megérteni, és az igaz hitet
zavarják. Igy akaratlanul is az a veszély állhat elő. hogy valójában jelenték
telen dolgokat mond, mert kijelentései annyira egvedíek és egyoldalúak, hogy
az egészhez alig ad hozzá valamit. Ebből is kiviláglik a tanítóhivatal szükséges
sége és külön szerepe: a tanítóhivatal tevékenysége az egész hitvallásra irányul,
nélküle a teológia könnyen egyoldalú. törékeny és széteső lesz. Nincs olyan ré
sze a hit megvallásának. amely ne állna az egyház teljességében.

A hit egységéért elsősorban a tanítóhivatal felelős. ezért ma kétszeresen is
el kell követnie mindent, hogy a teológia annyi különböző, sőt sokszor ellenté
tes megnyilatkozását egybekösse, ezeket kőzős vonásuk alapján elemezze és po
zitív értéküket számon tartsa. A pluralista sokszerűséget a tanítóhivatalnak tu
datosan kell feldolgoznia. E munka sok mérlegelést és összevetést kíván: igaznak
és tévesnek szétválasztását, a tetszetős, de meddő spekulációk határozott vissza
utasítását; és a továbbjutás a hit igazi magvával kapcsolatos új elgondolások
ismételt elemzéssel való megerősítését is igényli. Fontos, hogy a tanítóhivatal is
megvizsgálja azokat a tételeket és elveket, amelyek új teológiai meglátásokhoz
vezethetnek, és az ilyenekben ne csak a hagyománnyal való ellentétet lássa.
A magísztériumnak minden lépése előtt eleve készen kell lennie arra is. hogy
megértést és segítséget nyújtson a hit mai, új nyelvének keresésében és megta
Iálásában, E tekintetben kétségkívül a teológia játssza a főszerepet, de mégsem
maradhat egyedül e feladat végrehajtásában, mert az egész egyházat érintő, szel
lemi lelki teljesítményről van szó, és különben is a hit mai nyelve csak a Jézus
Krisztushoz való hűségben, csak az egyházi közösség eleven lelki megtapasztalá
sában születhet meg.

E sajátos lelki miliő megteremtése és közvetitése elsősorban a püspökök
feladata lenne. Sajnos, még míndig akadnak püspökök, akik az egyházért való
aggódásukban tudatosan is konzervatívok akarnak maradni. A hit rnélységének
új tapasztalataira kell ma fölfigyelnünk, amelyek az egész egyházat reflektá
lásokra bírhatják, és így új eligazító mozzanatokra is rátalálhatunk. Elsősorban

ez a folyamat lesz képes újból egybeötvözni a tanítóhivatalt és a teológiát, ami
ből egyáltalán nem következik, hogy sajátosságukat feladva egy szinten állja
nak. Csak a kölcsönös kiegészítésre és együttrnűködé-re törekvés teremthet a
rivalizálás kíküszöbölésével új pozíci1kat, melyeknek végső, tápláló tartaléka az
ősi, apostoli hit, a közös hitből fakadó ima, az igazi keresztény cselekvés és a
felelősségteljes jövő vállalása.
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A tanítóhivatal szerepenek és tevékenységének új mozzanata a szolgálat, A
tanítóhivatal részéről ma nem elég formális jogokra hivatkozni, bár a hivatal
ezzel a joggal is rendelkezik, hanem neki is igazolnia kell módszerét és az
alkalmazott érveket, s ami mindennél fontosabb, kapcsolatban kell lennie a mai
kultúrtordulat emberének életigényeível. E kapcsolat ébrentartására külön kariz
mával rendelkezik. A tanítóhivatalnak Krisztus akaratából és hatalmától függö
en egységesítő erőnek kell lennie; vállalnia és garantálnia kell, hogy a hit újra
kezdésének vagy újrafogalmazásának folyamata az egész egyházban végbemenjen.
Minden hitvallásnak az egyház hí.val'á-ának kell lennie. A rnagísztéríumnak bi
zonyos tekintetben ma "decentrali-iálódnia" kellene; új éberséggel Isten szavának
arra a megnytlvánu'ására kell figyelnie, mely Isten népének szívéből jön, hogy
ismét az isteni kinyilatkoztatás igazi szolgája lehessen.

A tanítóhivatalnak és a teológiának közösen az Isten népe szolgálatában kell
állnia. A hivők egyre jobban kezdik feladni régi passzívításukat, mínt már mon
dottuk, új "sensus fidelium" van kialakulóban, az egyház belső valósága irámi
érdeklődés, az egyházért való felelősség és a tevékeny együttműködés tudata. Új
karizmák jelentkeznek. Ma úgy érezzük, hogy a Szentlélek, az igazság és szere
tet Lelke erőteljesebben tevékenykedik a hívekben, így még a "hít mélyítésében
és továbbvitelében is karízmatíkus indításokat várhatunk a néptől. Egyre jobban
érezzük, hogy a tanítóhivatal. a teológia és az Isten népe között új díalógusra
van szükség. E párbeszéd előmozditása különösképpen is a teológia feladata lenne.

Epilógus. - Lássunk végül néhány elvet, melyet ma mindkét oldal világosab
ban akar megfogalmazni és körülírni. A tanítóhivatal támogassa a teológust,
különösen az olyan területeken, ahol fontos a kutatás. A tanítóhivatalnak nyi
tottnak kell lennie, ahol valami'yen kezdeményezés van születőben, oda kell
figyelnie, mert az egész egyház szívv-réséről lehet szó, Egyre többen vannak a
laikus teológusok, ezek segítségét is igénybe kell venni. Gondoskedjon a püspök
arr-il. hogy a teolóausok gyakran tatá'kozhassanak, s olykor legyen a püsnök is
közöttük. Szép példát láttam erre Snlitben, ahol az érsek maga is a teológiai kar
taaia és tizenhat tanártársával együtt étkezik az érseki székházban. A teológiai
főiskola jelentős, haladó folvóiratot ad ki: "Az egyház a világban" eimmel.

Olyan korban élünk, amikor sok mínden válik kérdésessé, ezért is kell meg
nyitni az új kutatásí korszakot. Sokszor kell megtűrnünk az ú idonságok elbur
jánzá~át. a súlyos kérdések számára nedíg időt kell adni, hogy beérienek. Mind
ezek előtt és mellett azonban energikusan és határozottan fel kell lénní az alap
vető tételek és bizonyítékek megvédésében és szüntelen hanasúlvozásában, S ez
nem csupán a tanítóhivatal kötelessége, hanem a teológia feladata is, napiaink
leghaladóbb, kiegyensúlyozottságot kereső teológusai ezt felelősségteliesen vállal
ják is. A teológusnak szintén első kötelessége a közös hit védelmezése. Mindezek
a törekvésok csak az Imádkozó és emberileg is elkötelezett egyházi közösségen
belül válhatnak valóságga. Mindannyiunknak segíteni kell abban, hogy a tanító
hivatal elismerésére és segí' ségére váró teológiai kritíka értelmessége új meg
világításba hozhassa az evangélíumot. Ezért állok mint püspök is a teológia
oldalán.

Irodalom: Feiner - M. Löhrer: Mysteríum salutis I., Die Grundlag('n rrensgesch'cnnícner
Dogmatik: Die vergenwürtígung dér Offenbarung durch die Kirche, (EinsiedeIn, 1965), 497

605. - C. Molari: Der Bischof als zeuge des apostolschen Glaubens, ConclIurn 8, (1972),

3-9. - R, Coffy, Albi érsek: Magistere et théologte. Kézirat. Az európai püspöki konreren
ciák harmadik római plenárts értekezreének (1975 október) egyik vitaindító előadása "A
püspök a hit őrzője" címü témához. - P. van Leeuven: Das zwelte vaukamscne Konzll
Uber de götltche Offenbarung und ihrel' Weitergabe, Concl1lum 3, (1967), l-8. - E,
Schillebeekxs: Krise der G'aubenssprache als hermeneutisches Problem, Concillum 9, (1973),

321-328. - K. Rahner: Eklesiologische Grundlegung der Pastoraltheologie - Die Trliger
des selbstvollzugs der Krche - Die Grundfunktionen der Kirche: HPTH I., (Freiburg 1964),

117-229. - E. Gutwenger: Welche Rolle spiélt das Magisterium Im Glauben der Klrchen
gemeínschart, Concl1lum 6, (1970), 3-7.
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NY/RI TAMÁS

A TEOLÓGUS PASZTORÁLIS
FELELŐSSÉGE ÉS FELADATA

A t e o l ó g i a kifejezés használata alkalmasint PZatónnál mutatható ki eíö
ször (Politeia, 379. a). Marcus Terentius Varro (i. e. 116-27) római króníkaírő és
sztoikus filozófus szerint a teológia, vagyis az Istenről való beszéd háromféle
lehet: költői, polgári és természetes, azaz filozófiai. A költői beszéd célja a gyö
nyörködtetés, a polgárié az állami előírással szabályozott istentisztelet, a termé
szetes vagy filozófiai teológia pedig az istenek természetét, az ember és II vi
lág rendeltetését kutatja.

Teológia és tanítóhivatal. A mai értelemben vett teológia - hittudomány.
Egyaránt hangsúlyos az összetett szó mindkét tagja: h i t, vagyis az Egyház
hitére és gyakorlatára reflektál, és t u d o m á II y, mert reflexióját tudományos
módszerrel végzi, míközben nem mondhat le a filozófia, a történelem- és nyelv
tudomány az irodalomtörténet és hermeneutika, a szocíológía és még egynéhány
tudomány segítségéről. A tanítóhivatal fogalma és jelentősége a II. században
kezd tudatosulni a nem keresztény teológiákkal folytatott vitákban. A doketista*
és gnosztikus teológiával az apostoli utódlás elvét szegezték szembe: a püspökök
az apostoli hit követőiként és letéteményeseiként kezeskednek a hit épségéről.

Mivel a tanítóhivatal egymagában nem tudott megbirkózni az intellektuális síkon
is feltornyosuló nehézségekkel, kialakulnak a keresztény hittel tudományosan
foglalkozó "iskolák". Alexandriában, Antióchiában, Cezáreában módszeresen ref
lektálnak a hitben adott kínyílatkoztatásra, párbeszédet folytatnak a keresztény
ség kulturálls környezetével, összekülönböznek a vallásfilozófiákkal és a "termé
szetes" teológiákkal. A teológia szakkifejezést és a teológus megnevezést azonban
csak azután veszik át, hogy Tertullián, Eusebiosz, Origenész, Agoston megsza
badítja e fogalmat görög múltjában gyökerező terheitől.

Amíg a keleti Egyházban csaknem minden püspök teológus is volt egyben,
a nyugati Egyház püspökei inkább az egyházkormányzást részesítik előnyben. A
teológiai és az igazgatási munka megosztása következtében a püspökök a pápá
val az élükön áthagyományozzák és megőrzik a kinyilatkoztatás kincsét, a teo
lógusok pedig tudományos vizsgálódás tárgyává teszik. Kitapintják a kor ér
verését, nyomon követik az emberi agy tekervényeit. és a hit megfogalmazásában
alkalmazkodnak az emberi élet változó körülrnényeíhez. Az egyháztörténelem bő

ségesen igazolja az önálló teológia létjogosultságát, amely hozzásegíti a tanító
hivatalt, hogyelkerülje a tévedéseket, hogy megtalálja az Egyház hitfelfogásá
nak megfelelő formulát és azt a nyelvet, amelyen megértik az emberek. Ha a
teológia a hit megértése (intellectus fidei), akkor alapfeltétele az egyháziasság,
akkor elvileg az Egyházon belűl van a helye: az E g Yh á z hitét gondolja át és
fogalmazza meg. A teológus a tanítóhivataltól kapja megbízatását (míssio canoni
ca), mely magában foglalja a tudományos kutatáshoz és ezzel együtt az ön
álló véleménynyilvánításhoz való jogot és kötelességet. Amint Cserháti József
püspök mondotta a Vigíliával folytatott beszélgetésben: "a teológiai tanár sza bad
kutató". Ugyanakkor tudnia kell a teológusnak, hogy az Igazság csak kollektíven
lelhető meg, hogy a közösség számára csak annyiban érdekes az egyéni véle
mény. amennyiben nem megföllebbezhetetlen és nem támaszt igényt föltétlen
elismerésre.

A vallási igazság elégedhet meg legkevésbé a magánvéleménnyel. Itt senki
sem mehet a maga feje után, senki sem képzelheti azt, hogy egyedül neki ada
tott meg az igazság ismerete. A vallás igazsága az egész emberre vonatkozik, az
ember pedig míndig a többiekkel együtt egész. Szó sem lehet tehát katolíkus
teológiáról ott, ahol nincs respéktusa a Jézus Krísztus által alapított Egyh~z

*A "dokeo" igéből származó elnevezés arra az tránvzatra, amel,' KrIsztusnak csak láWzó
tagos testet tulajdonított.
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tanítóhivatalának: nem mondható katolikusnak az a teológia, amely nem a Szerit
írásból indul ki és nem tekinti mértékadó normának az Isten szavát értelmező

visszavonhatatlan meghatározásokat. De az ilyen - hagyományt, Szentírást, dog-
·1'nákat egyaránt tisztelő - teológia akkor áll hivatása magaslatán, ha nem tér
ki a mai idők valódi nehézségei elől, ha olyan ember műveli, aki nem vonul
vissza elmúlt évszázadok megcsontosodott hagyományai közé, hanem megkísérli,
hogy képességeihez mérten újból vallatóra fogja a régi igazságokat. Még nem
hagyományos teológus az, aki papagaly médjára csak a régi formulákat szaj
kózza - mondotta Karl Rahner a Mérleg folyóiratnak adott interjúban. Meg
történhet, hogy a hivő és újat akaró teológus mond valamit, ami legjobb szán
déka ellenére sem egyeztethető össze az Egyház tanításával - meglehet oly
okból, melynek vajmi kevés köze van az Egyház tanítóhivatalához. Ez nagyon
is könnyen megeshet, hiszen egyetlen teológus sem tévedhetetlen. Mindazonáltal
vállalnia kell az esetleges tévedés kockázatát a hit nagyobb esélyének felkutatása
végett. Aki hisz, nem fél. Biztos abban, hogy Jézus az egyének tévedései elle
nére is megtartja Egyházát az igazságban. Az Egyház nem a teológusok zárt
körű klubja. De amíg egy teológus tudatában van annak, hogy egyéni nézetét
kifejező véleményét végeredményben csak az Egyház hítelesíthetí, amíg meg
őrzi ezt az alapmagatartást az Egyház tanítóhivatala iránt, amíg az Egyház nem
mínősítí annak rendje és módja szerint tévesnek tanítását, addig igazi katolikus
teológusnak tekintheti magát. Nyugodt lélekkel veheti ajkára .T. H. Newman bí
boros teológiai szállóigévé lett mondását: "mielőtt a pápára emelem poharamat,
előbb a lelkiismeretemre iszom". Nyugodt lelkiismerettel vállalhat felelősséget

egyéni véleményéért. amellyel az Egyházat kívánja szolgální a tanítóhivatal tá
mogatása és az esetleg felmerülő véleménykülönbségek becsületes tisztázása révén.

A teológusok felelőssége. Egyházunkban nem a kritikusan gondolkodó értel
miségiek okozzák a legnagyobb gondot, hanem "Isten egyszeru népe". Azok, aki
ket némely lelkipásztor szerint távol kell tartani a mai teológusoktól, mert ezek
megzavarhatják őket. Véleményük nem is egészen alaptalan: csakugyan vannak
teológusok, akik a mlnden áron való föltűnés kedvéért szerétnek meghökkentő

dolgokat mondani, és vannak "egyszerű hivők", akik mindenen szeretnek bot
ránkozni. Bizonyára igazuk van azonban a tömegtájékoztató eszközök szakembe
reinek, hogy a rádió és a televízió korában nincs többé "egyszeru" ember. És
nem a teológusok renditik meg, hanem az Egyházban végbemenő kikerülhetetlen
változások ejtik zavarba őket. Ha a hívek botránkoznak, akkor a felelősség

egy része rendszerint azokra a népszerűsítökre hárul, akik nem fejtik ki, hogy
az új eszmék hogyan is egyeztethetők össze a régi hittel. De még nagyobb fele
lősség terheli azokat, akik a Zsinatat nem új kezdetnek, hanem a múlt összege
zésének tekintetik. Nemcsak a krítíkus teológia kelt nyugtalanságot, hanem a
kritikai tudat hiánya is. Helyesebben az, hogy a hivőket nem készítették föl- az
Egyházban ténylegesen bekövetkezett váitozásokra, hogy nem ébresztették föl kel
lő időben a megértést az Egyház reformtörekvései iránt. Hogyne éreznék, hogy
megnyílt alattuk a föld, ha nem érlelődött ki bennük a kritikai szemlélet, amely
belátja, hogy kizárólag a változás biztosíthatja egy élő szervezet azonosságát.
Igazuk van a püspököknek és lelkipásztoroknak, amikor jelzik a buzgó hivők

azonosulást válságát a teológusoknak. Utóvégre ki menti meg az egyszerű lelke
ket a reményvesztett beletörődéstől és kiábrándulástól, mely egyre magasabb fa
lat von az Egyház és a hivő nép közé? - kérdi J. B. Metz. És hozzáfűzi, hogy
nem írhatók le cinikus módon az egyszeru "nénikék". Igaza van Heinrich Böll
nek, aki éppen azért becsüli az Egyházat, mert a keresztény világban megvan
a helyük azoknak is, akiknek a pogányok között sosem volt helyük: a nyomo
rékoknak és betegeknek, az öregeknek és gyöngéknek, mindazoknak, akik ér
téktelennek tűnnek; sőt nemcsak helyük van, hanem ennél mérhetetlenül többet:
szerétetet kapnak. Az Evangélium ellen vétenek azok, akik csak az elittel tö
rődnek az Egyházban, vagy az Egyház törvényes keretein kívül vélik megva
lósíthatónak papi hivatásukat. A teológusnak olyan egyháziasságra kell törekednie,
amely nem engedi meg a szakítást a "hivatalos" Egyházzal, olyan teológiát kell
művelníe, amelynek segítségével a "megzavart hivők" is meg tudják különböz
tetní az Egyház isteni, emberi és túlságosan is csak emberi elemeit. A teológiai
felvilágosítás fáradságos útjára kell lépniük; meg kell értetniük. hogy az Egy-
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háznak ugyanúgy meg kell hajolnia a történelem törvénye előtt, mint minden
élő intézménynek. Ami tegnap jó volt, nem okvetlenül jó még ma is: alkonyat
kor lámpát gyújtani, nem jelend, hogy tévedés volt nappal nem égetni a vil
lanyt. Kellő tapintattal és türelemmel, senkire sem neheztelve bizonyosan célt
lehet érni. Nem annyira az vall lelkipásztori bölcsességre, hogy megóvjuk híve
inket az új eszméktől, mínt inkább az, hogy megmagyarázzuk nekik: bizonyos
újítások nemcsak kívánatosak, hanem mellőzhetetlenek is a kereszténység szá
mára. Erről tanúskodik az egész egyháztörténelem. Az Egyház életében nagyon
sok, legalább olyan forradalmi változás volt már, mint a legutóbbi évtizedben,
miközben mindvégig Istennek Jézus Krisztusban megtestesült emberszeretetét
közvetítette az emberek szüntelenül változó világának.

A vallásos élet jelenlegi történelmi fordulóján nagyon sok keresztény tapasz
talja meg a hitnek azt a formáját, amely homályosan sejti, hogy a keresztény
ség teljes választ tud adni az embernek, és ugyanakkor kellemetlenül érzi ma
gát, rruhelyt egyik vagy másik dogma igazolására kerül sor. Amint mondani szok
ták, csak "részben" azonosulnak az intézményes Egyházzal. A vallásos népes
ilég 60-70 százalékát teszik ki ők a világ valamennyi fejlett országában, így
hazánkban is. Többnyire a "perem-keresztények" vagy "anyakönyvi keresztények"
negatív jelzővel illetik őket, és ez megakadályozza a "részleges azonosulásban' rej
lő pozitív tartalom felismerését. E negatív szemlélettel magyarálható a konflik
tus nélküli azonosulásnak mint vitathatatlan eszménynek a föltételezése is, amely
nem kevés bonyodalmat okoz. Például azt, hogy az egyik lelkipásztor megtagadja
az ilyen szülők gyermekétől a keresztséget, a másik viszont - esetleg ugyan
abban a templomban - pusztán p r a g m a t i k u s meggondolásból kiszolgáltatja.
Amde a részleges azonosulás teológiai értékelésének hiányában nemcsak a rigoriz
mus, hanem a pragmatizmus is megbosszulja magát. Felesleges a példákat sza
porítani. Ha igaza van Hans Urs eon Balthasarnak, hogy a teológiának a tények
ből kell kiindulnia és eljutnia a logoszhoz, akkor a teológusok jó néhány hasz
nos, egyházias szempontot meríthetnének a részleges azonosulás megfontolásából.
A kisgyermeket erőszakkal sem bírja édesanyja elvonszolni a zsúfolt kirakat elől.

A felnőttek figyeImét viszont inkább néhány választékosan elrendezett darab ra
gadja meg. Az emberiség - legalábbis nagyobb részben - kinőtt a gyermekkor
ból. Az egyháziasság csökkenése. kvantitatív koncentrácíóta bizonyos körülme
nyek közott nem növelheti-e a hit és a vallásosság kvalitatív koncentrácíöját ?

A II. vatikáni zsinat szerint az egyház az üdvösség jele az egész világ szá
mára. Mível az üdvösség, a bibliai s a l ó m a társadalomhoz szervesen tartozó
emh-r kiteljesedése. nem szakítható el az üdvösségtől a felszabadulás vagy hu
manizálódás, A világiak azt kérik ma a teológusoktól, hogy tárják fel nekik an
nak a csodálatos erőfeszítésnek az értelmét, amelyet az ernberek a világ éníté
séért és emberibbé tételéért kifejtenek. Yves Congar szerint felelhetik, sőt azt is
kell felelniök, hogy az ..üdvösség felszabadulás", de nem állíthatják megfordít
va, hogy a "felszabadulás üdvösség". Mert bár az ember nem teljes szociális
vonatkozásai nélkül, az emberi tel iesssg nem merül ln a szociális összetevőben.

Ugyanakkor a teológus. aki jól olvassa az Evangéliumot, nem elégedhet meg
többé az üdvösség értelmezésével, hanem tennie is kell érte valamit. Amióta .Jé
zus Krlsz-us egyetlen narancsban (Mt 22,37) foglalta össze az Úszövetség két egy
mástól fü'Sgetlen törvényét (Deut 65 - Lev 19.18). istenszeretetünk az ernberek
szere-etében i~'lzolódik be. A fŐT)~nn~s megköveteli hlrdetőitől, hogy az emberi
haladás és felszabadulás mellé áll ia-iak. hozv a kizsákmányolás és az éhezés, a
háború és az elnyomás ellen fordul ianak, Nerncsak vasárnaponként kell hirdet
nünk az üdvöss-a jó hírét - szinte idevenvezetői sí.ílusban -, hanem e'~ész hé
ten: a munkahelyen, a családban. a közéletben. mindenhol, ahol emberek élnek,
szenvednek és küzdenek. A teológus nem szorítkozhat arra, hogy a keresztény
hit i~azságait erősítse meg az Egyházban, hanem az Egyházat is meg kell erő

sítenie a világban. Nem elzárkózás hanem kinyílás, nem a frontok szél esítése,
hanem a megértés növelé~e. nem hangos állítások, hanem csöndes párbeszéd
által. Vagyis nem az Egyházat kell őriznie, hanem a világot, helyesebben az
embereket. hogy ott marudhass m közöttik az Egyház. Ezért nem késtekedhet rá
mutatni azokra az anyagi és szellerní javakra, amelyeket a ker-sztény hivő nem
csak helyeselhet a szocial izrnu-t épít-i hazában, hanem ame'yekért együtt kell
dolgoznia az ország valamennyi jó szándékú polgárával. A Don Quijote szerző-
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jének szavaival: késedelme a világnak lenne kárára, hiszen a sérelmek orvosiá
sát, a ferdeségek kiigazítását, a jogtalanságok jóvátételét, a visszaélések meg
szüntetését és a tartozások kiegyenlítésat tűzte ki céljául. Magyarán mondva: a
párbeszédtől el kell jutnunk a sajátos értékek kölcsönös elismerésén, a megálla
podások kölcsönös megtartásári alapuló együttműködéshez, A világ változásával
lépést tartó teológusok nem vívnak szélmalomharcot. Palmiro Togliatti mondotta
1!}68. március 20-án bergamói beszédében: "Ami a vallásos tudat Iejlődését illeti,
már nem fogadjuk el azt a naiv és elhibázott keneepelót. míszerínt elegendő

volna az ismeretek elterjesztése és a szociális struktura megváltoztatása a társa
dalmi változások meghatározásához. A XVIII. századbeli felvilágosodásból, és a
XIX. századi materiaHzmusból származó eme koncepció nem állta ki a történe
lem próbáját. A gyökerek mélyebbek, a változások másképp történnek, a való
ság bonyolultabb. Ezekből a megállapításokból is a kölcsönös és mély megértés,
tehát az együttműködés szükségszerűségére következtethetünk." Ennek az együtt
működésnek újabb jelentős er--dménye Magyarországon. hogy helyreállt a teljes
hierarchia. Az esztergomi érseki szék betöltése és a magyar prtmás bíborosi ki
nevezése - a személyes elimerésen túlmenően - mindenekelőtt a Vatikán bi
zalmának kifejezése a magyar egyházi és állami vezetés iránt. A teológusok vi
szont, akik a maguk eszközeivel járultak hozzá az állam és az egyház viszonyá
nak [avításához, úgy tekinthetnek erre a gaszrusra, mint eddig végzett munkájuk
jóváhagyására, és mint felhívásra, hogy tovább haladjanak ezen az úton.

Kerigmatikus együttérzés. A zsinat nem befejezés, hanem kezdet. Ne ringas
sa magát senki illuziókban : ha helyt akar állni, szellemileg és teológiailag jól
kell felkészülnie. Máskülönben nem bírja felfogni. mít kíván tőle a Zsinat, 6s
nem tudja majd befejezni, amit elkezdett. Ma már a Zsinat teológiai stílusa
sem felel meg annak a nyelvnek, amelyen a XX. század embere gondolkodik és
b-szél - hangsúlyozza K. Rahner. A mai teológus munkája tehát alapjában két
irányú: egyrészt a Zsinat tanítását kell továbbfejlesztenie. másrészt a hamis ér
telemben művelt "modern" teológiai irányzatokat kell vísszaszorítanía.

Elsősorban azokkal az emberekkel kell párbeszédet folytatnia, akik azt gon
dolják, hogy nagyon sok hitigazságut nem tudnak elfogadni. Nem arról a gon
dolatról van szó, amelyet Hugo Rahner, Franz Lakner és még egynéhány inns
brucki teológus vetett föl 1938-ban, hogy a tudományos teológián k í v ü l a dog
ma hirdetését előkészítő, "kerigmatikus" teológiát kell létrehozni. E próbálkozás
hamarosan megbukott, mert a teológia attól még nem lesz kerlgmatíkus, hogy
megszűník tudományos volta. A hittudomány viszont nem szorítkozhat öncélú
vizsgálódásokra. mert a keresztény közösség életét kell szolgálnia. E feladatát
akkor teljesiti, ha a teológiai Ismeretszerzést irányító érdek mindenekelőtt az Ige
hirdetése, az üzenet, az örömhír konkrét elfogadhatóságának a kutatása. Ha a tár
sadalom nem hordozza már az Egyházat mint magától értetődő valóságot, ha a
népegyházat felváltja a személyes e'.határozáson alapuló egyházi közösség, akkor
a teológia nem nyugtathatja meg magát a társadalom hagyományos gyakorlatá
val. A legtöbb fejlett országban már Isten sem magától értetődő valóság, és ezért
az Istenről való beszédnek .jóval mélyebbre kell hatolnia, mint amíg a vallás
társadatrni alapjai sértetlenül álltak. A mai világban Isten léte nem része többé
a társadalmi konszenzusnak, a hitet nem támogatták masszív híhetőségi rend
sz-rek. A ,.teológiának" ma nem arra kell felelnie, hogy van-e Isten. hanem
hogy: "Mit jelent Isten az én él.etemben és a társadaloméban ? Mennyiben és
hogyan érinti Iétemet ? EgYá'talán érdemes-e hinni Benne? Hogyan vihetern
Istent közel ahhoz az emberhez. aki nem hozla magával a tudatot, hogy Isten
a legtermészetesebb valósá-r?". Ha így kérdez a teológus, és nem zárkózik egy
le':únt világ míkrokozmoszába, akkor teológiája önmagától lesz kertgmatikus 
még a legtudományosabb Iejtcgetéssk közben is.

A feleletre váró kérdés így szól : hol van a mai ember öntelfogásában az a
fogódzó, amelyhez kapcsolódhat a vallási igazság? A feladatot az oldja meg, aki
rnélvsegas szrnpátiával közeledik a mpl emberhez, akinek fel akar ia tárni az
Evangélium értékét. Teológus az, aki annyira hisz Istenhen, hogy magáévá te
szi az emberi kérdések loaradítcáli-abb formáit is. A teológus sem jutott még el
Isen botd-raító svínclátására.: A hivö és hitetlen emberek o'da'án áll, szava ak
kor lel visszhangra, ha ő is kivonul hitének abból a biztonságából, amit csak a
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társadalom garantált, és sorsközösséget vállal a konkrét emberrel. Lehet, hogy
annak szemében, aki "belül" van, aki a teli templomok és a múltbeli vallásos
mílíö világában él, kishitűségének vagy kétkedesnek tűnik e kerlgmatíkus
együttérzés. De aki látja, hogy mi történik "odakint" a világban, ahol az élet
lüktet és halad előre, és úgy érzi, hogy Isten maga áldotta vagy verte meg ez
zel a "látással", annak hivatása, egyházszolgálata, üdvössége, hogy Isten a:dne
előtt, a kinyilatkoztatás igazságaival szemközt az emberek kérdéseinek képviselője

legyen. Az igazi kerígmatikus teológia nem a fogalmi erőfeszítés megkerülése,
nem a hit leegyszerűsítő-népszerűsítőelbeszélése, nem a nehézségek elhallgatása.
hanem a hit immanens megalapozása annak hirdetése közben: a hit tartalmának
és meggyőző életerejének együttes közlése.

Mítosztalanítás. A mítosztalanítás korában élünk. Nem ismeretlenek az ellen
érvek és kárhoztatások, köztudott, hogy e megterhelt szónak olyan jelentése i8 VM
Rudolf Bultmann teológiájában, amely katolikus részről elfogadhatatlan. Ugyan
akkor a marburgi teológus életét és munkásságát méltató nekrológok kivétel nél
kül egyetértenek abban, amit Karl Rahner jóval korábban kijelentett: akármi is
marad meg Karl Barth hatalmas művéből, az európai evangélikus teológia egé
szében Bultmann aratott győzelmet Barth felett. E% a győzelem nem véletlen,
és a katolikus teológia nagyon rosszul tenné, ha nem húzna hasznot belőle. A
mítosztalanítást a papi kódex szerzője kezdi, aki a Szeritírás legelső lapjain
megfosztja isteni jellegétől a Napot, a Holdat és a csillagokat (Gen 1,1-2, 4a).
Amikor XXIII. János pápa 1961. október ll-én, a Zsinat kezdetén meghirdeti
az Egyház korszerűsítését, hangsúlyozza, hogy a régi tanítás tartalma nem azo
nos megfogalmazásával: "Más ugyanis a hitletétemény és más a mód, ahogyan
azt hirdetjük, mégis egyazon értelemben és jelentéssel". A Hittani Kongregáció
1973. június 24-én keltezett "Mysterium Ecclesiae" kezdetű Nyilatkozata elisme
ri a hittételek történelmíségét, vagyis azt, hogy az Egyház gyakran változékony,
az adott kor gondolkodásmódjától függő fogalmakkal fejti ki tanítását. Mivel a
dogmák meghatározott emberi összefüggésekre utalnak, új helyzetben, új feli me
rések alapján teljesebben és tökéletesebben is megfogalmazhatók. Ezt sürgeti
VI. Pál pápa is egyik beszédében azért, hogy a régi dogma tökéletesebb meg
fogalmazása révén a tanítás értelme könnyebben eljusson a mai ember szívébe
és agyába. A mítosztalanítás - összes elsietett, eretnek és elfogadhatatlan túl
zása ellenére is - élő és hivatalos egyházi követelmény, és olyan teológiát igé
nyel, melyet ezután kell még kialakítanunk. Természetesen mindenhol, ahol a
hagyományos tanítást mai nyelvre kell fordítani, reális a veszély, hogy egy teo
lógus rosszul fordít. Ugyanakkor a mai ember többnyire úgy érzi, hogy a teo
lógiában mítoszokkal van dolga. Buitmann híres-nevezetes mondása: "Az elektro
mos áramot és rádíókészüléket, betegség esetén modern gyógyászati eszközöke-t
használó ember nem hihet egyúttal az Újszövetség lélek- és csodavilágában" na
gyon sok kortárs életérzését fejezi ki. Nem kétséges, hogy végeredményben ha
mis ez az érzés, rnert h i b á s a mítosz v a g y igazság logikátlan alternatívája.
De ha egyszer a kortársak - nemritkán a teológia fogalmazásbeli mulasztásai
miatt - elfogadhatatlannak érzik a kinyilatkoztatás t a r t a l m á t i s, akkor
a teológusnak a legsürgősebben le kell fordítania a régi igazságot arra a nyelv
re, amelyen beszélünk és gondolkodunk. Ma, amikor már az egykori ellenállók
is belátják, hogy nem kell félniök a szentírástudomány új eredményeitől, köny
nyeri mosolyoghatnak a teológusok régebbi nehézségelken. például azon, hogy
Jónás valóban három nap és három éjjel élt-e a cet gyomrában. De megfeled
kezhetnek-e arról, hogy közben sok becsületes és intelligens ember elhagyta az
Egyházat, mert úgy vélte, hogy történeti tényként tanít mítoszokat és legendá
kat, és hogy ugyanezen okból még többen, akik szellemi otthonra leltek volna
az Egyházban, kirekesztve érezték magukat belőle. Simone Weil írta a 40-es évek
elején: "Szeretném fölhívni a figyeimét egyetlen tényezőre. Arra, hogy szerín
tem van egy szinte áthághatatlan akadálya a kereszténység megvalósulásának.
Ez az a n a t h e m a s i t két kis szavának használata. Nem megléte, hanem
használata, amivel eddig visszaéltek. Íme, ez is meggátol abban, hogy belép
jek az Egyház kapuján. Én ott vagyok amellett. ami e két kis szó miatt nem
léphet be az Egyházba, ebbe az egyetemes gyülekezőhelybe. Annál is inkább
velük maradok, mert tulajdon értelmem is köztük van."
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Ha a II. vatikáni zsinat "Dei verbum" kezdetű dogmatikus konstitúciója az
isteni kinyilatkoztatásról leszögezi, hogy Isten Szavát tudományos-krítíkus mód
szerekkel kell értelmezni, akkor mennyivel inkább a dogmákat és- hitvalláso
kat, amelyek mégiscsak emberi szavak! A hitet minden korban olyan szavakkal
és gondolatokkal fejezték ki, amelyek megfeleltek az akkori ember- és világfelfo
gásnak, Ha megváltoznak a gondolkodás feltételei és formái, akkor éppen a meg
változott szellemi légkörben különben okvetlenül bekövetkező félreértéseket el
kerülendő kell újrafogalmazni a hitet, hogy ne vesszen el ősi jelentése. Amint
Aquinói Szent Tamás hangsúlyozza, nem a krédó s z a v a i alkotják a hit tár
gyát (fides quae), mert a hit aktusa (fides qua) nem a szavakra irányul, ha
nem arra a valóságra, amelyre csak utalnak a szavak (Summa theologica, 2,2 q.
1 a. 2). A teológusnak tehát a mítosztalanítás, a tisztogatás munkáját kell vál
lalnia: nem azért, hogy megmásitsa a hit igazságát, hanem azért. hogy kisza
badítsa a kinyilatkoztatást kulturálís köntöséből. és így meglelje annak tulajdon
képpeni értelmét. A negatív csengésű mítosztalanítás szó pozitív tartalma tehát
az eredeti hit mélyebb megértése. Így ir erről a II. vatikáni zsinat Lelkipásztori
Rendelkezése az Egyházról a Mai Világban: "A tapasztalat... azt mutatja,
hogy. .. nem mindig megy nehézségek nélkül a kultúra és a keresztény tanítás
összehangolása. .. A természettudományok meg a történelem és a bölcselet újabb
vizsgálódásai és eredményei ugyanis új kérdéseket vetnek fel. Ezek hatnak a
gyakorlati életre is, és még a hittudomány művelőitől is új kutatásokat követel
nek. Ezenkívül arra ösztönzik a teológusokat, hogy igazodva a hittudományok
saját módszereihez és követelményeihez folyton-folyvást keressék a módját, hogy
az addiginál alkalmasabban közölhessék a tanítást koruk embereivel. Hiszen más
valami a hitletétemény, vagyis az igazságok, és megint más az előterjesztés mód
ja; persze úgy, hogy a tétel és értelme ugyanaz marad ... Akik a papnevelő

intézetekben vagy a tudományegyetemeken a hittudományt rnűvelík, igyekezze
nek közös erőfeszítéssel és eszmecserével együttműködni más tudományágak ki
válóságaival. A hittudornányos kutatás a kinyilatkoztatott igazság mélyebb meg
értésére irányuljon. ugyanakkor azonban ne hanyagolja el a saját korához fű

ződő kapcsolatot sem, mert csak így segítheti hozzá a különféle tudományágak
ban szakképzett embereket a hit teljesebb megértéséhez. Az ismereteknek ilyen
társítása nagyon be fog válni a papság képzésében is, rnínthogy a papoknak
tudniuk kell majd úgy kifejteni az Egyház tanítását Istenről meg az emberről

és a világról, hogy kortársaink tőlük még készségesebben fogadják be az igét.
Az is szerfölött kívánatos, hogy mínél több világi hivő kapjon kellő képzettséget
a szent tudományokban, sőt hogy számosan közülük hivatásszerűen is szenteljék
magukat ezeknek a tudományoknak, és értékes eredményekre jussanak bennük"
(62. pont).

A teológia az egyház tanításából indul ki, s a tanításhoz tér vissza. Nem a
tanítás előterjesztésére. hanem tudományos átgondolására hivatott. A teológus
vizsgálódik, kutat, bírál, egyszóval tudományos előmunkálatokkal segíti a tanító
hivatalt; tehát a püspökök oldalán áll. Azért foglalkozik teológiával, mert sze
reti az embereket és reméli, hogy teológiája némi fényt visz az életükbe. És
azért, mert engedelmeskedik Istennek, aki arra rendelte, hogy rátaláljon. mi
közben utána tapogatózik, hiszen nincs messze egyikőnktől sem.
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FOLDES' ANNA

" TUDJA-E, MI AZ ÜLDÖZTETÉS?"
Gondolatok az emlékezés regényeiről

Anna Frank élményeit nemcsak naplójából ismerem. Emlékszem rá, mit je
lent a "hátsó traktusban" suttogva nevetni, rejtőzködve, rettegve élni. És em
lékszem, hogy 1944. december 4-én, - amikor a belváros egy már zsídótlaní
tott bérházának álcázott műteremlakásból az ott bujkáló felnőttekkel együtt a
Dunapartra vittek - arra gondoltam, vajon elképzelhető-e, lehetséges-e, hogy ha
mindezt túlélern. ha megmenekülök, - újra izgulni fogok egy számtandolgozat
miatt. És amikor visszakerültem az iskolapadba, bizonytalan, derengő örömmel
fedeztem fel, hogyadolgozatírások reggelén ugyanannyira izgulok, mint előző

életemben - hat hónappal ezelőtt Ugyanannyira, de már nem ugyanúgy: "csak"
ahogya túlélők gyógyult és az árvák gyógyíthatatlan sebeivel lehet.

Talán azért fogadtam hivatásos olvasóként olyan felzaklatott érdeklődéssel,

izgalommal a kortársi magyar irodalom új [elenséaét, a fasizmus poklát m-a
járt, tegnapi gyerekek felnőtt regényeit. Nemzedéktársaim önéletrajzával talál
kozva azt éreztem: kortársaim, sorstársaim megírták helyettem ...

Megírták, mert felnőtté, íróvá érve - nem hallgathattak tovább. Mert a mai
valóság konfliktus-rendszere, a felszín alá szorítottan is lappangó előítéletek mér
ge kikényszeritette belőlük a számadást Nem egykori üldözöikkel - önmaguk
kal, a világban betöltött helyükkel kívántak számotvetni.

KRÓNIKA ÉS sZAMADAs. Új jelenség ez a magyar prózairodalomban.
Mintha társadalmi tabuk és írói műhelyekben készített tilalomfák dőltek vol
na le. A hetvenes évek kezdetétől szinte minden évben születik egy-egy olyan
önéletrajzi íhletésű antifasiszta számadás, amelynek írója a magyar népnek a
második világháború alatt átélt, egyetemes tragédiáján belül, a magyar zsidó
ság külön megpróbáltatásáról szól, az üldöztetés tényének és következményeinek
elemzésére vállalkozik. 1970-ben Mezei András Kezdetben című lírai kisregénye a
felszabadulás 25. évfordulójára hirdetett pályázaton nyert díjat. 1972-ben Gera
Györgynek az áldozatok igazságtételére vállalkozó A tere/.Dút círnű regénye vál
tott ki vitát. Az 1973-as esztendő sikere Gergely Agnes szerelmes regénynek
álcázott drámai vallomása, A tolmács. 1975-ben pedig váratlanul egymást ér
ték az önéletrajzi fogantatású emlékidéző regények: Moldova György a Szent
Imre indulóval, Kertész Imre a Sorstalansággal, Gyertyán Ervin Szemüveg LL
porban című regényével. Bárdos Pál pedig Az első évtizeddel jelentkezik.

A felsorolt regények egyenként is érdemesek az olvasó figyelmére az elem
zésre. De talán többet mond a témáról is, a művekről is, ha legelőször magát a
jelenséget, ezt a sajátos irodalmi hullámot vizsgáljuk.

Mert egy, vagy két, életkorát tekintve már nem egészen fiatal, de prózaírói
pályájának elején tartó írástudó múltbafordulása, a magyar társadalmon belül he
lyét kutató önvizsgáló szenvedélye, egyetlen regény témaválasztása. hősábrázolása,

történelmi meghatározottsága még lehet véletlen, esetleges. De ha egy nemzedék
Íróinak egész sora vállalkozik lényegében ugyanarra a számadásra; ha az írók
a maguk eltérő tapasztalatait elemezve egymásra rímelő kérdéseket tesznek fel,
és a válasz-változatok is összecsengenek. - annak közös oka, gyökere van. A
kapcsolat mélyebb annál, minthogy magyarázatát a vállalkozások összekapcsolá
sával, valamiféle irodalmi divattal megkerülhetnénk. (A hazai nyomdai és könyv
kiadó viszonyokat, az elkészü't kéziratok hosszú átfutási idejét ismerve. állíthat
juk, hogy íróikat nem a pályatársak műve, vagy a rokontémájú alkotások sikere
bátorította, ösztönözte.) A társadalmi, lélektani és irodalmi tényezők sajátos ta
lálkozása, úgy gondolom, megérdemli a tüzetesebb elemzést.

ASSZIMILACIÓ ÉS TAPINTAT. Itt és rnost jogos és megalapozott bizalmat
lanság övezne minden olyanfajta nyilvántartást, vagy irodalmi kategorizálást,
amely bármely korszak zsidó íróit leválasztaná a magyar irodalom testéről. Nem
csak azért, mert mindenfajta - akár esztétikai - megkülönböztetés is magában
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hordja a díszkrtminácíó veszélyét, és ezért elvileg is, gyakorlatilag is elutasítandó
- ez természetes. Hanem azért, mert a magyar múltba visszatekintve, mínden
fajta elkülönülés történelmietlen.

A zsidóság teljes, feltétel nélküli asszimilacíójának a magyar társadalomban
és irodalomban is, nagyon erős a hagyománya. A felvilágosodott abszolutizmus
korszakában, a XVIII. században a Kárpát-medence zsidósága a németesítő jo
zefinista törekvésekkel dacolva, a magyarsághoz kívánt hasonulni. Az emancipá
ciónak a francia forradalom szentesítetre lehetőségeit, amelyek a reformkorban
és a szabadságharc idején a magyar zsidók előtt is megnyíltak, még szerosabbra
fűzték a sorsközösséget. A pest; zsidó hitközség magyar tanitasi nyelvű iskolát
nyit, báró Eötvös JJzsef állást foglal a zsidóság emancipácíója és jogegyenlősége

mellett; a zsidó férfiak számarányukat meghaladó mértékben fognak fegyvert a
nemzetörségben. a magyar szabadság - saját szabadságuk - védelmében.

Az asszimilálódott, és a századvégi bevándorlások következtében számban is
gyarapodó zsidóság az ország kapítalízálódásában és a kapitalizmus krítikájára
vállalkozó progresszióban is fontos (helyenként vezető) szeraphez jut. Lukács
György - saját családi és társadalmi tapasztalataira is támaszkodva - élesen
bírálja a felfelé asszimilálódó zs.dó családok dzsentroíd törekvéseit. De szellemi
fegyvertársai, az irodalmunk horizontját Európa felé tágító írók, a radikális pol
gári mozgalmak gondolkodói és a marxizmus hazai úttörői között is nagy szám
tan ott vannak a zsidó polgárcsaládok progresszív és forradalmár fiai. Az új
magyar irodalom zsidó írástudóinál a származásnak. a családnak, hagyományo
san inkább csak környezetmeghatározó szerepe van. Bródy Sándor soha nem tit
kolta zsidóságát. de nem is emelte programma. Századunk első negyedének vi
déki zsidó családokból Pestre érkező íru, újságírói között nagyon kevesen van
nak (s nem is a Iegielentősebbek). akiknél a kisebbségi lét, a különbözés meg
határozó erejű írói programmá válik. Az írástudók többsége számára a nemzeti
meghatározottság, az anyanyelvhez és nemzeti kultúrához való kötöttség a dön
tő. a vallási (egyre inkább) csak esetleges. Az asszimiláció feltartóztathatatlan
folyamatát csak a fasizrnus növekvő szorítása töri meg. A magyar ír-ik egy ré
szét a fasiszta szellemiség előretörése, a terjedő és éleződő antiszemitizmus esz
mélteti rá. hogy öröklött vallásuk alapián akármikor kltaszíthatiák őket abból
az irodalmi, nyelvi. történelmi és kulturális közösségből, amelybe beleszüiettek,
és amelynek szolaálatára életüket tették. A kiközösítés és a közösségkeresés ket
tőssége olyan emberi, írói dilemma, amelyre ki-ki egyénileg keres választ. Pap
Károly például, részben a társadalmi nyomás hatására, részben a maga vallási
élményei által is ihletve, programrná emeli a maga zsidósáaát. Ez azonban 
a maga korában is, a magyar irodalom történetében is - kivételnek számított.
Radnóti Miklós és Sárközi György egy időben a katolicizmusban keresnek kiutat.

A felszabadulás után perondra lépő nemzedék abban a meggyőződésben tépi
le melléről a sárga csillagot, hogya bélyeg helye. nyoma is eltűnik. Mintha
emlékezetéből is ki akarta volna űzni azt a keserves jóslatot, amely még 1944-ben
szakadt ki Illyés Gyulából :

A.z a rongy (vagy az a kitüntetés)
lekerül egy-kettőre a ruháról.
Tudom, helyén seb fog maradni és
csak akkor fáj majd: mélyéig kitárul!

(Szégyen-bélyeg)

Leegyszerűsítenénk az 1945 után végbement társadalmi fejlődést és annak iro
dalmi vetületét. ha az asszimiláció lehetséges és .valóságos konfliktusainak elken
dőzését, a szemtanúk és a szenvedők hallgatását, kizárólag a fájdalomtól való
meneküléssel magyaráznánk. Része volt ebben annak az írott-íratlan társadalmi
szerződésnek, amely a társadalom minden haladó rétegével és csoportjával elhí
tette. hogy az Alkotmányban garantált jogegyenlőség és a tapintat diktálta tabuk
betartása egyszer és míndenkorra gyökeresen megoldja a mesterségesen szított
ellentéteket. Felszámolja a (kölcsönös) előítéleteket. és a gyanakvást is Száraz
György "Egy előítélet nyomában" című tanutrnányában (Valóság, 1975. 8) nyo
mon követi ennek a kölcsönös társadalmi tapintatnak legszembetűnőbb megnyil
vánulási formáit, Emlékeztet arra. hogy amíg a felszabadulás előtt a zsidók hi
vatalosan izraelitának nevezik magukat, 194') után a jobb érzésű emberek zsidó
helyett, ahol csak lehetett, üldözöttet mondtak. Az érintettek nem tiltakoztak,
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hanem el fogad ták, sőt igényelték, színte megkövetelték, - "mintha örökidőre

elismernék a negyvennégyben rájuk kényszerített abszurditást, hogy zsidónak len
ni szégyen".

A társadalmi érintkezésnek és a közszellemnek ez a tapintat ihlette, koránt
sem veszélytelen torzulása, elsősorban az irodalomban bosszúlta meg magát. Leg
alábbis ott ahol a részben ideológiai, de jobbára taktikai érvekkel alátámasz
tott konvenció sorompót állított a teljes igazság kimondása elé. A féligazságok
útvesztőjében pedig a tények is könnyen elvesztik hitelüket.

KRONIKA ÉS SZÁMADÁS. Alighogy elhallgattak a fegyverek a második vi
lágháború befejezése után, - megkezdődött az irodalom számadása is. A túlélők

három nemzedékének kitörülhetetlen történelmi élménye, magától értetődően

meghatározta a soron következő korszak irodalmát. A mai és tegnapi "nagy öre
gek", akik immáron két világháború nyomát hordozták agysejt jeikben, 1945-ben
teljes írói fegyverzetük birtokában készültek a számadásra. Megszületett a fő

város ostromának első króníkája, Nagy Lajos Pincenaplója, Déry Tibor azonos
korszakából való, lélektani remekléseket is tartalmazó novella-sorozata, (az Al
világi játékok) és Darvas József nemzeti önvizsgálatra vállalkozó, szociográílai
módszerekkel komponált dekumentum-prózája (Város az ingovanyon). Illés Béla a
felszabadítók, Szabó Pál a magyar parasztok szemével látta a történelmi sors
fordulót. A felszabadulás korabeli történelmi ábrázolását elemző kritikai összkép
ből azonban ugyanúgy hiányoztak a magyar zsidók tragédiájának ábrázolására
vonatkozó tüzetesebb utalások, mínt magukból a rnűvekből. A kommunista Nagy
Lajos (akinek a felesége volt csak zsidó) és a népi Irók balszárnyán elkötelezett
Darvas József, valójában még kevesebb gátlással küzdöttek a témában, mínt azok
az írók, akik maguk is érintettek voltak. A nemzeti sorsközösség vállalása és a
megkülönböztetés minden formája ellen való tiltakozás, az asszimiláció hagyo
mánya és az emancipáció programja, mínd abba az irányba hatott, hogy a kor
társi irodalom fő vonalába tartozó írók lemondjanak saját sebeik és sérelmeík
ábrázolásáról.

A légüres teret, amit a kortárs írók hagytak, viszonylag hamar kitöltötték
azok, akikből csak a szenvedés csiholt írót. A fasizmus ellenl tiltakozás jegyé
ben született, vádirat jellegű dokumentumok, túlvilági riportok, láger-regények
és naplók szerzői általában a maguk véleményét kívánták felmutatni, kőbe vés
ni. Ki azért, mert ily módon kívánt emlékművet állítaní halottainak; ki azért.
mert a szörnyűségek megfogalmazásától várta - nem a megnyugvást, csak a
feloldást. Vagy mert hitt abban, hogy a kőbe vésett króníka mementó lehet
az emberiségnek.

Ezek a személyes tapasztalatok alapján íródott króníkák a közvétlenül beá
ramló, nyers valóságot őrizték, és az akkoriban még új. elementáris erejű in
formációs anyagnak köszönhették nemcsak dokumentum-értéküket, de azt a mű

vészi élménnyel egyenlő intenzitású, attól világosan megkülönböztethető drámai.
érzelmi hatást is, ami "sikerüket" biztosította. Ezek az általánosíthatatlan, egy
szerű, nyersen áradó híradások nem avathatták, és nem is avatták íróvá azt,
akinek nem a tehetsége, hanem csak a szenvedése ébresztett tiszteletet. (Ilyen
volt például a legmegrázóbb auschwitzi számadás szerzője, Vidor Gáborné, aki
nek Háborog a sír című könyve a Iegmegrendítőbb emberi dokumentumok egyi
ke; ennyiben maradandó alkotás, - de nem irodalom.)

A magyar irodalom középnemzedékének tagjai, akik rájuk kényszerített ka
tonamundérban vagy munkaszolgálatosként sárga karszalaggal szerezték az első.

egész életre szóló történelmi tapasztalatokat, életkörülményeiktől tüggően, évek
vagy évtizedek alatt izzadták gyönggyé a sorsuk kagylójába zárt kínokat. Vol
tak, akik újra meg újra nekirugaszkodtak a számadásnak. Örkény István is.
Cseres Tibor is több műben, sőt több műfajban is vállalták, előbb az áldozatok
rekviemjének megszólaltatását, később pedig a kíméletlen nemzeti önvizsgálatot.
A zsidóság tragédiája és az antiszemitizmus mételye - ez a két egymástól el
választhatatlan történelmi trauma - ezeknek a műveknek inkább csak a peri
Iériáján jelent meg. Örkény Egyperceseíben egy-egy villanás erejére sűrűsödík a
tragédia, Rekviem egy hadseregért című, Nemeskürthy Istvánnal együtt írott do
kumentum-drámájában egy mellékfigura monológja érzékelteti az élmények ere
jét. Drámai erővel, de a szemérem történelem torzító fegyelmével: míntha nem
hatszázezer áldozat követélné az utókor szellemi, erkölcsi elégtételét.
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A prózának és a drámának ez az öncsonkító tartózkodása, szemérme olyan
általános volt, hogy még a lírai életművekre is évtizedeken keresztül rányomta
bélyegét.

KÉNYES TÉMA? A közelmúltban azonban fordulat, sőt gátszakadás követ
kezett be. Megindult az őszinte vallomásoknak az a hirtelen felszínre tört ára
data, amiről a bevezető felsorolásban szóltam. És ilyenkor hajlamosak vagyunk
arra, hogy megfeledkezzünk az előzményekről.

Holott a zsidóság tragédiájának első,' irodalmi rangú hazai számadása majd
két évtizeddel ezelőtt, 1958-ban született: Keszi Imre Elysiuma. Lágerregény ez
is, mínt a mostani, új hullámba tartozó alkotások, és ugyancsak egy gyerek kál
vártája áll a középpontjában. Csakhogy a mostani önéletrajzi ihletésű irásokkal
ellentétben, Koszi nem a maga nemzedékének útját követi Szekeres Gyurka
sorsában. Korban, sorsban ő regénye gyermekhősének szüleihez áll közelebb. S
mivel nem köti az élmények személyes hitele, végsőkig élezi hőse sorsát. Sze
keres Gyurka Elysiuma az elhurcolt és orvosi kísérletekre ítélt gyerekek külön
leges németországi lágere. Ebben a világban látszólag racionális törvények ural
kodnak; a jó magatartás jutalomban részesül, s a gyerekeket tudatos pedagógiai
módszerekkel tartják kordában, - csak éppen, maga a pokol irracionális. Sze
keres Gyurka mártíruma megrendítő. de ha csak az lenne, mára talán elfe
lejlettük volna a regényt. Annak, hogy emlékezetünk megőrizte, - s hogy a
könyvkiadó érdemesnek tartotta nemrégiben újra kiadni, - legfőbb oka, hogy
Keszi regénye kérdésfeltevésében megelőzte korát. Igazi irodalom lévén, húsz év
után is aktuális maradt.

Keszi hősc gyerekfejjel végig meri gondolni nemcsak azt, ami történt, ha
nem azt is, hogy lehet, hogy ez a földindulás, stabilnak hitt gyermeki világá
nak összeomlása megtörténhetett. Meg merte kérdezni önmagától: "Jó lenne, ha
nem lennék zsidó? Ha nem lennék zsidó, nem lennék én? Hogy ölnek meg egy
embert? Mít vesztek azzal, hogy rncgőlriok?" A hős határhelyzetben feltett kér
déseivel egyenértékűek azok a kérdések, amelyeket - felnőtt hőseinek gondolat
menetét követve, maga az irá tesz fel az állampolgároknak - az értelmiségiek
nek, a tudósoknak - a magyarsághoz és a zsidókhoz való viszonyáról. Keszi ki
meri moridani, hogy az anyanyelvhez és nemzeti kultúrához kötött zsidó pol
gárok magyarsága - kikerülhetetlen adottság, és független attól, hogy ezt meg
engedik-e nekik, vagy S2m; de ugyanakkor, nem veti el, nem bagatellizálja h6
seinek a magyarsághoz képest másodrendű, vallási kötöttséget sem; ellenkezőleg.

Ezt ishagyomány-szenteöjtette, örökött adottságnak látja, amelyet nem gyen
gít. hanem erősít a közösség megnróbáltatása. "Ha jó lenne zsidónak lenni, talán
már nem is lennék az" - mondja a regényben Szekeres Gyurka édesapja, a
magyar nyelv hivatásos, tudós szerelmese. És ez a megállapítás nagyon is pon
tosan érzékelteti azt a szltuációt, amelyre az asszimiláció folyamatának erősza

kos megtörésével utaltam. Jelzi, hogy Magyarországon a zsidóság tudata, szoli
daritás-élménye a fasizmus idején elsősorban a megkülönböztetés és az üldöztetés
tényéből, később azután a megpróbáltatás közös élményéből. az együtt .átélt trau
mákból táplálkozott.

Keszi Imre vállalkozása (akkor) folytathatatlannak tűnt.

Más oldalról, a valóság más szeletének. szakaszának ábrázolásakor azonban
a magyar próza újra meg újra beleütközött az elmúlt történelmi korszak leg
súlyosabb tragédiájába. Hiszen nem volt olyan közösség, amelyet valamilyen
formában ne sújtott, érintett, vagy fertőzött volna meg a fasizmus. A túlélők 
bűnösök, bűnrészesek és a passzivitás cinkosságáért is felelősséget érző tisztessé
ges emberek között folytat ták életútjukat. Ez a saiátos, tudatosan leplezett, tit
kolt konfliktus azután surlódásokhoz, összeütközésekhez. sőt tragédiákhoz is ve
zetett. Az első, aki erről kendőzetlenül, humánus felelősségtudattal szól, Fekete
Gyula, aki a hatvanas évek derekán megírja talán mindeddig legjelentősebb

munkáját, Az orvos halálát.
Feketét semmilyen személyes szál nem köti a zsidókhoz, ő a passzivitás bűné

ben osztozó magyar közvélemény nevében ítélkezik. Egy falusi zsidó orvosban
találja meg a maga Iljics Ivánját. az ő élete mérlegét vonja meg búcsúzóban.
A hősválasztás bátorságából következik a regény legdrámaibb jelenetének kon
fliktus-helyzete. Akkor, amikor dr. Weisz Dezső, - aki maga is megjárta a get
tót és egész életében gyászolja munkaszolgálatban elvesztett fiait, soha Illeg nem
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született unokáit, - éppen az ellene 1944-ben Iegsúlyosabban vétők házában
kerül szembe a halállal. Az ember kikerülhetetlenül őrzi szívében azóta is a
maga sérelmeit, gyászát. Az orvos azonban felülemelkedik rajtuk, és maradék
erejét végsőkig megfeszítve, saját életét kockára téve és végül feláldozva segit
azoknak, akiknek pedig soha nem tud megbocsájtani.

FRONTATTÖRÉS. A hatvanas évek derekán legelőször a Iírában oldódott El
hallgatás görcse. Tóth Judit és Székely Magda - akiket "az árvaság nevelt", és
gyerekként élték át a fasizmus poklát - saját gyermekkoruk élményeiként idé
zik, de realista Iírájuk egy apokaliptikus kor költői számadásává lesz. Tudatosan
keresik a szabadulást, a megváltást, ám a személyes veszteség - az anya ha
lála - és az átélt "száz halál" traumája erősebbnek bizonyul. Verseiknek nem
csak tárgyát. de képanyagát, csendjét is áthatja. Költői hangjukat, akkor és
azóta is, az élményekben gyökerező zaklatottság, a fájdalom sújtotta emberek
magánya határozza meg.

Mezei András ekkoriban írja meg első prózai művét A csodatévőt, amely egy
tizenhárom éves, futballista álmokat dédelgető, megszomorított lelkű zsidó kis
fiú tapasztalatainak, álmainak és rettegései nek költői rendbe foglalt ötvözete. Me
zei gyerekhőse, Joske, 1944-ben egy pokollá torzult mesevílágban téblábol, s
egyre csak abban bízik, hogy a nagyon nagy bajok, igazságtalanségok után több
nyire csoda történik. S ha a mesék nem hazudnak, talán még megtörténhet a
legnagyobb csoda is: az életbenmaradás csodája. Ezt a csodát regisztrálja és som
mázza 1970-ben, A csodatevő folytatásaként írott, földhöz kötött, és mégis köl
tői realizmussal megalkotott, Kezdetben című kisregény.

A csodatévő Joske apjának, az öreg Lebovicsnak példázatával kezdődik: "Ne
árusítsd ki a szenvedéseidet, fiam, úgysem könnyíthetsz már szavakkal. Az em
bereket ne emlékeztesd, ne tarts eléjük tükrőt könnyelműen és kihívóan, mert
még felróják neked... Sose emlékeztesd az embereket a múlt jukra . .. Az olyan
dolgokra, amelyekről nem szívesen beszélnek... Felejtsd el, vagy őrizd meg ma
gadnak mind, amit láttál, mind amit hallottál, de még az sem elég, mert bú
nödül róhatják fel egyszer akár a néma tanúságodat is. Ezért mondom, hogy
ne emlékezz te- a matracok alatt lapuló fejedelmekre, és ne is emlékeztesd
őket a lapulásukra." Ebben az intésben a vallomástevő nemzedék egyik legéle
sebb morális és politikai dilemmája fogalmazódik meg. Mert a költővé érett
egykori kisfiú, - és minden nemzedéktárs - a megvertek és megalázottak e
keserű bölcsességével dacol, amikor emlékezik.

Mert emlékezni - vádolni és mérlegelní ....., valóban felelősséggel teli, ne
héz küldetés. Aki erre vállalkozik, annak meg kell küzdenie a téma minden
buktatójával. az ellentétek szövevényességével, az ábrázolhatatlan ábrázolásának
pszichológiai és esztétikai veszélyével, a nagy elődök példájával, Peter Weiss,
Semprun és André Schwartz-Bart műveinek emlékével és az olvasók emberi,
politikai érzékenységével is.

Sándor Iván 1967-ben írott, pályadíjnyertes Tiszaeszlár című drámájában, az
eszlárí pert a fasizmus történelmi előjátékának tekintve, leleplezi a kútmérgező

szemlélet terjedésének társadalmi és lélektani feltételeit, eszmei, emberi pusztí
tását. És történelmi távlatba állítva ábrázolta a fasizmusnak a magyar társa
dalomban való szétáradását, romboló hatását is. Jellemző, hogy nem sokkal a
bemutató után, Pándi Pál kötelességének érezte, hogy a Társadalmi Szemleben
vitába szálljon azokkal, akik nem helyeslik a "kényes kérdéseket" érintő és
taglaló dráma bemutatását, akik attól tartanak, hogy az előadás hatására a ha
mu alatti parázsból egykönnyen fellobbanhat az antiszemitizmus lángja. Nem
tagadja és nem vitatja, hogy élnek még Magyarországon antiszemiták, "régl bei
degződések és újonnan életrekapó babonák", s hogy "ha nyílt és brutális formá
ban már nem is léphetnek fel az embergyűlölet sanda lovagjai, de alattomosan,
közvetett rnódszerekkel, légkört mérgezve, ostyákba csomagolva becstelen indu
latokat: még kísérleteznek". De mivel "hasonlíthatatlanul többen vannak ebben
az országban a felvilágosult emberfők, akik szembeszállnak a sötét indulatok
megszállottjaival", Pándi arra -a következtetésre jut, hogy az antiszemitizmus
semmiképpen nem lehet "kényes kérdés" azoknak az osztályalapon álló marxís
táknak. akik nem liberális gesztusokkal, hanem az embertelenség feltételelnek
történelmi érvényességű felszámolásával küzdenek mindenfajta diszkrimináció,
köztük az antiszemitizmus ellen is.
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A téma, a probléma, amellyel Sándor Iván szembenézett, azóta is a levegő

ben van. Az író joggal vallja magát egy olyan nemzedék tagjának és kortársá
nak, "amelyik. emberségének próbája éppen az, hogy elfogadja-e egyenlő értékű

nek a más neveltetésű, más színű, más kultúrájú embert". Ebben a meggyőző

désben erősítették őt meg hat esztendővel a dráma bemutatása után, a per hely
színén szerzett tapasztalatai is. Mert amíg lesznek Tiszaeszláron és másutt, akik
nem ismerik a magyar Dreyfuss ügyet, akik még 1973-ban Js hisznek a század
végi vérvád igazságában, akik nem a tények, hanem a rágalmakat fenntartó
legendák bűvöletében élnek, s úgy vélik - mint a megkérdezett eszlári gye
rekek -, hogy a második világháború idején azért ölték meg, azért dobták a
Tiszába a zsidókat, "mert nem dolgoztak... csak úgy· raboltak. .. és ingyenél
tek", addig a témáról nem lehet és nem szabad hallgatni CA vizsgálat iratai, 1976).

A magyar irodalom és közvélemény konfliktust rejtegető szemérme, a ké
nyesnek ítélt kérdésektől való, hagyományos idegenkedése csak fokozatosan ol
dódik. A diszkrimináció törvényes formáit egy 'világtörténelmi fordulat robban
totta; társadalmi alapjait a nemzeti közvéleményben esztendők nevelő munkája
rendítette meg. A teljes igazság ábrázolását elviselő egészséges közszellem ki ala
kulásához hozzátartozik az is, hogy' a felszabadulás után felnőtt, magukat min
den szempontból egyenrangúnak, magyarnak valló írástudók a hetvenes években
egyre bátrabban kezdik vállalni önmagukat és múltjukat is. Már nemcsak a
kis falusi házat, a városi prclüakást, de a rabbi ősöket, vagy a zsidó bádogos
nagyapát is ...

A VILÁGIRODALOM FELSZABADíTO PÉLDÁI NYOMÁN. Abban, hogy ez
a folyamat megkezdődött és feltartóztathatatlannak bizonyult, ha nem is döntő,

de mindenképpen lényeges, bizonyítható szerepe volt a világirodalmi példáknak
és előzményeknek. elsősorban a széles körben népszerű és világirodalmi rangú
amerikai prózának.

Ez nyilvánvaló, könnyen kimutatható hatás nem közvetlen, és nem a té
mák vagy figurák átvételében, az egyes történetek megtermékenyítő hatásában,
vagy akár az atmoszféra utánérzésében jelentkezik. Inkább a lehetőség felisme
résében, és egy odáig elképzelhetetlennek tartott írói magatartás vonzásában.
Nyilvánvalóan, többek számára is felszabadító élményt kínáltak azok a regények,
novellák, amelyek bizonyították, hogy a zsidó családok népisége is - valóságos
és vállalható népiség. Művek és magatartások ígazolták, hogy ez a vállalás nem
jelenti, hogy az utódok valamiféle szellemi gettóba szorulnának. Meghatároz6
erejű. tradicionál.is vallási és etnikai közösséget kínál, de ez egyáltalában nem
gyengíti amerikai jellegüket.

A hazai művek, amelyekre gondolok, - természetesen - kérdésessé is tesz
nek mindenfajta analógtát. Hiszen az identitás keresésének történelmi korsza
kában a gyökerek felkutatása és felmutatása Amerikában általános, s a tömeg
társadalom arcnélkülisége ellen való lázadás egyik jellemző formája. Nálunk,
ahol a nemzedékek óta asszímíláns zsidó családokhoz való tartozás, mínt klfej
tettem. nem etnikai természetű. és legfeljebb egyre lazuló vallási megkötöttsége
ket, szokásokban élő tradiciókat és külsőségeket jelentett, ennek a közösségvál
lalásnak eleve kisebb a súlya, és kisebb a művek világában jelentkező konzek
venciája is. Halványabb, mínt Malamudnál. Saul Bellow-nál, Singernel, vagy
akár Philip Rothnál is, akik jórészt az őket szárnyra bocsájtó közeg törvényét,
arányait Icutatják. Ott, a bevándoroltak közössége nemzedékeken keresztül szo
ros marad és meghatározó érvényű. Nálunk, századun k második harmadában a
budapesti, vagy akár vidéki zsidó családok életformája nemigen különbözík a
velük azonos társadalmi helyzetben, osztályban, kasztban elhelyezkedő keresz
tény családokétól. (Érdekesen dokumentálják ezt Bárdos Pálnak, a maga makói
kisvilágában gyökerező, gyerekkori emlékei. Az író Az első évtizedben elmond
ja, hogy a harmincas évek legvégén, a negyvenes évek elején a betlehemes pa
rasztfiúk magától értetődően látogatták végig karácsonykor a makói zsidó há
zakat is. purimkor pedig a zsidó családok keresztény barátainak, ismeróseinek
is kijárt az ünnepi ajándékcsomag. A kapcsolatnak ez a kölcsönössége, szoros
sága azért is érdekes, mert a "boldog békeidóben" még az ünnepek őrizték leg
inkább a zsidó családok különállását.)

Nálunk a történelem - pontosabban : a fasizmus - törte meg az asszimIlá
ció mind teljesebb folyamatát és az antiszemitizmus elmélete és gyakorlata volt
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az az erő, ami az asszimiláció híveire és az elkülönülökre egyformán rákény
szerítette az üldözött ősök sorsának vállalását. Az új magyar próza megidézett.
harmadik nemzedékének tehát nem a különbözés, hanem a megkülönböztetés volt
a meghatározó erejű élménye. A kirekesztettség és az üldöztetés történelmi ta
pasztalata ébresztette fel sokakban azt az újfajta (morális índítékú) szolidaritást,
amely már nem a születés, és nem is az életforma, hanem a közös sors, az át
élt szenvedés parancsa.

Az amerikai zsidó környezetben játszódó regények, novellák elsősorban az
irók mélyen rögződött társadalmi gátlásának. szemértnének oldásában játszottak
szerepet. Igazolták. hogy az odaadó zsidó mama alakja semmivel sem alábbvaló
a parasztmadonnákénál és a szeder-esték emléke nem szégyellnivalóbb a kará
csonyfa fényénél. És bizonyították azt is, hogy ez a minden humánus töltése
ellenére is beszűkült, visszahúzó világ nemcsak ábrázolható, de krttizálható is.
Úgy. ahogy például Phílíp Roth teszi a maga írásaiban: mert csak a vállalás
hordozza magában a meghaladás. a fészekből kiröppenő gyerekek felnőttként el
kerülhetetlen elszakadásának lehetőséget is.

AVRAHAM BOGATIR VILÁGA. A kortársi magyar prózában Kardos G.
György az egyetlen, aki a zsidósáahoz való tartozásról nem múlt, hanem jelen
időben és nem a magvarsággal való sorsközösségnek alárendelten ir. Akinél a
zsidóság egyfelől - akárcsak az amerikai regényben - az etnikum szintjén je
lenik meg, másfelől az államiság történelmileg meghatározott keretei közott.

Kardos G. György 19GB-b:m előzmények nélkül robbant be a magyar iroda
lomba. EI,SŐ, bravúrosan tömörített realista családregénye (Avmhnm Bogatir hét
napja, 1963) a rászakadó és rákényszerített történelemben vergődő zsidó kisern
ber tisztességének apoteózisa, valójában gazdag, mély lírával mintázott emberi
por'Té. A zsidó népi-égnek az az anekdotával szclídrtett natosza és öntróniára fe
jezőclik ki benne, ami Saiern Ascn-tól Babul íg és. ELlre~lburgig: LüLJLcLre jCn~nl

ZŐ, s a magyar irodalomban előzmények nélkül való, Hősét, akár egy Chagall
kép mellékalakjának is elképzelhetjük, és ha hangját halljuk, olyan, mintha Tó
biás, a tejesember szólalna meg. Talán CSGk az a különbség, hogy 6 nem az
úristennel. hanem a történelemmel felesel.

Kardos G. Györgynek az egzotikum és politikum határán született regénye,
alapjában realista eszközökkel íródott, és megfelel a társadalmilag-történelmileg
konkrét valóságábrázolás sokrétű politikai követelményeinek is. Ugyanakkor, vi
lága, a maga egyetemességével és modellszerűségével ki is emelkedett ebből, a
tágabb értelmezhetőségével vívta ki a hazai és nemzetközi érdeklődest. Kardost
szoros kötelékek fűzik a világirodalom említett zsidó regényeinek vonulatához,
de ugyanakkor megteremti és megőrzi saját, a magyar irodalom szellemiségében
gyökerező írói egyéniséget is. Ezért lehetett a kortársak nemzedékére gyakorolt
hatása is nagyobb annál, mint ahogy ez a köztudatban él.

NEM "A" ZSIDO SORS, - MAGYAR TÖRTÉNELEM, Személy szerint Kar
dos G. György is a fasizmus évtizedében felnőtt, a sors kénye-kedvének kitett
magyar zsidó fiatalsághoz tartozott, életútja, emigráns sorsa azonban kivételes.

Azok a vallomástevő, Kardosnál általában valamivel fiatalabb írók, akiknek
műveiről szólní szeretnék, százezrek sorsaban osztoztak. Élményeik, tapasztala
taik éppen annyira egyeznek, és éppen annyira különböznek is, mínt a magyar
zsidóságé. Az írók között is van Auschwitzot megjárt túlélő (Kertész Imre) és
vannak, akik a deportálás poklában olyan bugyorba kerültek, ahonnan viszony
lag többen jutottak élve a felszínre. Ilyen "szerencsésebb" ausztriai lágerben
menekült meg Bárdos Pál és Ember Mária. A gettóban felszabadult budapesti
túlélők sorsában - Moldova György gyerekhőse osztozott.

A személyes élmények és tapasztalatok mozaik kockái, ha egymás után ol
vassuk a regényeket, döbbenetes történelmi körképet alkotnak: a magyar múlt
egyik legtragikusabb, mcstanáig jobbára homályban tartott Iejezetét.

Amikor a szerzők belefogtak a maguk túlvilági Odüsszeiajának elmesélé
sébe, a közlés lelki kényszerén, a személyes imperatívuszon túl, a történelmi
adósságot érezték. Műveik azonban mégiscsak abban az irodalomtörténeti pilla
natban születhetettek meg, amikor a vallomásra késztető racionális érvek, az azt
sürgető objektív és szubiektív indítékok legyőzték a korábbi érzelmi és politikai
gátlásokat. A kétféle erő konfrontációja - szinte egyetlen önvallomásból sem
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hiányzik. Ahogy a klasszikus eposzok invocatiójában valaha elengedhetetlen volt
a múzsa segítségéért való fohászkodás, úgy jelenik meg a mostani számadások
bevezetőjében, vagy szövegében, az irók magamentsége, Ki-ki" felsorolja és meg
cáfolja a vállalkozásával szemben felhozható érveket, és megvallja. - miért
nem hallgathat tovább. Nem titok, hogy a folytonosan újjászülető gyűlölködés,

a fasizmusnak földünkön sokfelé fellángoló brutális öröksége és lappangó fe
nyegetése, a mély gyökerű előítéletek kiirthatatlansága, fontos, már-már aggasztó
politikai aktualitást is kölcsönöz az irodalmi mementóknak.

"Mintha nemcsak a gyilkosok, az áldozatok is visszatérnének a tetthelyre ..."
- tűnfQ,dik kételyekkel küzdve Gera György hőse A terelőútban. Ember Mária
viszont már regényének mottójában arra figyelmeztet, hogy "Ennek a könyv
nek a tárgya nem .a' zsidósors. Amit ez a könyv elbeszél, az magyar történe
lem." S míntha csak ezt a megkezdett gondolatot folytatná Gyertyán Ervin,
amikor Szemüveg a porban című regénye születésének körülményeiről, indíté
káról vall és az emlékezés aktualitását eJvitató regényhőse szemébe mondja, hogy
nem a zsidókérdésről ír: "Amiről én írni akarok, az magyar kérdés, német kér
dés, angol kérdés. Az emberiség kérdése. A szocializmus kérdése is, ha úgy
akarod."

A kérdésfeltevésnek ez az egyetemessége, talán a legfontosabb megkülön
böztető jegye ennek a hetvenes évek derekán született regénysorozatnak. Ér
vényre juttatására az írók egész sor eszközt alkalmaznak, a szépirodalmi eszkö
zökön túl, olyanokat is. amelyek általában a publicisztika fegyvertárába tartoz
nak. Kűlőnösen jellemzőnek érzem a dokumentumok alkalmazásának új rendel
tetését és hatá-át is. Korábban, a közvétlenül háború után született, dokumen
tum-jellegű írások művészí korlát jaként említettem az egyszeriséget, a partiku
Iaritást. Az új irodalmi hullám alkotásaiban az alkalmazott, felhasznált doku
mentumok funkciója viszont énpen ellenkezőleg - az egyedi sorsok kitágítása,
~! sz('n1~~~J,'/2S tapasxtolntok kieaész.uése.

A dokumentumok regénybeli szerepe eltérő. Gyertyán Ervin általában vi
tatkozó hőseí szájába adja. érvként, a tényeket. Bárdos Pál a maga számadá
sának szülctését kommentálja, emlékezetét korrigálja a könyvtárakban fellel
hető, felkutatott adatékokkal. A legfrappánsabb talán Gera György és Ember,
Mária szerkesztésí módszere, akik élesen elhatárolják az elbeszélő szőveget a
közölt Iorrásanyagtól. Ember Mária Hajtűkanyarjában a dokumentumok hatszáz
ezer ember személyes tapasztalatát összegezi azért, hogy a regényhősök kálvá
riáját valóban a magyar történelem megfelelő fejezetévé, érvényes korra ízzá tá
gítsa. tgy keriil egymás mellé, a védtelen gyerekhős elbeszélésének fonalát meg
szakítva és kiegészítve, Eichmann parancsa és Horthy Míklós levele, Endre Lász
ló nyilas bel űgyml niszter rendelete és a Stürmer úszító cikke, a felszabadulás
utáni népbírósági tárgyalások jegyzőkönyve, és néhány, friss kutatásokra épülő

történelmi esszé részlete.
A dokumentumoknak ez a széles köre, változatossága és gazdagsága ilyen

módon kiegészíti és felújít ja a regények három évtizedek alatt megfakult infor
mációtartalmát is. Hiszen nem könnyu egy teljes történelmi korszak és könyv
tárnyi irodalmi, publicisztikai mű után - újat mondani a témában.

A kérdés csak az, hogy lehetséges-e egyáltalán?

GYEREKSZEMMEL. A lágerregények új hullámának legszembetűnőbb meg
határozó közös vonása a szerzők személyéből, életrajzából következik.

Mutasd be hősődet, s megmondom, mikor születtél ...
Ha végigolvassuk és összevetjük a vallomásokat, szembe tűnik, hogy ki-ki

saját, 1944-es énjén keresztül érzékeli a múltat, S mivel az írók nagyjából egy
nemzedékből valók, hőseik azon a szörnyű nyáron az iskoláskor elején, vagy a
kamaszkorban tartanak. (A különbségek természetesen nem elmoshatók: Bárdos
Pál kilencéves gyermek-önmaga mást lát és mást érzékel, a tudatosság más
szintjén fogadja be a világot, mint Gyertyán Ervin átlagon felüli politikai in
telligenciával rendelkező, hetedik gimnazista hőse.)

Az egyes szám első személy - nem kizárólag forma, és nem is feltétlenül az.
Inkább megközelítési mód, látszószög, szemlélet, a regény írójának a feldolgo
zott élményanyaghoz való viszonya. Az elbeszélő és a hős identításának, termé
szetesen, megvannak az esztétikai konzekvenciái is. A legfontosabb: az auten
tikusság, a hitelességnek az érzelmileg is maximálisan alátámasztott formája.
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Ami az epíkában szokatlan Iíraíságot is eredményez. Igaz, a líraiság, a személyes
tapasztalatok hitele - még nem azonosítható a művészí igazsággal. Ezúttal azon
ban az átélt határhelyzetek drárnaísága, a megőrzött részletek kísérteties pontos
sága és az élmények hitelesságét is alátámasztó dokumentáció együtt, egy irány
ba, - a művészi hitelesség irányába - hatnak.

A gyerekhősök középpontba állítása, nemcsak a lágerregényekre jellemző.

Kimutatható lenne ez a magyar, söt a világirodalom megélénkült önéletrajzi
hullámában is. A gyermeki látószög alkalmazása, a gyermekhőssel való azonosu
lás egyfelől erősíti a művek érzelmi hatását, kiélezi a kiszolgáltatott áldozat és
a pusztító világ ellentmondását, de ugyanakkor korlátozza is a szerzők (regény
beli) áttekíntését, beszűkíti a korrajzet is. Ezt a veszélyt igyekeznek tudatosan
leküzdeni az irók a dokumentáció felhasználásával, a történet és az elbeszélés
idősíkjának váltogatásával és a gyermeki emlékezetből előhívott körképet kiegé
szítő, "kölcsönélmények" közlésével is. Szinte minden regényben érződik, hogy
az irók - a hősválasztás hátrányát és előnyét egyszerre élik <it, - tudatában
vannak a beszűkítés, a korlátozottság veszélyének, de élnek a pszichológiai fel
mentéssel is.

Tény, hogy a legértelmesebb, körülményei következtében koraérett gyerek
sem láthat túl a közvetlen tapasztalás világán. Nem rendelkezhet az általánosítás,
az absztrakció intellektuális eszközeivel, nincs és nem is igen lehet filozcifiája,
és a környezetéről formált véleménye is érzelmileg determinált. Ez határozza meg
a körülötte élő felnőttekről alkotott véleményét, és korlátozza - sorstársaival
szembeni - kritikáját is. Ember Mária, talán pedagógus múltjának és anyai
tapasztalatainak hála, a többieknél pontosabban érzékeli hőse életkori sajátossá
gainak meghatározó szerepét, és éppen ezért sikerül saját élményeinek transz
ponálásával hiteles gyerekhőst teremtenie. De még neki is meg kell küzdenie
az emlékeit idéző felnőtt kritikusabb látásmódjának, tudatosságának befolyá
sával. Legtisztábban talán éppen a Hajtűkanyarban jelenik meg az a szörnyű,

történelmileg determinált accelerácíó, ami a gyerekkoruktól megfosztott, hirtelen
megöregedett tízévesek, kamaszok gondolkodásmódját is megszabja.

A gyerekhősök gondolkodásmódjára jellemző - a valóságban és a valóságot
tükröző emlékiratokban is -, hogy még kompromisszum nélkül hisznek az igaz
ságban, és értetlenül figyelik a megingathatatlannak vélt világrend felfordulását,
a rájuk törő igazságtalanságot. Képtelenek felfogni a hatalmasnak vélt felnőt

tek - szüleík, rokonaik - kiszolgáltatott, tehetetlen törpeséget. Hogy a sok
száz felnőtt miért nem támad neki a tucatnyi fegyveresnek... Hiszen a gyere
kek csak a közvetlenül felfogható, látható, számbeli erőviszonyokat fogják fel,
és nem tudják, hogy a lágeren túl csupa fegyveres és fegyvertelen rabtartó
őrködik. Mégis, ebben a majd minden regényben kiütköző gyermeki "naivitás
ban", romlatlan erkölcsi érzék és mély igazság húzódik. A hősök tegnapi naivitá
sa az elbeszélők azóta kiérlelt társadalmi felismerésével, történelmi önkrrtíká
jával fonódik össze.

A feltárt emlékanyag az emlékezők életkorából, érzékenységéból és élmé
nyeik sajátos voltából következően, új lehetőséget is kínál az íróknak. Olyan
tapasztalatokkal is gazdagíthatták történelmi ismeretanyagukat, ami felnőttnek

eszébe sem nagyon juthatott.
Lehet-e Auschwitzban unatkozni ? - a Sorstalanság kamaszhősének ez a

legbizarrabb. mégis megdöbbentő problémája. Mert az éhség, a rettegés, a meg
aláztatás élményéről már rengeteget olvastunk. De Köves Gyuri, akinek láger
élményeiben - Kertész Imre regényében - visszatérő szó a "természetesen". 
másfajta tapasztalatokról számol be. O úgy fogadja el a lágerek elfogadhatat
lan világát, ahogy annak idején, napról napra átélte: a részleteket is egymáshoz
viszonyítva. Ennek köszönheti, hogy avagonból kiszállvá, még megörült a lá
gerben látott futballpályának, és először' nevetett rajta, hogy itt kés nélkül, "ro
binsonosan" kenik a margarint a fekete kenyérre. Azután. ahogy beleszokott a
lágerélet "rendjébe", rádöbbent, hogy - unatkozik Auschwitzban. Buchenwaldot
viszont hamar megszereti, mert, bár "természetesen" itt is van krernatóríum,
mégis úgy tűnik, hogyahalálgyár, a holttestek eltüntetésének nagyüzeme itt
nem jelenti a láger célját.

Bárdos Pál vallomásának legdrámaíbb mozzanata az, am'kor a kisgyerek
veszélyben látja édesanyja becsületét. Amikor úgy érzi, hogy ítélkeznie kellene
anyja és a közösség perében, de felnőtt fejjel is képtelen rá, A történet egy
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sohasem ábrázolt, végletes morális konfliktust vet fel: bűnösek-e a láger élmun
kás varrónői (a kisfiú édesanyja es nagyanyja), amiért a várható külön juttatá
sok, életmentő falatok reményében többszörös normát teljesítenek, maximálisan
kiszolgálják rabtartóikat. és ezzel - közvetve - a náci hadigénezetet. És a
kisfiúnak. aki pedig édesanvia .Jrűnének" elsőrendű haszonélvezője. végig kell
néznie, hogy a sorstársak szernenköpik azt, aki az ő szemében a legjobb, a leg
tisztább ember. Ezt az élményt csak gyerek élhette át, és csak felnőtt írhatta
meg ilyen drámai erővel.

SZÉLES REGISZTEREN. Bevezetőben bevallottam elfogultságomat. de nem
szeretnérn elhitetni senkivel, hogy csupa maradandó értékű remekműről van szó,
Még azt sem, hogy rrrindegyik példaként említett "író sikeresen. vagy akár azo
nos eredménnyel küzdött volna meg a témából következő buktatókkal.

Az Irók a maguk sorsának számadására vállalkoztak, s az átélt traumák
meghatározták nemcsak a zsidósághoz. a magyarsághoz való viszonyukat is Bár
míndegyiküknek alapélménye a megkülönböztetés, az üldöztetés - kitartanak
az asszimiláció, a magyar sorsközösség vállalása mellett. Ennek a döntésnek, 
amely Ernber Máriánál tárgvilagnsabban, Kertész Imrénél keserűbben. Bárdos
Pálnál patetikusabban fogalmazódik meg. - a dilemma felvetése, a konfliktus
kíélezése és a politikai tudatosság szintjén való megoldása ad súlyt.

Moldova György regényéhen elmarad a happy end. Hősének a történet vé
gére - látszólag - bete'jesnl leghőbb vágya: a helyrezökkent világban. sike
res kiilönbözeti vizsga után. felveszik végre a Szent Imre gimnáziurnba. De hiá
ba hallja meg újra az iskola indulóját. már nem hatódik meg úgy, mint régen.
Idegennek érzi magát a teremben. mert nem tudja legyőzni a gondolatot, hogy
csak tévedésből engedték be a glmnázium kapuján; hogy a pedellus. vagy vala
metvik tanár bármelyik nrllanatban kiutasíthatja a díszteremből. Feleitésre biz
tatják. de a gimnazista Kőhidai Míklós már nem tud, nem akar felejteni. Gyer
tyán Ervin kettészakítja önmagát, hogy az érvek és ellenérvek konfrontáclója,
az életutak ellentéte két rezényhőse vitájában. élet és halál tükrében jelenjék
meg. S végül is. a .marxízmus elveit és a munkásrnozgalorn gyakorlatát vállaló
hősével azonosulva jelöli ki azt az utat, amelyet önmaga és nemzedéke szá
mára követhetőnek. követendőnek érez.

Mindaz, amit a regények közös politikai-társadalmi funkciójáról, történelem
szemléletéről, szerzőík nemzedéki és eszmei hovatartozásáról, a vallomások ana
lóg Iátószögéről és egybecsengő konklúziójáról elmond tam, azt a látszatot kelt
heti, mintha magukat a műveket is egyetlen regény variációinak tekinthetnénk.
Ez azonban elhamarkodott ítélet lenne.

A filmesztéta Gyertyán Ervin esszéregényének sem laza szerkezete, sem po
lemikus hangja nem hozható közös nevezore a költők prózájával, - Mezei And
rás Chagallt idéző víziójának szuggesztiójával, Gergely Agnes regénybe oldott,
sodró erejű Iírájával. Gyertyán hősei az agyukat, Gergely Agneséi a szívüket
fordítják az olvasó felé, s a különbség nem kizárólag módszertani. Mert Gyer
tyánnál a hősök szinte kizárólag gondolat-hordozök. Gergely Agnesnek a kü
lönböző jellegű kisebbséghez tartozó, az üldöztetés által megnyomorított, szere
tetre vágyó szerelmesei viszont plasztikusan megjelenített, hús-vér figurák. Gyer
tyán hősei egyetértésre, vagy vitara csábítanak, Gergely Agneséivel együtt élünk,
és sorsuk, miközbenelgondolkodtat, felkavar és megrendít. Gergely Agnes hősé

től kölcsönöztem tanulmányom címét is: Karola teszi fel George-nak azt a lé
tüket és kapcsolatukat is eldöntő, társadalmilag érvényes, alapvető kérdést:
"Tudja-e, mi az üldöztetés?"

A széles olvasóközönség elsősorban Moldova regényét kapkodta szét, És nem
csak azért, mert a tárgyalt regények szerzőí közül eleve ő volt a legismertebb, a
legnépszerűbb, mert romantikus töltésű politikus kalandregényei két évtized alatt
még azokat is meghódították. akiknek a Moldova-szatírák túlságosan bonyolul
tak, szociográf'iái pedig unalmasak. Hanem azért is. mert a sajátos egyéniségű

író a Szent Imre indulóban is szuverén világot teremt. Kamaszregényében is
megtalálja a módot a szókimondó, realista korrajz és a sodró erejű romantikus
cselekmény összeegyeztetésére. Nemcsak a gyilkosok és áldozatok végletes. senki
által nem vitatott ellentétét rajzolja meg. de a cselekménynek majd minden moz
zanátában felvillantja a történelem és a történet tanúinak tevékeny. vagy tétlen
közönyét is. Ezért idézi meg a tizenkét esztendős Kőhidai Miklós kaján és fél-
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tékeny osztálytársait; a zsidó család szomorú költözködését bonyolító kocsis baj
szába rejtett mosolyát, az ismeretlen tettest, aki képes volt ellopni Kőhídaíék

magukkal mentett gönceinek egyik batyuját, vagy a lakásukat elfogtaló új fő

bérlőt, aki egy hiányzó kulcsért a Gestapóval fenyegetődzik. Moldova még arra
is mer emlékezni, hogy az uniformisba öltöztetett suhancok tréfából hősére fog
ták a puskát, a tömeg pedig hallgatag, ellenséges közőrinyel vagy éppen köve
ket hajigálva nézte a gettóba hurcolt öregek és gyerekek szánalmas menetét.

Aki átélte, tudja, megszerivedte ezeknek a Szent Imre indulóban felvillantott
mozaikképeknek az igazságát. És bár valószínűleg emlékszik másféle arcokra,
gesztusokra. életmentő tettekre is, tisztelettel adózik Moldova könyörtelen tár
gyilagos kritikájának. Már csak azért is, mert nem egyoldalú: az írá hasonló
következetességgel leplezi le történetében a gettóba szorult zsidó kispolgárok
gyávaságát, kisszerűségét, egymás ellen való acsarkodását is. A regénynek ezekért
az értékeiérta kritikus még megbocsátja azt is, ami az olvasónak fel sem tű

nik, hogy Kőhidai Míklósnak egy, a legendákból és kalandorregényekből szőtt,

rettenthetetlen ellenálló oldalán vállalt életmentő tevékenysége, néha elnagyol
tan, elrajzoltan jelenik meg a regényben. Megbocsátja azért is, mert Moldova
hőse éppen társadalmi aktivitásával, gyerekfejjel vállalt felelősségével emelkedik
ki sorstársai közül.

A feszültségnek valamiféle áramingadozása még Moldova regényében is ér
ződik. De korántsem olyan mértékben, mínt Bárdos Pálnál, vagy Kertész Im
rénél. Mert Kertész Imre felzaklató és felfedező önvallomásának meggyőző ere
je, művészi hitele, szinte kizárólag a lágerélményekre szor ítkozik. A hős sor
sának azt megelőző és azt követő motívumai leleplezik írói gyakorlatlansáaát.
Bárdos Pál a maga számadásában nem mindig találja meg a szépírói eszközök
kel felidézett jelenetek és az érvelő, publicisztikai szakaszok szerkezeti egyen
súlyát, sokszor túl írja, és ezzel hatástalanítja gondolatait. Gyertyán Ervin re
gényében az esszéista teljesítménye értékesebb és eredetibb mint a szépíróé.
Talán csak Gergely Agnes és Ember Mária dicsekedhetnek a szorosabb szerke
zetből is következő művészi egységgel.

Meggvőződés-rn, hogy a kortársi magyar irodalomnak ez a kiméletlen és
őszinte, adósságtörlesztő vonulata olyan politikai és esztétikai jelenség. amely
nek jelentősége túlnő az egyes köteteken : a magyar társadalom felnőttségének

és az irók felelősségtudatának bizonysága. Az olvasóközönség körében - magától
értetődően - egyre kevesebben őriznek személyes emlékeket. És ez a tény meg
sokszorozza a túlélők telelősségét, hogy - Bárdos Pál megfogalmazása szerint -
"emlékeiből hidat formáljanak a mindent tudók és a semmit sem értök között".
De hogy ez a híd, ez a nagyon is j21lemző irodalmi korjelenség létrejöjjön, eh
hez a hovatartozás dilemmájanak feloldására, a kompromisszumok nélkül való
azonosulásra, közösségvállalásra igényt tartó Irók kiérlelt állásfoglalására és re
gényteremtő tehetségére volt szükség.

MAJ5Al uo«

I<ATOLI KVSOI<I J<ERESZTÉNYEJ<
A SZENTFOLDON

1974. március 25-én adta ki VI. Pál pápa azt a körlevelét, amelyben a Szerit
földön élő keresztények egyre növekvő nehézségeire és szükségleteíre hívta fel
a katolíkus egyház püspökeinek és híveinek ügyelmét. Hosszú századokra vissza
nyúló hagyomány folytatója lett ezáltal a Szentatya, hiszen csak az újabb kor
ban több elődje, így VI. Sixtus, VIII. Orbán, X. Ince, XIII. Leó és 1918-ban
V. Benedek pápa adott már ki a Szeritföld szent helyei és keresztényei érde
kében körlevelet. A pápaság kapcsolata Krísztus földi életének színhelyével
valamilyen formában mindíg megvolt, de a viharos történelmi eseményeknek
megfelelőerr úgyszólván sohasem volt problémamentes.
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VI. Pál pápa, aki 1964-ben személyesen is elzarándokolt a Szentföldre, jól
ismeri a szentföldi kereszténység jelenlegi vallási, politikai, társadalmi és anyagi
nehézségeit. Említett körlevelében elsősorban olyan rendezést kíván, hogy a
Szentföldön, és főleg Jeruzsálemben a keresztények, a zsidók és a rnohamedá
nok teljes [ogú honpolgároknak érezzék magukat. Hangoztatja a pápa, hogy a
szentföldi keresztények különlegesen és minden nap részesülnek Krisztus szen
vedéseiben. Megfelelnek keresztény nevüknek, mert az evangélium szerínt nyil
vánítják élő hitüket, őszinte szeretetüket és igazi szegénységüket. Ha jelenlétük
megszűnne, kialudna a szentélyek közelében az élő bizonyság tüze és Jeruzsá
lem meg a Szentföld szerit helyei múzeumokhoz hasonlókká válnának. A Szerit
atya megismétli azt a már más alkalommal is kifejezésre juttatott aggodalmát.
hogy megritkulnak a keresztények "azokon az ősrégi helyeken, melyek hitünk
bölcsője voltak". Pedig az őskereszténységtől napjainkig mindenkor hő vágyuk
volt a keresztényeknek, hogy lássák és közvetlen kapcsolatba jussanak azzal a
környezettel, ahol "az Ige megtestesült és köztünk időzött".

A körlevél ezután történelmi visszapillantást vet az egyház fáradozásaira
a Szentföld érdekében. Emlékeztet rá, hogy tekintélyes tudományos intézetek,
különösen a domonkosok és a ferencesek ásatásai új fényt derítettek azokra a
nyornokra, amelyek még Krisztus és az apostolok idejére nyúlnak vissza. A IV.
századból pedig már hiteles okmányok (Eusebius, a bordeauxi zarándok 333-ban,
Szerit Cirill, Szent Epifám, Szerit Jeromos és Szent Szilvia írásai) állnak ren
delkezésünkre, amelyek nemcsak a szent helyeket ismertetik, hanem a jeruzsá
lemi nagyheti szertartásokat is. A jeruzsálemi egyház híveinek támogatása pe
dig szintén az apostoli időkre nyúlik vissza, hiszen már SzentPál apostol is
gyűjtött számukra Kis-Ázsia és Görögország új egyházközségeinek körében. Szent
Ferenc fiai 1219 óta tevékenykednek egyfolytában a Szentföldön. A középkor vé
ge felé V. Márton pápa engedélyezte, hogy a szeritföldi gondnokok vagy szent
földi biztosok alamizsnát gyűjtsenek a Szentföld szükségleteire. Utódai ismétel
ten jóváhagyták az ilyen kezdeményezéseket.

Rámutat a körlevél, hogy a XIX. század második felében jelentősen meg
növekedett a szentföldi lelkipásztori, szociális, karitatív és kulturális tevékeny
ség, ami megkülönböztetés nélkül szolgálja a szeritföldi helybeli lakosság és az
egyházi közösségek javát. A helyi egyház azonban nélkülözi az anyagi eszkö
zöket és az évtizedes háború és háborús helyzetek súlyos következményeit szen
vedi el. A helybeli hívektől nem kívánhat juk, hogy fenntartsák a szent helye
ket, mikor nekik is alig van meg' az, ami az élethez szükséges, Éppen ezért.
hogy a kétezeréves kereszténység Palesztinában ne csak továbbélhessen, hanem
cselekvő és segítő is lehessen jelenléte a többi közösség számára, szükséges,
hogy az egész világ hívei imáikkal és adományaikkal hathatósan segélyezzék
szentföldi testvéreiket. Mindent el kell követni azért is. hogy a Szentföldön igaz
ságos és gyors béke jöjjön létre, amely minden érdekelt nép jogait és törvé
nyes törekvéseit egyformán elismeri. "Tudomásul kell vennünk - mondja a
körlevél -, hogy a századok folyamán a Szentföldön különféle műveltségek

alakultak ki. Mindezeknek a kultúráknak össze kell tehát fogniuk, hogy békés
megértéssel együttéljenek. együttműködjenek és kölcsönös megértéssel és egymás
megbecsülésével együtt haladjanak az igazi boldogság felé."

A körlevél megismétli és újra előírja XIII. Leó és XXIII. János pápa ren
delkezéseit a Szentföld érdekében, amelyek a Szentföld javára való gyűjtések

kel foglalkoznak. A körlevél végül dicséretét nyilvánítja és támogatásáról biz
tosítja a segítő szervek minden tagját és valamennyi jóakaratú embert, akik
hozzájárulnak, hogyenyhítsék az ott élő népek súlyos szenvedését, hiszen még
mindig nyomasztólag telepszik rájuk a bizonytalan és fájdalmas jövőtől való
félelem.

Hogy a Szeritatya aggodalma és segítőkészsége mennyire indokolt, azt meg
érthetjük, ha rövid áttekintő pillantást vetünk a Szentföldön ma működő ke
resztény, katolikus intézményekre.

A Szeritszéket 1948 óta apostoli delegátus képviseli jeruzsálemi székhellyel.
de Jordániára is kiterjesztett illetékességgel. A jelenlegi apostoli delegátus Pio
Laghí címzetes érsek.

A helyi katolikus egyház vezetője a jeruzsálemi latin pátriárka, Giuseppe G.
Beltritti, Segédpüspöke van Názáretben és Ammanban és egy helynöke Ciprus
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szígetén. A pátriárka hetvenhét világi papja az ennél jóval nagyobb számú
szerzetesekkel együtt ötvenöt plébáníán és huszonnégy fiókegyházban 5:3.947 hí
vet gondoz. Legrégibb plébáriiái mind ferences alapításúak. és a XVI-XVIlI. szá
zad között alakultak Jeruzsálemben, Názáretben. Betlehemben, Akkonban és
Jaffában. Az egyházmegye keretében létesült 1948-ban a Szent Jakab művek,

amely Jeruzsálemben, Tel Avivban, Jaffában, Háifában és Beér Shévában a
zsidó keresztények számára otthonokat állított fel a zsidókkal folytatandó pár
beszédre. Összefogássallefordították mai héberre a Szentírást, a liturgikus szö
végeket és héberül míséznek a zsidó keresztényeknek.

Nem tartoznak a latin pátriárka fennhatósága alá. ugyanakkor azonban Ró
mához tartoznak a Szentföldön képviselt különböző keleti szertartású egyházak.
A katolikus melkitáknak Jeruzsálemben hét plébániájuk van, akkoni és gali
leai érsekségükhöz huszonnyolc plébánia, a transzjordániai melkita érsekséghez
huszonkilenc plébánia tartozlk ; az egyház híveinek együttes száma
több mint 60.000. A katolikus maroniták Jeruzsálemben. Ramalahban,
Betlehemben és Ammanban élnek míntegy öt és félezren. A szír katolikusoknak
mi.ndössze két plébániájuk van 1050 hívővel: alig több mínt száz családra szorít
kozik az örmény katolikusok jeruzsálemi plébánláia..A. kald rítusú katolikusok
az If/48-as háború után lényegében elhagyták a Szeritföldet. néhány sz·"rványuk
maradt csak meg. Hasonlóképpen szórványos a kopt katolikusok jelenléte.

A Szentföldön húsz férfi és negyvenöt női szerzetesrend folytat apostotí te
vékenységet. A húsz férfi szerzetesrendnek hetven helyen 492 tagja működík,

Legnagyobb számban a ferencesek vannak képviselve; 1219 óta dolgoznak a
Szentföldön 1333 óta azonban már külön pápai megbízás alanján végzlk rnun
kájukat, és ez a rend ma is a sxentföldi szerit helyek hivatalos őre, gondozója
és képviselője. Magán a Szentföldön harminc helyen működik a rend. és tizen
egy iskolája van hat és félezer növendékkel. A szentföldi ferences kll"ztAdia

működési területe azonban Izraelen kívül még Jordánia, Szíria, Ciprus, Rhodos,
Törökország és Egyiptom is. Az egész területen harmincnyolc plébánia, tizen
kilenc fiókegyház. öt bazilika, hatvanhat templom, negyvenöt kápolna. hetven
négy szentély. nyolcvanöt rendház, negyvenegy iskola. három árvaház, három
aggok menhelye, két nyomda, két ingyenes orvosi rendelő. tizenkét nyaraló,
öt zarándokház, egy egyetemi kollégium. Jeruzsálemben és Kairóban két-két
tanulmányi központ és vagy két tucat iparos szakműhely gondját látják el a Ie
rencesek.

A ferenceseken kívül hat és százkettő között ingadozó taglétszámmal még a
következő férfirendek működnek: a karmeliták. a Si ón-atyák, az iskolatestvé
rek. az irgalmasok, fehératyák. a betharram-atyák, a domonkosok, az asszump
cionisták, a lazaristák, a trappísták, a szaléziánusok, a passionisták. a bencé
sek, a [ezsuíták, a szalvatoríánusok, a baziliták, a paulisták és 1958 óta Jézus
Kis Testvérei.

A Szentföldön működő negyvenöt női szerzetesrend százötvenkét helyen 1198
szerzetesnő révén fejti ki tevékenységet. A jeruzsálemi apostoli delegáció 1958-ban
olyan intézményt hozott létre, amely összehangolja a százötvenkét női szerzet
munkáját, elősegíti együttműködésüket és megszervezi kölcsönös megbeszélései
ket. A szervezet élén Pio Laghi jeruzsálemi apostoli delegátus áll. A női szerze
tesrendek között vannak szigorúan szemlélődő rendek is. mínt például a kar
meliták, túlnyomó részük azonban vagy iskolákat vezet, vagy betegápolással fog
lalkozik. Oktatói tevékenységük nemcsak a szorosan vett iskolai oktatásra ter
jed ki, hanem sokfelé kézműíparra is tanítják a fiatal nőket varró, hímző és
képfestő műhelyekkel.

A tudomány művelése és a műveltség terjesztése egyébként is a legfontosabb
tevékenysége a Szentföldön működő egyházi intézményeknek. Hogy csak a leg
fontosabbakat említsük: 1890 óta dolguzik Jeruzsálemben a domonkos rend Fran
cia Biblikus és Archeológiai Főiskolája. Nagy tekintélynek örvendő folyóirata
a Revue Biblique, és itt készült a híres jeruzsálemi Biblia. A Ferences Biblikus
Studiurn 1924-ben kezdte meg működését és 1960 óta a római Szent Antal Egyetem
biblikus szekciójaként akadémiai fokozatot és doktorátust is adhat. Ez az intézet
végezte a Szentföldön a legfontosabb ásatásokat. amelyeknek eredményét 37 kö
tetben adták ki. A Pápai Biblikus Intézet 1927-ben nyílt meg és szintén foly
tatott ásatásokat.
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Nem hiányoznak természetesen a szemináriumok és teológiai főiskolák sem,
így még 1852-ben nyílt meg a latin pátriárka nagy szernináríuma, 1866-ban pe
dig a ferences jeruzsálemi teológia. Saját szemínáriuma van több szerzetesrend
nek is.

Rendkívül kiterjedt a kőzépiskolai hálózat. A latin patriarkatus hatáskörébe
harminchat iskola tartozik, míg a görög katolikus melkitáknak huszonnégy is
kolájuk van. Az összesen hatvan iskolában kevés híján húszezer növendék tanul.
A férfi szerzetesrendek összesen tizennyolc iskolát tartanak fenn, több mint
tízezer növendékkel, míg a női szerzetesrendnek huszonhét iskolájuk működik,

ugyancsak több mint tízezer növendékkel. Ugyancsak szerzetesek vezetésével mű

ködik több árvaház, gyermekotthon, valamint hét kórház és huszonhét beteggon
dozó intézet. A katolikus egyház speciális szervezetei a Szentföldön a Karitász,
a Katolikus Segélyszolgálat. a Keresztény Tájékoztató Központ, a ferences Za
rándokhivatal, Ábrahám háza, ahol szentföldí zarándokok kaphatnak helyet, egy
otthon spanyol papok részére, a pápai mísszió Palesztina érdekében, az ,.Igaz
ság és Béke" pápai titkárság Jeruzsálemben és Ammanban, egy ökumenikus
intézet akadémiai fokú teológiai kutatásokra Tanturban.

A Szentföldre irányuló zarándoklatok legfőbb célpontjai természetesen a szent
helyek. kegytemplomok. Két évezred során rengeteg épült belőlük, egy részük
elpusztult, majd újraépítették őket, azonkívül a gyakori háborúk és hatalmi vál
tozások során újra meg újra más kézbe kerültek. Ma lényegében négy csoportra
oszthatjuk őket. Az els5be tartoznak azok, amelyek katolikus tulajdonban van
nak, túlnyomó részükben a ferences rend gondozására bízva, de ezek között is
van néhány, amelyeknél bizonyos jogai vannak a görög és örmény ortodox egy
háznak. Jeruzsá'emen kívül a kiemelkedőbbek ezek között Ain-Karemben Ke
resztelő Szent János születésí helyének szentélye, Beitjemalban Szent István el
ső vértanú sírjának szentélye, a betlehemi születéssel összefüggő barlangok, míg
Jeruzsálemben a Szent Sír Bazilika több kápolnája és oltára, a Getsemane Ba
zilika, a Getsemane barlang, a Szent Anna bazilika és a Bethesda tó, a Szent
István bazilika és a hagyományos Keresztút több állomása, Több szent helyet
őriznek a katolikusok Názáretben, Magdalában, a Tábor hegyén.

A szent helyek második csoportjába tartoznak azok, amelyeket a latinok és
ortodoxok együtt birtokolnak. Ilyen az Úr Jézus születésl helyének szentélye a
maga egészében, valamint a születésí Bazilika. Ez utóbbi n47-tól 1757-ig a fe
rencesek birtokában volt, amikor az ortodox görögök birtokba vették és bár a
latinok visszakövetelték a tulajdonjogot, egy 11152-ben kelt szultáni rendelet a
tulajdonjog visszakövetelését gyakorlatilag felfüggesztette.

Jeruzsálemben még a keresztesek építették a Szent Sír Bazilikát. Századokon
át ezt is a ferencesek gondozták. 1757-ben azonban itt is sok jogukat elveszitet
ték. A Bazilika legfontosabb részei azóta közös tulajdonek. A tulajdonjognak ez
a megosztottsága a legtöbb problémát a restaurálásoknál okozza, mert mínden
ilyen restauráláshoz rendszerint ki kell kérni a másik egyhúz hozzájárulását.

A harmadik csoportba azok a szent helyek tartoznak, amelyeket a katoli
kusok visszaigényelnek ugyan. valójában azonban nincs más joguk, mint hogy
itt bizonyos alkalmakkor vallási gyakorlatokat végezzenek. Ezek egy része, így a
mennybemenetel szentélye az Olajfák hegyén, Lázár sírja Bethániában és az
Utolsó vacsora terme muzulmán tulajdonban vannak.

A negyedik csoportba végül azok a nem csekély számú szent helyek tartoz
nak, amelyek a különböző keleti egyházak birtokában vannak.

A Szentföldön élő keresztények lélekszáma mindenkor nagyon csekély volt
a muzulmán és zsidó lakossághoz képest, e két utóbbinak arányában pedig 1948,
az izraeli állam megalakulása óta következett be jelentős eltolódás. lvIa a Szerit
földön kereken 121.000 katolikus, valamivel több mint 43.000 ortodox és mint
egy 5.000 protestáns hivő él. A zsidó lakosság száma 1974 szepternberében 2.900.000
vo'.t; a muzulmánok számáról nincsenek megbízható adatok. A keresztények lé
lekszáma azonban jelentősen csökkenő tendenciát mutat. Beltritti [eruzsálerni la
tin pátriárka mondotta el a vatikáni rádióban, hogy a szentföldi keresztények
egyre nagyobb számban hagyják el a politikai, gazdasági és társadalmi helyzet
miatt a Szentföldet, ahol sok tekintetben másodrangú polgárnak számítanak és
hátrányos helyzetben vannak.

A Szentföldön élő keresztények, egyházi intézmények, az általuk gondozott
szent helyek, de lényegében a szentföldi zarándoklatok jövendő sorsa is attól
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függ, milyen politíkaí rendezést sikerül végül is elérni a Szentföldön. Jelenleg
ennek a rendezésnek még a körvonalai sem látszanak,· és az egyháznak, illet
ve egyházaknak csak nagyon csekély Iehetőségük van arra, hogy az eseményeket
jelentősen befolyásolni tudják. Annál kevésbé van erre lehetőségük, mert hiszen
eddig a legszerényebb kezdeményezéseket is mereven elutasították az izraeli ha
tóságok. A Szentszék a II. vatikáni zsinat zsidókra vonatkozó nyilatkozatának
gyakorlati alkalmazását illetően 1975. január 3-án rendelkezést bocsátott ki "Tá
[ékoztatások és tanácsok" címmel. Lényegében annak az óhajnak adott kifeje
zést, hogy történjék mínden megbeszélés és kapcsolat a kölcsönös megértés és
egymás megbecsülése alapján. Minthogy ez szigorúan teológiai okmány, politikai
kérdésekről nincs szó benne, így nem beszél Izrael államról sem. Yitzhaq Rap
hael izraeli vallásügyí miniszter kifogásolta is, hogy a rendelkezés nem említi
Izraelt, mint államot, és szerinte az okmány nem is hoz semmi újar, Erre egy
izraeli lap, a Journal d'Israel azt válaszolta neki: "A Vatikán által kozzétett szó
banforgó okmány nem a Szentszék politikai hatóságait ól ered. Mível teológiai
irat, csakis a teológusok hivatottak azt szakszerűen magyarázni." Majd felteszi
a kérdést: Változtatott volna-e a szövegen, ha a vatikáni állam elismeri Izrael
államának szuverenítását? Ha az okmány elismerte volna, hogy a zsidók és föld
jük között vallásiak a kapcsolatok, az semmit sem változtatott volna a kérdés
vallási részén. A La Terra Santa című jeruzsálemi katolikus lap, amely a fent
említett izraeli lapot is idézte, a pápai okmány fogadtatásával kapcsolatban
kiegészítőleg még hozzáteszi: Shlomo Goren és Ovadia JJseph főrabbik elutasít
ják a keresztényekkel együtt végzett közös imát is, sőt az utóbbi a zsidók és a
keresztények között a dialógust is csupán emberi tevékenységekben engedi meg.
Az arabok szerint éppen ez az elutasítás igazolja, hogy "Izrael teokratikus és
terjeszkedő állam" és nem fogadja el azt, ami nem alkalmazkodik a zsidó ál
lam ideológfájához. Mi keresztények - így a Terra Santa - nem élezzük ki a
kérdést, hanem alázatos hittel és szeretö türelemmel írnádkozunk.

VASADI PÉTER VERSE

Jir~i Wolher érhe~ése
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Éj van. Döcögnek elő a fenyők

a téli erdő kerengőjéből.

Boltíves a havas csend.
Zizeg fehéren a nagy
matutínum az ágon.
Fönt az óriás kottakönyv
becsukódík, lámpája kialszik.
A sötétség frigyszekrénye
előtt csillognak a törzsek.
Imájuk puha volt, mint a moha.
Most pirkadat van s fűszagot
áraszt.

Szél rázza a fenyőket.

Oveglapja ősi kapuknak nyíLik;
köd kapualjban cseng a hideg.
Hófalnak fut a szél, belemar,

elsöpri forogva nyulak csülök
nyomait:

hallani már a kanca
ügetését!

al rajta valaki?
Fölbukkan

s lemel'ül egy könnyű

derék a nyeregben,
vállán

villog a hó, ararát-meggy szeme
fürkészi a hajnalt:

állnak-e
ködkapukban zúzmara szárnyú
angyalai?

VVolker érkezik így:
gyöngy levegővel az ajka körül,
hó csillag homlokkal,
jégmadarak közt.
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Neked szikráznak a tél tűi.

Térded magasából árad föl
a dérszemcsés graduálé.
Te, ki állva maradtál,
hordd tovább sziveden
a selyemmel hímzett
kalapácsot, bárány terelő

sipod. tenyeredben. Arvaságát.
látjátok, kiheverte!
Suhog a föla1ánlá.~.

Érik az új föld.

VARGHA KÁLMÁN

Nézed a
faragott támlásszéket a
hóban: üres. Vltéből,

ugye, kiszökött a sápadt
kisfiú kottakönyv lapozóna1c.

A fenyők

meg futtatva ereikben a
hűség nedveit, közelednek.
Törzsükben kavarognak
sóviharok. Örömük porhav/1s
áhítatában elfödnek, WolkeT,
ki megérkeztél feltér
igetéssel, tű;wörösen.

ELEVEN KAPCSOLATOK

Bizonyos esetekben az objektív hangütés. a magunkra erőszakolt tartózkodás
csak hamis eredményre vezethet akkor is, ha senkit sem akarunk becsapni vagy
m-atéveszteni. Ha egy vonzó tá i. vagy különös hangulatú város rabul ejtett, ha
szellemi otthonunkra leltünk valahol, suta dolog volna földrajzi tankönyvek tár
gyilagos, adatközlő stílusában adni számot a felfedezés öröméről és varázsáról.

Igy vagyok valahogy Rónay Györggyel is.
Ha vázlatot akarok készíteni Rónay Györgyről, a krltíkusról és írodalomtör

ténészről, nem hallgathatom el (mort különben magamat csapnám be és az olvasót
is), hogy tanulmányainak, esszéinek. kritlkáínak, irodalomtörténeti monográfiál
nak fontos szerepük volt ízlésem, irodalomszemléletem, egész szellemi karakterern
klformálódásában, hogy Ignotus, Schöpflin, Komlos Aladár. Halász Gábor mellett
az ő írásaiból tanultam a legtöbbet. Nem kényszeríthetem magamra a semleges
objektivitás, a távolról szemlélő és ítélkező álarcát, ha róla készülök írni.

Mégsem érzék ellentmondást abban, ha azt írom, hogy szubjektív alapból
kiindulva is tárgyszerűerr érvényes, egzakt következtetésekig szeretnék eljutni.
Sőt, éppen indítékaim személyes jellege szorít arra, hogy minél konkrétabban
tisztázzam a számomra fontos kritikus-egyéniség objektív vonásait, módszerének
kritériumait, szernléletének, gondolkodásának normáit.

De különben is, minden szubjektív kérdésnek megvan az objektív vonatkozása
és összefüggése. Ha arra akarok magamnak válaszolni, mi az oka annak, hogy
évtizedek óta élénk érdeklődéssel figyelem Rónay György kritíkaí tevékenységét,
hogy írókról, művekről való véleménye mlndig érdekelt, nem kerülhetern meg
a kérdés "objektív" oldalát sem: mivel magyarázható, hogy szavára ma is éppen
annyira érdemes odafigyelni, mint húsz vagy harminc évvel ezelőtt, - függet
lenül attól, hogy míkor miben értünk vele egyet, vagy míkor vált ki bennünk
véleménye ellentmondást?

De ha ezt a kérdést érintjük, már meg is indultunk krltíkusl-irodalomtörténészi
karaktere megközelítésének útján. Engem legalábbis egyre inkább az foglalkoztat
vele kapcsolatban, hogy míként őrizte meg érdeklődésének, látásának frisseségét,
ítéleteinek rugalmasságát, elfogulatlanságát, belső függetlcnségét, annyi élmény,
annyi impresszió. annyi jó és rossz, érdekes és érdektelen "olvasmány" után? Mí a
titka annak, hogy ő, aki lektor is volt kiadóvállalatnál. folyóiratot is szerkesztett,
illetve szerkeszt, aki a francia reneszánsz világában éppannyira tájékozott, mint a
magyar századvég lírájában és prózájában, aki éppúgy ismeri a Nyugattal diadalra
jutó különböző irányzatok és törekvések világirodalmi előzményeit, a szímbolíz
must, az impresszionízmust, a naturalizmust, mint a Nyugat évtizedeinek gazdag
termését, aki annak a nemzedéknek, amellyel a harmincas években együtt indult,
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leghivatottabb monográfusa lehetne, aki Kafka, Werfel, Wilder, SupervieIle vagy
Heinrich Böll világában egyaránt ottnonos, aki Racine-t, Goethe-t éppúgy "kor
társi" közelségbe tudta hozni, mint Scendnalt vagy Balzacot, aki alkotók, irány
zatok, korszakok teremtő kedvének végterén gazdagságát asszimilálta magába -,
hogy éppen ő az, aki ma is olyan eleven érjeklódessel nyúl minden új könyv,
minden új mü után, mintha még mínd.g a diákkor mohó olvasási lázánál tartana?

Az eddig elmondottak alapján bárki azt hihetné, hogy aki évtizedek óta ér
deklődéssel követi egy kríükus pályáját, az könnyűszerrel tud ezekre az "elemi"
kérdésekre válaszolni. A dolog azonban nem ilyen egyszerű, Ha valakinek vonzás
körébe kerültünk, hajlamosak vagyunk arra, hogy jelentéktelen mozzanatokbun
is a magunk igazolását lássuk, ugyanakkor meg gyakran fontos megnyilatkozások
mellett megyünk el vakon, ha azok jelentését nem tudjuk beilleszteni vonzódá
saink és választásaink pillatnatnyilag érvényes koordináta-rendszerébe.

Amikor például először olvastam Rónayesszéjét Ambrus Zoltánról, amely
1963-ban, abból az alkalomból jelent meg, hogy kiadták az író levelezésének gyűj

ternényét, még csak arra figyeltem fel, hogy szakítva a hagyornányokkal, nem
"az írók írójának" kijáró ünnepélyes elfogódottsággal szól a századforduló jeles
novellístájáról, művelt kritikusár JI, a későbbi évek jó ízlésű és korrekt színház
igazgatóiáról, hanem emberi közelségéből. nem hallgatva el a karakter és a pálya
belső ellentmondásait, problematikus pontjait sem.

Most viszont hogy újra rábukkantam a kitűnő portréra a Kutatás közben
(1974) esszéi között, az is világos lett számomra, hogy Rónay írui-kritikusi egyéni
ségének megértése szempontjából is rendkívül fontos ez az írás. Nem önmagáról
vall benne, de az a mód, ahogy Ambrus írói karakteret (egyetlen nézőnontból)

fölvázolja, ahogy egy sajátos magatartást és életformát jellemez, körülhatárol.
illetve magátóL eLhatároL, az a legszemélyesebb önvallomással ér fel.

Miről is van szó ebben az esszében ? Arról, hogy Ambrus leveleiből mílyen
gyakran tör fel a panasz amiatt, hogy mérhetetlenül sokat kell dolgoznia, hogy
semmit sem tud igazán megérleini maaában, hogy mindig minden dolgával sietnie
kell, hogy reménytelen rabja a k:it~lességteljesíté~nek, hogy ír6i, szerkesztőí. lek
tari, krttíkusí munká iát olyan kényszeredetten végzi, mint e!!;Y fáradt hivatalnok
a napi robot ját. "Valóban sokat dolgozott. Megélhetéséhez nyilván kellett is dol
goznia. De mintha nem dolgozott volna igazán szívesen - írja Rónay(1) -. Va
lami mintha hiányzott volna belőle: valami kedv. energia, erő." 'I'alán más is:
eleven kapcsolata az emberekkel, a korral, a valósággal, sőt egyre inkább korának
hazai és külföldí irodalmával is.

Aki végigolvassa Ambrus levelezésének kötetét. meggyőződhet róla, hogy R0
nay semmiben s-m torzít, semmit sem túloz el, mégsem véletlen persze, hogy
gyűjtőleneséje milyen eiemeket-mozzanatokat von össze és nagyít fel, hogy szá
mára elsősorban az írói munka robotjában felörlődő Ambrus panaszai ad iák a
kulcsszavakat, és hogya hivataln ~k-s')rssá szürkült létforma ktalakulásának lé
lektani előzrnényelt, személye" motívumait is ki szeretné nyomozni.

Ambrus portréját fölvázolva akaratlanul is saját krítíkusí egyéniségének, ma
gatartásának, fogékony és "nyitott" alkatának a kontrasztjit rajzolja meg, amikor
az elfáradást, a hivatali robotot. az eltompult érdeklődést, a "megcsontosodás"
tüneteit hangsúlyozza a megszomorodott literátor karakterképében.

A kérdés persze nem az, illetve az én vizsgálódásom szempontjából nem az
fontos, hogy melyik kritikus fárad bele korábban és melyik később az évtizedeken
át becsületesen és lelkiismeretesen végzett munkába, Az összevetésnek az éppen
a tanulsága, hogy frisseség és elfáradás mértéke nem annyira a teherbírás é<; a
munka mennyiségének az aránván rnúlík, hanem annak a kapcsolatnak a jeHegén
és minöségé"n, amelyet a kritikus saiát személyísége és az elemzesül választott
mű (illetve a műben megvalósuló alkotá-egyéniség) között létrehoz.

Más sóval ahhoz, hogy az esszéista Rónay Iogékonvságának, mindig eleven
érdeklődésének titkát megfejtsük, és ezen túl kritikusi egyéniségének legfontosabb
vonásait tisztázzuk. mindenekelőtt a múvekkel szemben kialakított elemző-érté

kelö-bíráló magatartását kelj közelebbről megvilágttanunk. Ez a megközelítési mód
több eredményt ígér. mintha a vele kapcsolatban időnként leírt epíteton ornansok,
a mű-vesség, a nyugatosság, az esztétizáló hajlam és ezekhez hasonló közhelyek
nyomán próbálnánk elindulni.

Nem véletlen, hogy ő maga is a rugalmasság megőrzését tartja a kri tikus
legfontosabb ügyének, úgyszólván kötelességének önmagával szemben, és egyéni-
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ségének megközelítése szempontjából az is jellemző és fontos, hogy milyen maga
tartásformát lát szükségesnek a megcsontosodás, a megmerevedés ellen. "Minden
tanulmányírót, akinek kialakult, szilárd világnézete van, többé-kevésbé fenyeget a
megcsontosodás veszélye ... - írja egyik kritikájában(2) -. Ezt a veszélyt csak azzal
a szellemi résená'Iással lehet legyőzni, amely újra és újra .vízsgáztatja' a régi
olvasmányokat; olyan ínteltektuálís f'rsseség, olyan szellemi vitalitás ez, amely
semmilyen megszerzett tudás- és ismeretanyagot nem hagy bennünk megköve
sedni, hanem állandóan élő anyagként kezeli, állandóan ott tartja szellemi vér
keríngésünkben."

Esszéi és kritíkái sajátos paradoxonként éppen azért keltik a könnyedség be
nyomását, mert sohasem választja a könnyebbik utat. Elevenségének egyik titka,
hogy nem korábbi olvasmányainak a repertoárjából él, hanem míndíg új élmé
nyeiből és benyomásaiból alakítja ki véleményét. Ha az Olvasás közben kötetéből

sorra vesszük azokat a kri.tikáit, amelyeket egy-egy kortársa egymást követő kö
teteinek megjelenése alkalmából írt, mínden újabb bírálata a felfedezés és az újra
való felfedezés élményét közvetíti. akár Szabó Lőrinc. Zelk Zoltán. Vas István,
Ottlik Géza vagy Mándy Iván új könyveiről van szó. Úgy nvúl minden úi könyv
után, mint a szenvedélyes játékos, aki mindig örömmel kezdi elölről a játszmát.

Ennek persze nem mond ellent az sem, hogy minden újabb írásában tovább
hatnak korábbi bírálatainak a gondolatai, tapasztalatai, megérzései és kétségel. meg
közelítési és meghatározási kísérletei, de sohasem úgy, mint "elóregyártott elemek",
rnínt korábbi írásaiból átvett kölesönzések. hanem mint élő hatóanyagok, tovább
fejleszthető gondolatsorok, vagy olyan ellentmondások, amelyek úgy oldhatók fel,
ha a kritíkus felülvizsgálja vagy m ~dosítja korábbi álláspontját. "A tanulmány
ír inak - fejtegeti egyik bírá'atában(3) - nem az egyszer már kimondott véle
ményéhez kell mindenáron hűnek maradnia, hanem az igazságra való igényéhez,
rnindenkori becsületes igazságra törekvéséhez. mert nem az a lényeges. hogy ő ekkor
meg ekkor mit mondott egy dologról. hanem az, hogy mi és milyen is a dolog
valójában." A saját nézeteivel, korábbi véleményeivel szemben megmutatkozó ru
galmassága és nagyvonalúsága tehát olyan elkötelezettséggel párosul, amely szá
mol a jelenségek objektív voltával és értékével.

Intellektuális frisseségének, szellemi vitalításának megőrzésében nyilván az is
közrejárszott, hogy több évtizedes pályája során (ha külső körűlmények nem aka
dályozták ebben) míndíg kapcsolatban maradt kora irodalmának élő folyamatával.
A kritikus számára ez a gyakorlatban azzal jár, hogy feladatainak többséget a
véletlen szabja meg, az viszont már rajta múlik, hogy mít hoz ki a véletlen adta
lehetőségból. "Az irodalmi élet természetéből folyik - írja egyik cikkében (4) -,
hogy alkalmakat kínál: könyvek jelennek meg és ísmertetésre várnak, halálesetek,
évfordulók adódnak, különféle események kívánnak hozzászólást, recenziót, Kér
dés, ki hogyan él az alkalommal. Lehet csak éppen hozzászölni ehhez vagy ahhoz,
rutinosan. a készletből élve; de lehet az alkalmat úgy is tekinteni, mint véletlen
nyújtotta lehetőséget a fejlődésre, ismereteink tágítására, egyéniségűnk, világunk,
élményeink és tapasztalataink gazdagítására. Lehet elmenni az alkalom mellett, és
lehet szervesen növekedni az alkalom jóvoltából."

A megértés szándéka.

Az Dersze minden valamirevaló krí tikusról elmondható, hogy nem csak a "kész
letből", régebbi olvasmányainak elmosódó emlékeiből él, és az is igaz, hogy bár
mennyire fontosak Rónaynak a résenállásra, önmagunk vizsgáztatására vonatkozó
tanácsai, a szellemi edzés gyakorlata önmagában nem elegendő magyarázat ahhoz,
hogy teljes mértékben megf'ejtsük intellektuális frisseségének titkát. Nyilván más
rój, illetve többről van szó, mint a mí ndíg éber Iígyelemr.il, a kritikusi lelkiis
meretességről és az adódó alkalmak okos kihasználásár6l.

Arra vonatkozóan, hogy mikérit őrzi meg, illetve miként véli megőrizni kri
tíkusí fogékonyságát, hajlékonyságat, kielégitő magyarázátot adnak idevágó nyi
latkozatai, de hogy valójában mi vitalitásának a forrása, mi tartja ébren évtize
deken át a művekkel, alkot ikkal, az iridalom mínden flgvelemrernél tó jelensé
gével szemben megmutatkozó intellektuális érzékenységét, erre csak kritíkusí mód
szerének további tisztázásával tudunk válaszolni.
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o maga inkább elhárítja tanulmányaival kapcsolatban a moaszer feltételezé
sének a gondolatát. A Nyugat nagy nemzedékéről szóló, 1971-ben megjelent köny
vének a bevezető jében(5) azt fejtegeti, hogy kéretlen hivalkodás volna tanulmá
nyaival, kísérleteivel kapcsolatban effélét emlegetni. "Nincs módszerük ; nincs
módszerem. Illetve egy van, és az se módszer, az is csak szándék; megpróbálni
minél jobban tájékozódni, minél mélyebben behatolni a műbe, a művön át a művet

teremtő írói személyíségbe, Ezért próbálom a sokszor elnagyolt-nagyvonalú ecset
kezelés helyett egy-egy jellemző - vagy kritikus - pontján megragadni az írót:
egy-egy művében, pályája egy bizonyos szakaszán, ahonnét aztán türelmes és
lelkiismeretes elemzéssel kibontható nemcsak a jellem és a természet - műé és
alkotáé -, hanem a szövevényes gyökérzet is. amely a korához és társadalmához
köti, s melyen át korából és társadalmából táplálkozik ... "

Arra bizonyára nem kell sok szót vesztegetni, hogy a módszer tagadásának
az elvét hiba volna szó szerint venni és abból olyan következtetéseket levonni,
mintha Rónay az ösztönösség, a relativizmus vagy a kritikaí impresszionizmus
talaján állna. Több évtizedes krí tikaí múltja egyértelműen ellentmondana minden
ilyen feltételezésnek.

De hát különben is, mí más, ha nem "módszer" a szó tágabb értelmében a
krítíkaí megközelítésnek az a tömör "stratégiai" terve, amelyet ebben a néhány
mondatban megfogalmaz, amelyben a tájékozódás, a műbe való behatolás, aa
alkotói karakter megragadása, a lelkiismeretes elemzés, valamint a mű és a tár
sadalom kölcsönhatásának a vizsgálata egyaránt megkapja a maga szerepét ?

Egyébként annyira kerek, arányos és kiegyensúlyozott ez a program, olyan
megnyugtató módon méltányol és tesz a helyére mínden fontos mozzanatot, hogy
inkább általános érvényű meghatározásnak hat. mintsem olyan önvallomásnak,
amelyből a kritikus egyéniségének jellemző vonásait tudnánk fölvázolni. Egyéb,
személyes jellegű megnyilatkozásait is figyelembe kell vennünk ahhoz. hogy meg
tudjuk, ő mit tart elsődlegesen fontosnak az általa körvonalazott kritikai prog
ramból, hogy figyelme, érdeklődése mire irányul a Iegerősebben ?

A Petőfi és Ady között (1958) című könyvének előszavában (6) már sokkal
konkrétabban szól legszemélyesebb kritikai törekvéseiről. "Valahol a Iölszín alatt,
a legmélyebb rétegekben, élmény és ihlet legbensőbb köreiben ragadni meg a dol
gokat ... abban a ])lillanatban szerettem volna meglépni az írót, a költöt, amikor
nekiül művének, a tollfogását, a keze remegését, a skandálását, ihletének néma,
benső hanghordozásat szerettem volna ellesni ; egyszóval megragadni : hogyan éli
át a világot, milyen élmény, milyen hangulat tör kifejezési formába lelkében.
hogyan tör, és mílyen kifejezési formákba, miért úgy, ahogyan tör, és míért
éppen olyanokba."

Tévedés volna azonban azt hinni, még ha ez a pár kiemelt sor látszólag alapot
is adna efféle következtetésekre, mintha Rónayt mindennél jobban az alkotáslélek
tani folyamatok érdekeInék.

Az élmény és az ihlet szerepe. a művészí teremtésnek az a szakasza, amely
ben a tartalmi és formai elemek még bontatlan és bonthatatlan egységben keresik
a megvalósulás lehetőségét, valóban fontos objektumai vlzsgálódásaínak, de nem
törekszik arra, hogy e téren általános esztétikai vagy lélektani következtetésekre
jusson, A mű létrejöttének, az alkotás foyamatának a titkaiba azért akar beha
tolni, hogy elemzése nyomán a teremtő tevékenység módjának és mikéntjének a
tisztázásával az alkotó egész egyéniségét minél jobban megismerje és megértse.
"Jellemezni, 'tehát elemezni, tehát megérteni; mert hiszen talán éppen ez a kritika
legfontosabb és legszebb feladata: megérteni és megértetní" - írja(7) Takáts
Gyula verseiről szóló kritikájában.

A bonyolult, nehezen áttekinthető művészí "képződmények" struktúrájából is
vissza tud találni és vissza tudja az olvasót vezetni az élményi maghoz, ahhoz az
indulati-érzelmi mozzanathoz, emberi alaphelyzethez, konf'líktusnoz vagy válság
állapothoz, mely a mű formavilágának létrejöttében a kezdcményező-szervező

mozzanatot jelentette. A Széljegyzetek Kafkához círnű esszéjében írja:(8) " ... a
mű és a valóság közé oda kell iktatnunk azt, aki a valóságban él, és a művet

írja. A mű, a kép nem közvetlenül tükröz. hanem Kafkán át. Szimbólumai nem
képletek. hanem élmények kibontásaí, objektiválásai. Elég figyelmesen elolvasnunk
naplóját, hogy észrevegyük, mennyire életének valóságos talajából, mennyíre sze
mélyes élményvilágából sarjad ki első pillantásra oly keresetten leülönösnek ható
tematikája."
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Mindehhez még azt is hozzá kell tennem, és Rónay jellemzése szempontjából
nagyon fontosnak tartom a megkülönböztetést, hogy az alkotónál is jobban érdekli
az ember, pontosabban fogalmazva: az alkotóban is az általános emberi voná
sokat, a személviség és a sors sajátos jegyeit keresi, minden művészi alkotas ban
a _mindig új és mindig más -, éppen ezért míndig izgalmasan érdekes emberi tar
talmat akarja felismerni és átvílágítani. Illés Endre irodalmi krétarajzait méltat
va (9) saját törekvéseit is jellemzi: " ... a mű anatómiájaban a mű alkotójának
írói karakteret. a mű testét mozgató lelket igyekszik tettenérni. Esszél nem esz
tétikai elemzések; elsősorban jellemképek, az esztétikai elemzés eredményeképpen.
Innét írásaiban az az emberi izgalom, amelynek víllamossága nyomban Iölizzik,
rnihelyt a műben rejlő emberi mag, a művet létrehozó karakter elektromos köz
pon tjához közelít."

Kritikusi alkatának pontos önismeretére vall az a jegyzete (lD) is, amelyet
Sainte-Beuve egyik esszéjéhez fűz és amelyben azt fejtegeti, hogy egy emberrel
többet megismerni és jól megismerni nagy dolog és ez egyáltalán nem megvetendő.

"És nagy gazdagság. Többé-kevésbé olyan, mintha rneghatványozná az életünket.
És hatványozott életet élni - a kutatás fáradságos útján eljutni odáig, hogy az
.anyagban' egyszerre kigyulladjon az élet, és hatványozva adja vissza mindazt,
amit tőle kapott: ez valóban .nern mcgvetendő'."

Ha a kritikus, illetve irodalomtörténész mindennél inkább arra törekszik, hogy
élet gyulladjon ki az anyagban, hogy meglássa és felmutassa a műben az embert,
a mindenki mástól különböző személyiséget, akkor a bíráló tevékenység elvben
és gyakorlatban bizonyos mértékig háttérbe szorul a megismerés, a megértés szán
dékával szemben, vagy legalábbis második fázisként ez utóbbi mögé kerül a mú
elemzésének folyamatában.

Az 1975-ben megjelent Jegyzetlapok kötetének egyik írásában(ll) , az Ars
criticában, amely nemcsak legujabb, de egyben a legilletékesebb summázata is
idevágó nézeteinek, a kritika magasabb-fejlettebb típusaként beszél az esszenek
arról a változatáról, amelyben már nem a bírálat, hanem a megértés szándéka vált
dominánssá. "A kritikus annál kevésbé .kritizál', minél huzamosabban gyakorolja
műf'aját; célja annál inkább a jelenség megragadása, megfejtése - megértése és
megértetése . .. értékkategóriái annál inkább válnak - (ha tetszik, mélyülnek) 
létkategóriákká. Ebben a kritikában már nem annyira a kritikus ítél egy-egy mű,

mint inkább a jelenség, a mű létrninősége önmaga fölött." Végül Sainte-Beuve
tételét, amely szerint "az irodalmi tanulmány természetszerűleg vezet az erkölcs
tanulrnányhoz" a maga normál, tapasztalatai alapján úgy módosítja illetve "mo
dernízálja", (a morális igényeket a karakterológia felé tolva), hogy .,a kritika végső

érettségében nem más, mint a műelemzés módszerével végzett [ellemtanulmány,"
Nem véletlen, hogy több évtizedes kritiku'si működésének legfontosabb és leg

tömörebb műhely-vallomásaiban míndíg fölbukkan Sainte-Beuve neve, akit hol
oz imdalom fáradhatatlan figyelőjének, hol a kritikusok kritikusának nevez. Ahol
esztétikai elveit, kritikai normáit fogalmazza meg, gondolatai mindig közeli ro
konságot mutatnak a francia kritika klasszikusának a nézeteivel.

Ez önmagában véve szinte magától értetődő jelenség. Az európai kritika a
múlt század közepe óta Sainte-Beuve esszéiből tanulta meg (vagy tanulta újra) a
türelmet, a beleérzés készséget, azt a szemléletet, amely a dogmák és értékrend
szerek alapján történő ítélkezéssel szemben a megértés szándékát tartja a krítíkus
első kötelességének. Sainte-Beuve vitte a kri tikaí gondolkodásba a sokféle eg:'é
niség megbecsülésének elvét, ezzel együtt azt a felfogást is, hogy mínden élet
művet annak jellege és természete szerint kell megközelíteni. Az elméleti tör
vényektől, esztétikai normáktól függetlenül kívánt eleven kapcsolatot teremteni
irodalmi alkotásokkal. Azt vallotta, élvezhetünk egy művet önmagában is, de meg
ítéléséhez míndenképpen ismerni kell annak az embernek az egyéníségét, ak; a
művet létrehozta. A könyvekről mondott bírálátai valójában az emberekről al
ketott ítéletek voltak.

Helytelen volna azonban R 'mayt egyértelműen és kizárólagosan Sainte-Beuve
követőjének vagy éppen "megkésett" tanítványának tartani. Sainte-Beuve íro
dalomszemlélete bizonyára közvetett módon már nagyon korán, talán diákkori 01
vasmányok alapján is éreztette hatását. ízlésének, irodalomfelfogásának kialakulá
sában. Elvégre a magyar kritika és esszé történetének gazdag és eleven áramlata
kapcsolódott és kapcsotódik a nagy francia kritikus példáiához. Elég Péterfy,
Ambrus, Schöpflin, Babits, Kosztolányi, Gyergyaí, Szerb Antal, Illés Endre ne-
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vére hivatkozni, vagy arra, hogy 1933-ban, amikor Rónay még egyetemi tanulma
nyait foytatta, a Nyugatoan Halász Gábor tett hitet Sainte-Beuve módszere, mint
a legkorszerűbb és toíytatásra osztönző hagyomány mellett. (12) Ezzel a névsorral
már Rónay szellemi "családfáját" is Iölvázortam, meghatározva a magyar kntikai
irodalomnak azt a jelentős áramlatát. amelyhez alkatának. ízlésének törvenyéit
követve mint fiatal tanulmányíró csatlakozott. Sainte-Beuve hatása tehát mínoen
bizonnyal nem "vegytiszta" formában, hanem különböző krttikusegyéníségek köz
vetítéséri át jutott el hozzá.

Mielőtt azonban továbblépnék annak tisztázásában, hogy mít jelent közelebb
ről Rónay kritikusi gyakorlatában az ember megismerésenek a szándéka, mrre
vezeti - ahogy ő írja. Stendhallal kapcsolatban -, az embert kereső kíváncsiság,
előbb egy félreértés lehetőséget szeretném eloszlatni, amely akár Sainte-Beuve,
akár bármely követője ars cl'iticai elveinek helytelen értelmezéséből adódhat.

Nem volna helyes ugyanis olyan következtetéseket levonni, mintha a megértés
szándékának elsőbbséget hirdető irányzat eleve lemondana a bírálat jogáról és
gyakorlásáról. Amikor Rónay arra hivatkozik, hogy a tapasztalt kritikus gyakor
latában az értékelés kategóriái végül is a mű Iétét meghatározó és jellemző fo
galmaknak adják át a helyüket, nem arról Van szó, mintha azt szorgalmazná,
hogy aki egy műalkotás bírálatára vállalkozott, az térjen ki az értékelés Kocká
zatos feladata elől. Ellenkezőleg: a kritika fejlettebb, összetettebb típusának az
igényét foglalja magában ez a program.

Sokkal könnyebb ugyanis (de kevésbé eredményes tevékenység) egy irodalmi
alkotást Igényeim. előítéleteim szerint megítélni, vagyis a magam normáihoz mérní,
mínt megértő-beleérző készségem mozgósításával arra koncentrálni minden képes
ségemet, hogy a művet a maga teljességében fogjam fel, létének alapvető kritériu
mait értsem meg, érezzem át, szembesítve mindenekelőtt az írói szándékot és a
megvalósulast -, és csak mindeze7c alapján nyilatkozzam a mű egészéről, érté
keiről, hatásáról, távlatairól, a benne rejlő lehetőségek realizálódásáról vagy an
nak hiányáról.

Elég csupán átlapozni Rónay kritikáinak bármelyik gyűjteményét, hogy meg
győződjünk róla, a megértésre törekvő szemlétet és módszer egyáltalán nem je
lenti a bíráló fegyverletételét. Maupassant ábrázolásmódjában a részvétet kevesli,
a dolgoktól való különállást bírálja; Valéry Larbaudról azt írja, hogy a gyermek
kort ábrázoló néhány elbeszélésen kívül prózaját ma már szürkének érezzük,
alakjait nem táplálja dús emberi és társadalmi életanyag ; Cocteau borotvaélen
jár művészet és bűvészet között ; Franz Werfellel kapcsolatban azt fejtegeti, hogy
a harmincas évek elejétől kezdve egyre inkább kitért a társadalmi-lélektaní prob
lémák mélyrehat6 ábrázolása elől, hogy csökkent műveinek szociális feszültsége.
A példákat, amelyek Rónay határozott kritikai állásfoglalésait dokumentálják,
tovább lehetne sorolni, akár a hazai akár a külföldi kortárs-irodalom műveit elem
ző bírálatai közül.

Annak megítélése, hogy Maupassant, Larbaud, Cocteau, Werfel, vagy bárki
más esetében találóak vagy vitathatók-e inkább bíráló észrevételei, nem ennek
a vázlatnak a feladata, amelyben Rónay kritikai szemléletének általános vonásait
akarom tisztázni. A nyilvánvaló tanulságon túl azonban, vagyis hogy a sainte
beuve-i hagyományok folytatása az aktív bírálat gyakorlatával nem összeférhe
tetlen, e példák kapcsán arra is fel kell ftgyelnünk, hogy ez_ a lcrltíkaí módszer
nem "kezdi ki" az író létének alapvető kategóriáit, nem tagadja semminek a jo
gosultságát, ami az író művészetének a lényegéhez tartozik vagy stílusának el
idegeníthetetlen sajátja, hanem azokat a jelenségeket, tüneteket, tendenciákat bí
rálja, amelyek (meggyőződése szerint) az író már megvalósított vagy megvalósít
ható lehetőségeihez képest mutatnak visszalépést, következetlenséget, megalkuvást.
A már erntitett Werfel-tanulmányában például nem utasít el semmit az író mű

vészetéből, ami sajátosan "werfeli". Mielőtt annak a periódusnak a tárgyalásába
kezdene, amelyben szerinte a kompromisszum [elel már megmutatkoznak Werfel
regényeiben, a nagyon jelentős életműnek kijáró figyelemmel elemzi az író ex
presszionízrnusát, az apa-fiú konf'Iiktus döntő szerenét, Werfel oxoresszíonizmu
sának lázadó tendenciáit, a társadalomszemtélet és Iigurateremtés összefüggéseit 
egyszőval : az ír'i művészetével való megértő-beleérző "azonosuláson" keresztül jut
el bizonyos fordulatok és [elenségek bírálatához.

Természetesen a megértésre, a mű möaött az emberi tartalom feltárására és
átvilágítására koncentráló módszer sem óvja meg eleve és végérvényesen a kri-
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tiküst sem a megmerevedés, sem a dogmatizmus, de még az élet-idegenség és az
ember-idegenség veszélyétől sem. A módszer, illetve az irányzat legnagyobb di
lemmája alighanem az, hogy mennyiben lehet és kell számítani a kritikusnak,
Irodalomtörtenésznek a műben megnyilatkozó személylség elemzésében a lélektan
eredményeire? Pusztán elméletileg nézve a kérdést, nyilvánvalónak látszik, hogy
az ember megismerésének izgalmas kalandjába be kell vonni a lélektant is, hogy
az emberről .Jényegeset" mondani, a pszichológia legujabb eredményeinek fi
gyelembe vétele nélkül ma már aligha lehet.

A valóságban azonban bonyolultabb a helyzet. A lélektan eredményeinek a
krítíkában való felhasználásánál minden az alkalmazás módján múlik, és éppen
a közvetlen ,.átvételek" a leginkább kockázatosak. Ha a kritikus például a műben

felismerni vélt. szerrnte abban kifOojeződő-megva1.ósuló személviség iellemzésére a
lélektani tipológia sémáit használja, alighanem hamis vágányra fut, vagy csak
semmitmond6 általánosságokig jut el. A lélektan által meghatározott és leírt tí
pusok ugyanis túlságosan elvontak és tágak ahhoz, hogya műben kifejeződő

egyedi egyéniségekről bármi közel.ebbit is rn-atud íunk. Ez a helyzet akkor is, ha
a viszonylag legmodernebb típustan, a Kretschmer-féle irányzat, illetve annak to
vább módosított tipológiai al- és keverék-csoportok kategóriáival dolgozó módsze
relnek eredményeit próbálja a kritikus irodalmi elemzéseiben hasznosítani.

Minden olyan elemzési módszerrel szemben, amelynek végső célja nem a mű

teljesebb megértése, Rónay is jogos fenntartással él. "Egy verset is, például, miért
elemzek? Egy fordítást, egy fordítói műhelyt míért próbálok minél alaposabban
meavízsgální ? Hogy általános- és egzakt (pszeudo-egzakt!) -, .antropológtai' ered
ményre jussak? Bizonyos alapvető .struktúrákat' elemezzek ki? Természetesen
lehet ezért is, híszen csinálják, és nem is eredmény nélkül. Ez a haszon azonban
aligha háramlik vissza magára az írodalomra: nem az irodalom megértését moz
dítja elő, hanem valamilyen mást, mondjuk - és ezúttal minden él nélkül - az
antropológiait."(13)

A legjobb megoldásnak az látszik - és Rónay számos írása erre szelgáltat
példát -, ha a kritikus a lélektani eredmények ismeretében, de azokhoz nem kö
tődve és nem tapadva, olyan önállósággal vázolja fel a műben (illetve életműben)

kifejeződő személyiséget, mint a regényíró, akinek szintén "nem árt", ha föl van
vértezve a korszerű antropológia, pszichológia és tipológia ísmeretanyagával, de
alkotás közben, arról mintegy megfeledkezve szabadon érvényesíti emócióit, kép
zeletét, teremtő kedvét, és minden elméleti befolyástól függetlenül formálja meg
alakjait.

Ncom vi"ás, ho-v Rónay például a ma már evldenciának számító freudi elmélet
alapelveinek a tudatában jutott el Juhász Gyula Iírájának komplex szemléletéhez,
rámutatva, hogy a költő vallásos ver-eiben, valamint a népi léttel azonosulást
kereső, abban feloldódni kíváno költeményeiben olyanféle nosztalgíák érvényesül
nek, mint anyjához húzó és visszahúzó, gyöngéd és gyötrelmes érzetrni kötődései

ben : - "visszamerülni, visszasüllyedni valamiféle ,ölbe', védő közösségbe, oltal
mazó lételőtti egységbe".(l4) De szó sincs nála sem a freudista, sem másféle
elmélet tételeinek mechanikus alkalmavásáról. Az ő elemzésében nem válik a
költő a freudi "anya-komplexus" modelljériek riasztó és szánni való illusztráció
jává.

Minden azon múlik, hogy a kritikus ember-látása, lélektani érzéke milyen
színvonalú, mennyire friss és mennyíre korszer-ű. Vagyis, hogy mennyíre fogékony
nem is annyira a pszichológia új ervdrnényeinek a befogadásában, hanem magá
nak a változó embernek a felismerésében. A lélektani érdeklődésű, embert kereső,

a sainte-beuve-i hagyományokat folytató kritikaí módszer is belefulladhat az is
ko'ás tipologizálásba és az érdektelen "jeilemrajzok" mechanikus termelésébe. ha
a kritikus a társadalmi relációk változása következtében átalakuló ember nyomo
zása helyett megelégszik a karakterológiaí sémák alkalmazásával,

De ha nem erről van is szó, ha a krltíkus valóban intuitív módon akarja fel
ismerni a műben az alkotót, még mindig fennállhat az a veszély, hogy túl ko
molyan veszi azt a képet, amelyet az írórel annak műve vagy műveí alapján be
leérző készségével és a megértés szándékával kidolgozott. Ha egy író karaktarét
Iö'vázoltam magamban, ha úgy érzem. tisztában vagyok már vele, ismerem al
katát, törekvéseit, anyagót formáló tevékenységének a mechanizmusát, képességei
nek a lehetőségeit és határait, nagy a kísértés arra, hogy le is zárjam tudatomban
az általam rajzolt karakterképet. és az írót és művét azzal a képlettel azonosítsam,
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amelyet én konstruáltam róla. Ha pedig az író pályája egy bizonyos ponton túl
úgy alakul, hogy már nem igazolja korábbi elképzeléseimet, könnyű elhitetni ma
gammal, hogy nem az én konstrukcióm volt téves, hanem az író lett hűtlen ön
magához.

Rónayt attól a csábítástól, hogy saját nézeteit, ítéleteit "dogmatizálja", min
denekelőtt élénk és nyugtalan humánus érdeklődése óvja meg, embert kutató
kíváncsisága, amely - úgy gondolom, kellő nyomatékkal szóltam már róla -,
krí tíkusí egyéniségének legfontosabb tulajdonsága. Vagyis, hogy a "játszma" ala
kulása, az író pályájának további sorsa jobban érdekli, mint korábbi megállapítá
sainak vagy konstrukcióinak fenntartása.

Meggyőzőerr illusztrálják mindezt például Mándy Iván könyveiről szóló kritíkáí.
Kortársai közül róla írt legtöbbször, könyvről könyvre követve fejlödését. Egy
ideig minden elismerése mellett abban látta volna Mándy prózajának szerenesés
alakulását, ha írásaiban a groteszk mögül egyre inkább kirajzolódna az ember
rejtett belső világa. Ha fölerősödne novelláiban a csehovi részvét hangja, ha az
emberi automatízmusok, torzulások. megrögzötté vált turcsasázok ábrázolásán túl
érdeklődése "az ember lelki világa felé" terelődne. ha modellieiben nemcs-ik fi'1Urát
látna. megírni való kuríózumot, hanem a szánandó-esendő teljes embert is.
Mindehhez hozzá kell tennem. hogy ezeket a perspektívákat csunán körvonalazta,
anélkül. hogy ,.nyomást" akart vo '.na gyakorolni az Irira. másrőszt azt is. hogy
a 'fejlődésnek ilyen irányú lehetősége is adva volt Mándy fi'ltalkori pr-rzájában.

Az. hogy végül is nem így alakultak a dolgok, hogy Mándy nrSzája nem
visszafelé. nem (az egyébként a groteszk etemeít is magában hordó) csehovi
részvét. életszemlélet. emb-rábrázotás felé mélvült, ho-zv a ..lélekraiz" finomabb
részletezöbb kidolgozása helvett épnen a groteszk fölerősödésével. a Iíral és bizarr
elemek .Jceverésével", az illogikus álomstruktúrálc felhasznátásával tel lesedett ki
narvon érett. naevon jelentős és mé'vsérresen humánus művészetté, mtndez Rónavt
él ietek szermt csöopet sem ..znvaria". Silt, az író grotpszk és r--ndhagvó ,.khss·l,i
cízálódásának" még eavér-elműbb méltánvolóia lett. mert mindaz, amit Mándy
"csinál", most vált számára is telies mértékben mcagvőzővé, hitelessé, csak ön
magával egyenlő és önmagával mérhető művészí evídcnciává.

Mindebhől az látszik, hogy Rónavtól idegen minden olyan hajlam. szándék,
hogy a műben megismert. fölfedezett, megtalált (vagy megtalálni vélt) alkotói
karaktert statikusan szemlélie. leziiria. befeie7ettnek tekintse. meamerevítse. Bár
milyen fontos szerene van is kritikusi gondolkodásában az alkati ténvezőknek, a
művet létrehozó. abban megvalósuló személyiségnek, az alkotó karakterét sohasem
tekinti abroncsnak, amelyből nem lehet kíléoní, amelyhez mí ndvéaía hűnek kell
maradni. Szemlelete azt sugallja, hogy az írónak nincs is más .Jcötelesséae" ön
magával szemben, mint az, hogy ne vágjon a természetétől idegen vállalkozásokba,
vagy ha tudatosult benne, hogy önmagával került szembe, legyen ereje vissza
fordulni.

Az író művébe való behatolás. megértés, átérzés, a művel való "azonosulás"
nyomán támadt kritikai megjegyzéseiben is rníndig inkább a határok táaítására,
az alkotó személyiségének még teljesebb, aktívabb és dinamikusabb megvalósítá
sára, kibontakoztatására ösztönöz, mínden külső-belső korlátozó kényszerrel, bi
zonytalansággal, önbizalomhiánnyal, gátlással szemben.

Nem véletlen, hogy az 1971-es (korábban már idézett) előszavában említett
"jellemző" és "kritikus" pontot, amely alkalmas arra, hogy onnan "türelmes és
lelkiismeretes" elemzéssel a mű és az alkotó [ellemét, természetét kíbontsa, több
nyire olyan mozzanatokban találja meg (ha a modell élettörténete lehetőséget

ad erre), amelyekben az író radikális fordulattal addigi létének, sorsának. élet
formájának, végső soron alkati kötöttségeinek labirintusából kilép vagy kilépni
kényszerül, Sőt, éppen azok a legragyogóbb esszéi, amelyekben a fordulatok, ki
törések, felszabadulások, katarzisok útját követheti. Az alkotás folyamatát átvi
lágító fogékonysága, az élet és életmű összefüggéseit és ellentmondásait érzékelő

és érzékeltető képessége, a műben az embert megidéző hatalma valósággal meg
hatványozódik ezekben az esszéiben, és a "nyomozás" izgalma az olvasóra is át
terjed.

Esszéíró művészetének ilyen ,.nagy pillanatában" szütetett a Goethe itáliai
nanló iáról szóló tanumány rGoethé1,el Itáliábal1(l5)], vagy Szabó Lőrinc T"Ü
csökzenéiének mesteri eremzése.Il B) Mealepő módon a két alkotást hasonló lél<>k
tani szituációból bontja ki (anélkül, hogy ó maga utalna az analógiára), mind a



két esetben az újjászületés, egy korábbi életforma kötelékeiből való kiszabadulás
diadalát látja megvalósulni a műben, illetve művekben.

Pedig milyen végletesen különböző a két alaphelyzet l
Goethe, mint Rónay f",lidézi, 1786. szeptember 3-án "megszökik" Karlsbadból.

átvedlik Jean Philippe Möller lipcsei kereskedővé, maga után hagyva w eimari
környezetót. ahol a herceg kegyeltje, sikeres és tekintélyes államférfi, udvari költő,

a képzőművészeti akadémia igazgatója, udvari ünnepségek és előkelő társas össze
jövetelek dísze és központi alakja, és nekivág "látszatra egy itáliai utazás, való
jában egy újjászületés nagy kxlandjának". Inas nélkül utazik, egyszerű emberek
társaságát keresi, fiatal festőkkel barátkozik, koldusok utasítják rendre, úgy
elegyedik szóba emberekkel, mintha mind régi ismerősei volnának. Főlvidul, ki
nyílik, résztvevőbb és közlékenyebb lesz. Néz és szernlél, elvegyül és alámerül a
lét eleven közegébe : "minden pórusával boldogan SZílJja magába .az él'zéki élet
nek', az éle/örömnek a levegőjét", Weimari életformájából és egyre súlyosabb al
kotói válságából kiszabadulva átdolgozza, folytatja, befejezi a korábbi években fel
gyülemlett töredékeit. Testben és lélekben újjászületik.

A Tücsökzene létrejöttének a körülményei egészen más érzelmi és hangulati
klímát jeleznek. 1945. augusztus 14-én kezdi "kótázni" Szabo Lőrinc a Tücsökzene
első strófáit. A költő körül a rommá lett és félig kiégett Buda. Lakásából. kert
jéből alig mozdul ki. Örügazoló beadványokat fogalmaz, riad lan olvassa az új
ságírói múltját firtató cikkeket. Minden hir felkavarja, úgy érzi, felületes meg
(télések és mendemondák áldozata. Az általános bizonytalanságban, pénztelenség
ben, éhezésben, anyagi romlásban saját sorsát, családja jövőjét még reménytele
nebbnek látja, mínt a jelent. "Mennyi vad gondolat, mennyi vak kétségbeesés" 
írja naplójába 1945 júniusában. (17)

Csupa vád, aggodalom, panasz és keserűség benne és körülötte, de (a naplója
tanúskodik erről is) néha rácsodálkozik a természet megújuló pompájára, a létezés
legyűrhetetlen vegetációjára. Mindenféle nyugtalanságok, betegségek, családi ba
jok, zaklatottságok, a megnehezedett lét fenntartásának nap; gondjai és tenni
valói között is olvasni kezd újra -, angolokat, németeket, oroszokat. Kapkodva,
szaggatottan, türelmetlen mohósággal, mégis intenzíven, sebtében felrótt. remek
vázlatokban rögzítve benyomásait. De nemcsak a olvasmányokra reagál érzéke
nyebben. mint korábbi éveinek egzisztenciális vonatkozásban védett, de a napi
munka robotjától-hajszájától eltompított időszakában. "Minden egészen újszerűen

hat rám... (Szóval : megint élvezni tudom a már élvezett élményeket eredeti
frisseségükben? Ez is érzékiség? S botcsinálta erény?") - jegyzi fel 1945 júliusá
ban a naplójába.(18)

Rónay remek intuícióval (másfél évtizeddel Szabó Lőrinc naplójának kiadása
előtt, tehát attól teljesen függetlenül) megérezte, hogyaTücsökzene létrejöttében
is valamiféle újjászületés tektonikus mozcására kell figyelniink. Szabó Lőrinc

esetében is arról van szó, hogy korábbi éveinek nem kívánt, a természettől, az
élettől, egykori önmaga ösztönösebb-elevenebb rétegeitől elidegenedett létformá
jának a szorrtásából szakadt ki a háború végére egy számára keményebb, kegyet
lenebb, de természetesebb közegbe. Ha az akkori jelenben, 1945 tavaszán-nyarán
(és bizonyára még sokáig) mindennek csak kínját-terhét érzi is, a Tűcsökzene

már a lélek szabadulásának lenyűgöző dokumentuma. "Egzisztenciális problémái,
amelyek addig irodalmi formában és kapcsolatokban jelentkeztek számára ... most
váratlanul a nyers lét brutális közvétlenségével vetődtek fel előtte - írja Ró
nay(l9) -. Tisztáznia kellett létét, tisztáznia viszonyát a világhoz - de vala
hogyan meztelenül, segédeszközök nélkül, teljességgel magára utaltan . " Polio
karok fojtoaatá-ában élt, s ezek a karok most egyszerre lehulltak róla, testéről

levált a földrehúzó ólomruha . " Míntha keservesen kiérdemelt aiándékul végre
megkapta volna azt, amiért kamaszos kalibáni lázadással oly dühösen pörölt haj
dan a Várossal - egy perc szabad lélegzetért. Iöldközclségért, természetért,
valóságért."

A mű születésében döntő szerepet játszó indítékok, mozzanatok, belső meg
rendülések, válságok és kitörési kísérletek tisztázása a Tücsö1<:zerre esetében is
azért fontos Rónay számára, hogy ré.egről rétegre beljebb hatolva a mű ..szerve
zetébe", annak egészére vonatkozóan vonjon le következtetéseket. A költő hely
zetéből. a felfokozott érzelmi-morális érzékenység állapotából, a világban újra
helyét kereső, a természetet és a gyermekkor elsü'Iyedt birodalmát újra felfe
dező ember valóság-szemjából vezeti le a Tücsökzene sajátos optikáját, a dolgok-
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hoz közelhajló. aprólékos figyelmet, a rögzítés, a regisztrálás szenvedélyesen áhí
tatos pontosságát, az ábrázolás realizmusának páratlan intenzitását.

A két remek esszé, a Goethéről szóló és a Tiicsökzenét elemző (Rónay szamos
más írása mellett) szemléletesen demonstrálja, hogy az alkotót karakter kérdé
sében mílyen jellemző rá a dinamikus látásmód, hogy a művet létrehozó egyéni
séget legteljesebben mindig a változások állapotában, az átalakulások folyamatai
ban fogja fel és világítja át, hogy a megújulá-ra, az újjászületésre, a világ jelen
ségeinek a befogadására kész hajlandóságot mílyen fontosnak tartja a teremtő

munka szempontjából. Amit Goethéről. az itáliai metamorfózis kapcsán etmond.tzü)
azzal saját legmagasabb kritikai törekvéseinek az irányát is jelzi: "a vilásot Goethe
is olyannak látta, amilyen saját maga volt, s amilyenné sa tát magát nevelte,
elsősorban azzal, hogy nyílt. tud-itt lenni a világ felé; és amikor véaianillantott
a vi.1á~ történelmén, azt is mintegy a maga mértékével mérte; fe ilődésében a maga
fejlődésének analógiájára: az örök, természetes újjászületés jegyében."

Az ember és a mű,

Mindaz, amit Rónay György kritikai módszerének megközelítése során eddig
eJmondtam, bizonyos ponton lényeges kiegészítésre szorul, Bármennyire elsődleges

ugyanis kritíkaí szemléletében és gyakorlatában az a törekvés, hogy a műben

mindenekelőtt az embert, az alkotó egész karakterét tegye lúthatóvú és megis
merhetővé, tévedés volna azt hinni, hogy számára maga a mű csak valamiféle
burok, amelyre, ha már a benne rejlő emberi tartalmat, jelentést (divatos kife
jezéssel élve: a rábízott üzenetet) kifejtette, nincs is már szükség.

Végső soron valóban míndíg az emberig akar eljutni, de a műben megnyilat
kozó emberig, nem pedig a műtől független, attól már .Jeválasztott'' -antropológiai
vagy pszichológiai egyedig - és persze nem a mű mögött föllelhető (tehát attól
elvonatkoztatott) esetlegességíg, anekdotikus epikurnig. "Sohasem érdekelt leülönö
sebben egy kép vagy egy szobor .enikuma', ,anekdotikus tartalma' és sohasem
lelkesedtem különösebben a zsánerszerűségért - írja egyik jegyzetében(21) -.
Nem az anekdotikus és nem a zsánerszerű ragad meg, hanem az emberi: amikor
a műben gejzírként fölcsap, forrásként fölbuzog, vagy talán csak sejtésként föl
dereng az emberi indulat, szenvedély, szenvedés, fájdalom, öröm, sóvárgás, játék
- ami sorsszerűen humánus."

Amikor nyilatkozataiban azt olvassuk, hogy a krítíkusnak, irodalomtörténésznek
türelmes és lelkiismeretes elernzéssel, a mű anatómiájának teljes feltárásával, a
kutatás fáradságos munkája útján az emberig kell eljutni, nemcsak arra kell
figyelnünk, amit végső célként jelöl meg, hanem a "tétel" első felére is, amely az
analízisre, a mű egész anyagának és szövedékének konkrét Ieldotgozására vonat
kozik. Rába György műfordítás-történetí monográfiájával kapcsolatban is azt eme
li ki(22), hogy a könyv szerzője "élettel és anyaggal dolgozik, az élet és az anyag
kedvéért és tiszteletében. Úgy, ahogy egyáltalán érdemes dolgozni, ha munkánk
tárgya a költészet."

Krítíkaí szemtélete azt példázza, hogy az elemzés tárgya, maga a mű semmí
képp sem érdemel. kevesebb figyelmet, mínt a benne rejlő humánus tartalom.
illetve a művet létrehozó alkotói szándék. A legszebb és legnazvszerűbb írói
törekvés is csak annyit ér, amennyit abból a kész mű, a maga egészében megva
Iósított, "Az a fontos - írja egyik je'!yzetében(23) -, hogy a valóságból. regénnyé
átköltött cselekmény, úgy amint az író ábrázolja, eseményeivel, jellemeivel az élő,

hiteles autonóm valóság benyomását keltse."
De Rónay felfogása szerint maga a mű is, ha sikerült az író szándékát meg

valósítani - hiteles, öntörvénvű valóság. Ha az alkotó iránti tiszteletet eme'ji\k ki
krrtíkusí etikáiával kapcsolatban, abba mindtg bele kell értenünk a művel, az
autonóm. teljes világgal. szemben érvényesülő meabecsülését is.

Ebből következik, hogy nem valamítéle dogmatikus elfogultsággal védi a mű

faji hagyományokat, például a regény belső törvényeinek érvénvét. hanr-m mert
bizonyo" életanyag. tapasztalat. vagy emberi meggyőződés leaatkatrnasabb. leg
hítelesebb és l"'ghatás'ls'lbb kifejezést lehetősézét látia a műfai szerkezetí Ieherő

ségeiben. kohéziós ereiében. "A regény világa teliességgel zárt, auton-vm világ;
a dolgok magukat mazvarázzák: és az, hogy történetileg hiteles világ, teliességgel
másod- vagy harmadrendű autonóm művészí hiteléhez képest. Nem azért .ígaz',
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mert dokumentumokkal és szakmunkákkal igazolhatólag ilyen volt, hanem azért,
mert úgy, amint van, minden ízécen önmagát igazolja, és ízei kölcsönösen iga
zolják egymást" - írja Mészöly Miklós Sau msával kapcsolatban,(24) - általános
érvényű meghatározásként is, regényelméleti felfogása tömör summázataként.

Végül is, mí kap nagyobb hangsúlyt Rónay írásaiban, a művek genezise, a
műben megvalósuló alko.óí szándék, vagy a mű (illetve életmű) autonóm vilá
gának az elemzése, annak a közegnek beható vizsgálata, amelyben az írói szándék
formát ölt? Mi érdekli hát mindenekfölött, maga a mű, vagy az abban megnyi
latkozó, magát megvalósító ember? Az. ember-központúság, vagy a mű-centríkus

ság jellemzi-e inkább kritikai tevékenységét ?
Sok ki tűnő tanulmánya mellett talán Balzacról szóló nagyszabású esszéje(25)

szolgáltat leginkább példát arra, hogy a kétféle érdeklődés, vizsgálati modszer
merev kettéválasztása vagy szembeállítása milyen indokolatlan és haszontalan
eljárás volna módszerének megközelítése során.

Már a tanulmány címe - Balzac birodalmában - is arra utal, hogy ebben
az esetben maga az életmű kelti fel elsősorban a figyeimét és érdeklődését. Az
Emberi Színjáték káprázatos gazdagsága, szertelen bősége, a jellemek, sorsok
kifogyhatatlan változatossága és plasztikus valószerűsége, az egymásba fonódó,
regényeken átindázó emberi történetek összefüggése és folyamatossága, az életmű

lenyűgöző egységének a titka. a külön drámákból egybeálló. eggyé teremtett, ál
taiános érvényű, autonóm világ. Az életmű egészére érvényes, annak lényegét fel
táró, struktúráját megmutató rendező-rendszerező elv megtalálása azért is fontos
számára, mert éppen Balzacot tartja a legnagyobb regényír6nak, ebben a vonat
kozásban még a kitűnő Sainte-Beuve véleményét is vítatva, aki több lényeges
kérdésben nem érezte Balzac módszerét meggyőzőnek.

De ahhoz, hogy teljes mélységáben és szélességében felfogja, megragadja és
érzékeltesse a határtalan birodalom aranyait, hogy tanulmánya az Emberi Színjáték
szerves egységének, szerkezetí alapelveinek a lényegér tisztázza, ahhoz a jelen
esetben is alkotáslélektani érdeklődését kell mozgósítanía, illetve fölszabadítania,
hogy - saját kifejezését használva - a "calzaci világteremtés" titkait Ieltárva,
rejtett mechanizmusát kiísmerve az egész életművet átvilágítsa és Iölrnutassa.

Az életművet annak keletkezésében, a teremtés dinamizmusában megragadó
elemzés nyomán kirajzolódó portré nem sok hasonlóságot mutat a valóságot hűen

tükröző és rekonstruáló hagyományos-statikus Balzac-ábrázolással. A valóságra
ragadozóként lecsapó, a világot műveíoen látomásai alapján újjáteremtő, a kon
vencionális-történeti időfogalomról magát már függetlenítő, a lélek ritmusára fi
gyelő Balzacot mutatja be. "Nem a króníkás figyelmével nézi a világot, hanem a
ragadozó szemével: mire lehet lecsapni, mít lehet felragadni. Nem is nézte, hanem
falta a világot a szemével... Ihletének alapmozzanata a látomás... Elsősorban a
belső látomásai hajszolták... az első regényíró, aki a történet objektív idejét alá
rendeli a maga alkotó-formáló szubjektív idejének... stílusának rohanásával.
áradásával. hömpölygésével is. a belső látomás gyors percepcióira' törekszik,"

Sajátos Balzac-képéből következik, hogy az írá életművének igazi folytatáit
nem azok közott a prózaírók között vélí megtalálni. akikre elsősorban az Emberi
Színjáték grandiozitása hatott, akik a regényciklusok építkezésének technikáját
akarták megtanulni Balzactól. és a társadalom minden rétegének a bemutatásával
akartak összképet adni annak egészéről, hanem éppen Proustban, akit a leg
balzacibb regényírának nevez. Aki nem a megtanuiható külsőségekben utódja az
Emberi Színjáték szerzőjének, hanem abban, hogy a maga szubjektumán át való
ban hatalmas élctanyaget szívott fel és teremtett újjá regényciklusaiban és aki
(aligha véletlen!) könyvet szándékozott írni Sainte-Beuve ellen - Balzac védel
mében.

Balzac életművének újszerű, a hagyományostól sok vonatkozásban eltérő elem
zése és asszimilálása szintén a szemtélet fo'gékon:!sáe:ának. nvitottsázának a iele.
Rónay ugyanis a XX. századi regény formabontó és új formákat létrehozó íróinak
a felfedezése után jutott el Balzac életművének birtokbavételéig és ahhoz a
meg~őződésig. hogy az Emberi Színjáték szerzőie a legnagyobb regényíró. Előbb

fedezte fel önmaga számára Berrianost, Supervielle-t, Virginia Woolfot, mint Bal
zacot.

De az a mód, ahogy Balza-ot újra felfedezi és befogadja, világosan mutatia,
hogy nem visszahúzó tendenciár-il van szó, nem a XX. századi irodalom ellenében
vált az Emberi Színjáték csodálójává és elemzőjévé. Balzacból sem akar dogmát
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faragni, nem akarja Balzacért megtagadni sem Proustot, sem Kafkát, sem bárki
mást. Anélkül, hogy Balzacot a modern európai regény modelljére akarná ráhúzní,
a ma felé közelíti, amikor a valóság elemeinek a kiemelésében .az alkotói szuve
renitást, a valóság újjáteremtésének a ,.tervrajzában" a vízionártus hajlamot, a
kompozícióban a szubjektív idő érvényesítését, a stílus kialakításában a rejtve
ható belső zeneiség érvényesülését hangsúlyozza.

Bizonyos értelemben tehát "átrendezi", másként értelmezi a balzaci életmű

struktúráját, mint a hagyományos kommentárok és elemzések, de ehhez is ugyan
arra az "archimedészi pontra" volt szüksége, mint egyéb tanulmányaiban: az
életmű létrejöttének végső míértjét, a legelemibb-legerősebb alkotói emóciókat
kellett tisztáznia ahhoz, hogy az életmű belső összefüggését, egész rendszerét fel
tárja.

Visszatérve az alapkérdésre. éppen a Balzac-tanulmány világítja meg, hogy
Rónayesszéiben, kritikáiban nem siklead el a mű egészének vizsgálata. Elernzé
seinek elsődleges tárgya maga a rnű, de a végső elrendezési elvet, a mű öntörvényű

rendszerének nyitját mindig a genetikus vonatkozások tisztázásaval ragadja meg.
Ha a művek elemzése ilyen fontos szerepet tölt be krf tikai tevékenységében,

szinte elkerülhetetlenül vetődik fel a kérdés, hogy módszere érintkezik-e a struktu
ralizmussal ? Azzal az irányzattal, amely minden korábbi megközelítési módnál
konkrétabb és egzaktabb elemzési technikával dolgozik, és amely minden korúb
hínál következetesebben szor ítkozik magának a műnek (minden egyébtől elvonat
koztatott) analízisére? Felhasználja-e Rónay annak az irányzatnak az eszközeit,
amely a művek elemzése során elsősorban az egyes mozzanatok kölcsönhatásait
kutatja, azt az összefüggésrendszert, amelyet az alkotóelemek dinamikája hoz létre?

Kritikusi múlt jának ismeretében a kérdés szinte formálisnak látszik, és
minden alaposabb vizsgálat nélkül is valószínű, hogy inkább az eltérő vonások üt
közhetnek ki a kétféle módszer összevetéséből. A strukturalista elemzőt nem ér
dekli a művet létrehozó alkotó egyénisége, múltja, jelleme, életrajza, társadalmi
háttere, sem a mű élrnényi alapja, sem létrejöttének körülményei - hanem csak
a műalkotás, mint bizonyos alkotóelemek komplex rendszere. A strukturalizmus,
amely tudatos ellenhatás a humanizmusra és a perszonalizrnusra, amelyben Sartre
többé-kevésbé jogosan látja a technikai civilizációk és társadalmak sajátos elide
genedési folyamatának tudományos-szemléletí válfaját, aligha gyakorolhat külö
nősebb vonzóerőt arra a kritikusra, aki egész pályája során a műben megnyilat
kozó humánus tartalmakat és emóciókat kereste és vizsgálta.

Maga Rónay is abban a tanulmányában (Verselemzés és strukturalizmus) (26),
amely azt mérlegeli, hogy strukturalista módszert miként és mennyiben lehet fel
használni az esztétikai megismerés folyamatában, illetve a művek elemzése során,
hogy alkalmas-e ez az irányzat a műalkotás minél teljesebb asszimílálására, in
kább a kételyeinek ad hangot, annak ellenére, hogy rokonszenves objektivitással
ismerkedik a tőle idegen irányzat szemléletével és metodikájával. Arra a meg
állapításra jut, hogy jogosnak látszik a "strukturalizmussal kapcsolatban az az
ellenvetés, vagy aggály, hogy a struktúrából jobbára kifelejti - kitudja - a struk
túrában mozgó személyt, aki nélkül pedig végeredményben de facta nincs struk
túra, illetve míriden struktúra fikció, és minden viszony absztrakció".

Mégis, meggyőződésem szerint tévedés volna azt hinni, hogy elemző módszere
mentes maradt minden olyan hatástól, amelynek indítékai a strukturalizmusból
következnek. Anélkül, hogy bármit is átvett volna a strukturalízmus .Jdeológiá
jából", vagy bármit is feladott volna humánus érdeklődéséből, a strukturalista
elemzések bizonyos analógiájára zártabbak. ökonomíkusabbak, intenzívebbek lettek
a művekről szóló elemzései.

Érdemes ebből a szempontból megnézni remek Krúdy-, illetve Kosztolányi
elemzését (27), a legújabb Miért szép?-kötetben, hogy lássuk, mint szorultak ki
újabb anaIíziseiből az esetleges-járulékos elemek, a nélkülözhető életrajzi-kortör
téneti utalások, hogy milyen szígorúan koncentrálja figyeimét az alkotóelemek köl
csönhatásának, kapcsolatainak, összefüggéseinek, az egymásra utaló, egymásba
játszó motívumok, mozzanatok, stíluseemek dinamizmusának vizsgálatára, a mű

egész összefüggés-rendszerének a feltárására.
A strukturalizmusból sajátos módon a művet, a mű materiális valóságát még

fokozottabban megbecsülő elemzőmódso:er etikaját olvassa ki és veszi át, egzaktabbá
téve analízíseít anélkül, hogy érdeklődésének irányát mesváltoztatná. Az a mód,
ahogy a tőle idegen és egészében el nem fogadott irányzatot "megvámolja", ahogy
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annak metodikai vívmányaival a maga legsajátosabb eszközeit tökéletesíti, minden
korábbinál szemléletesebben példázza fogékonyságát, szemléletének, gondolkodás
módjának nyitottságát, megújulásra való hajlamát, kifogyhatatlan és irígylésre
méltó intellektuális frisseségét.

Jegy:tetek: 1) Rónay György: Ambrus Zoltán levelei. (1963) - R. Gy.: Kut:J.tás közben,
Dp. 1974, 228. - 2) Rónay György: Sőtér István: Vl1ágtájak. (1958) - R. Gy.: Olvasás köz
ben, Bp. 1971, 239. - 3) Rónay György: Sötér István: Világtájak. (1958) _. R. Gy.: Olvasás
közben, Bp. 1971, 239. - 4) Rónay György: Somlyó György: A költészet évadal. (1964) 
R. Gy.: Olvasás közben, Bp. 1971. 407. - 5) Rónay György: A nagy nemzedék, Bp. 1971.
6. - 6) Rónay György: Petőfi és Ady k özött, Bp. 1953. 8. - 7) Róriay GYörgy: Tak~ts Gyu
la: :€vek, madarak. (1965) R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971, 227. -- 9) Rónay György:
Széljegyzetek Kafkához - R. Gy.: FOI'dítás közben, Bp, 1968, 257, - 9) Rónay Gyorg:,': Illés
Endre: Krétarajzok. (1957) - R. Gy.: Olvasás közben, Bp. 1971. 125. - 10) Rónay György:
Ami nem megvetendó, Jegyze~lapok, Bp. 1969, 22, - ll) Rónay Gyórgy: Ars critica, Jegyzet
lapok. Bp. 1975, 36. - 12) Halász Gábor: Irodalomtörténet és kritika, Nyugat, 1933. II. 422
426. Kilenc évvel később, 1942-ben a Magyar estnagban megjelent Portré és tabló címu
tanulmányában Halász Gábor némileg m ódosítva korábbi tanutmányának konklúzióit a
portré mellett a tabló érvényét hangsúlyozza, az egyéniség ábrázolásanak kiegészítését
szorgalmazza a korképpel, a történések sokrétűségének bemutatásával. Sainte-Beuve helyett
Inkább a Taine szellemi örökségére hívja fel ekkor már a figyelmet. - 13) Rónay György:
Rába György: A szép hütlenek. (1970) - R. Gy.: Olvasás közben, Bp. 1971, 368. - 14) Rónay
György: Vargha Kálmán: Juhász Gyula, Vigilia, 1968, 562. - 15) Rónay Györg;': Goethéval Itá
liában. R. Gy.: Fordítás közben. Bp. 1968, 148-172. - 16) Rónay György: Szabó Lőrinc: Tücsök
zene, (1959) - R. Gy.: Olvasás közben, Bp. 1971, 45-59. .:... 17) Szabó Lőrne : Napló, levelek,
cikkek, Bp. 1974, 313. - 18) Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek, Bp. 1974, 342. - 19) Ró
nay György: Szabó Lőrinc: Tücsökzene, (1959) - R. Gy.: Olvasás közben, Bp. 1971, 50. 
20) Rónay György: Goe'héval Itáliában. - R. Gy.: Fordítás közben, Bp. 1963, 171. - 21)
Ró_nay György: A rémült öregasszony. Jegyzet'apok, Bp. 1975. 230. - 22) Rónay György:
Rába György: A szép hűtlenek. (1970) - R. Gy.: Olvasás közben, Bp. 1971, 368. - 23) Ró
nay György: Regény és stílus, Jegyzetlapolt, Bp. 1969, 197. - 24) Rónay György: Mészöly
Miklós: suutus (1968) - R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971, 435. - 25) Rónay Győ rgy : Bal
zac birodalmában - R. Gy.: Fordí' ás közben. Bp. 1968, 204-233. - 26) Rónay György:
Verselemzés és strukturalizmus, új Irás, 1967, 6. sz. 108-114. - 27) Rónay György: Krúdy
Gyula: A hídon, Kosztolányi Dezső: A kulcs, Miért szép? Századunk mágyar neveltar
elem7.ésekben, Bp. 1975. 83-94. 309-320.

JÁNOSY ISTVÁN VERSEI

Ingmar Bergltl,au A Csönd Istene
(.JEGYZET AZ úRVACSORA CíMű FILMHEZ)

Az Isten léte bizonyos,
hiszen az örvény Változás mögött
'cell lenni valami Egynek,
ami az egész ka17argást szervezi
ellentét-emanációkkal
örök Törvénye szerint.

Biztos létezik, csak olyan orzcs, hogy
nem közelítheti porszem-ember.
O a Csönd, a Hallgatás.

Pedig itt van közelünkben ember-alakban,
s kétségbeesésében tőlünk 1,ár
»iqaszt, ami visszatartja
az öngyilkosságtól.

Fagy a Sziirke Veréb képében,
aki. pőrén mutatja elénk
kiütéseit, vaksi szemét,
és kész a mi botor valónknak
áldozni meddő életét.

De ha Ot ezekben nem fedezzük fel,
az a nagy Csönd-isten akkor nem felel!
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Jieit StOS8 a krakkói Madonnát faragja

Miért tisztellek mindenek felett,
Istenanua? E képmásad szemében
hadd valljam meg, szív-ajkad szögletében:
testámentomként művészetemet.

Kereszt alatt ott álltál észrevétlen.
Láttad: letjet harapva szenvedstt.
Ez árát sejtve izzott el életed,
ahogy követted Ot riadt-szerényen.

Király-köpennyé lett sok néma könnyed,
s oltalmat így adsz annyi szenvedőnek,

kik vonsszák végzetűk, mígnem letörnek.

Sokan vannak gyötörtek, öregek.
Nyűvődnek vergődnek, ahogy lehet.
De Anya nélkűl élni nem lehet!

RÁKEL
Irta GERLEI JOZSEF

A nyitott ablakban állok, várom haza Gézát.
Váram? ... Soha nem írtóztam jobban találkozástól. Mintha a halogatás

visszaadna valamit. Pedig négy fal közé zár ezzel a titokkal. Ketrecbe egy óriás-
kígyóval. .

A park fái közt zúg a szél, a teniszpályák vörös porát kergeti. A játékosok is
melegítőben vannak. Megismerem, ott játszik köztük az az őszülő, sovány író is,
akinek bakfis koromban - nyoJe éve már vagy tíz? - levelet írtam. Azóta ámu
lok, milyen gyerekségekből él az ember.

Fél órája vagyok itthon. A székek, a vázák, a terítők, ahamutálcák áraszt[ák
magukból a hideget. Nincs erőm hozzáérni semmihez.

- Ö! ... - Az író elvét egy labdát, csaknem orra bukik. Ez az. Elég egy ra
vaszul ejtett labda, s az ember menten nevetségessé válik, S rm lyen mesterkélten
fontoskodók a regények, ha egyszer kisül, hogy az élet más. Ha egy nap nincs
tovább.

"Tisztelt író úr, bizonyára nem ismer, egy diáklány ír magának ... " S a
válasz? Kurta volt, udvarias, mai szemmel csaknem hivatalos. Mégis, hogy tudott
tíz éven át melegíteni l ... Pedig nem követte semmi.

- Géza! - kiáltok, mert Géza kocsija éppen befordul, s megáll él ház előtt.

Géza kiszáll. A meggypiros kis Fiat a levelek közé fúrja az orrát. Akár egy
kis malac.

- Szia - int fel Géza hozzám az ablakba.
Néha azt érzem, betonból van. Keménység, megbízhatóság. Mégis - hol szá

mítottuk el magunkat? Rólam van szó, igaz, de nemcsak én akartam. O legalább
annyira, ha nem jobban. Sőt - csakis Ő. Mert mindig az a bűnös, aki életben
marad.

- Siess, kérlek, gyere már! - Kihajolok az ablakon, hogy legalább fél testtel
nála legyek. A lázongást, a vádat elsöpri bennem a rémület: meg kell kapaszkod
nom benne. Már csak ő segíthet. Azzal, hogy él, szól hozzám, megcsókol. Hogy
meghallgat. - többet úgy sem tehet.

- Megyek, - S megpörgeti ujján a slusszkulcsot.
A kerítés rácsán gyerekek lógnak, az oszlop tetején egy kisfiú trónol. Géza

megpaskolja a fenekét. Megint ez a biztonság. Mintha előre tudná, hogy egy-két
év múlva az ő gyereke is köztük játszik.

- Örjitő, - Visszahúzódom, de látom, hogy Gézába valaki belebotlik. 
Úristen, csak ez hiányzott!

Másfél éve lakunk itt, nincs ismerősünk a környéken. Ki ez a csapzott hajú,
harsány alak. Nem értem, mit beszélnek, de nem nehéz kitalálnom.

- Megismersz. öregfiú?
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- Ez aztán a meglepetés! ... Hány éve is? ..
- Az egyetemen... rs.ár, hogy azota nem találkoztunk.
S Géza száján kicsúszik: - itt lakom ... Ha ráérsz, gyere föl egy percre! ...

Karja Iöllendüt, mintna az egész hat emelet az övé volna. S persze, én is.
- De Géza! - szalad ki a számon, mert nem hiszek a szememnek. Maga

előtt tuszkolja az idegent, benyornja a kapun, hozza fel a liften. Hallom a fel
vonó búgásá t, a csengetést. Ez nem igaz.

- Vendéget hoztam - ragyog Géza. - Mutatkozz be szépen Mikike! ...
A csapzott fejű a kezem fölé hajol.
- Elnézést, hogy igy betörtem. Kabóc vagyok, alias Míkike,
- Nem is örülsz, hogy itt vagyunk?
- Jaj, dehogynem! - nevetek hangosan, mintha Kabóc nagyot hallana. -

Jöjjenek be!
Ismerem Géza képén a dicsekvés mosolyát. Miért nem tűnt fel azelőtt, hogy

ez a kéjes vigyor milyen undorító?
- Hát öregem, öt év alatt ez van - mutat körül a lakásban. - Hatezer

ötszáznál tartunk, ketten keresünk ...
Én is tárgy vagyok már, kereső tárgy, amit megszerzett, A képek, a bútorok

közé tartozom. De miért? Talán mert már nincs erőm birtokolni őket.

Mikike végighúzza rajtam a szernét.
- Szerenesés fickó vagy, öregfiú!
- Te se panaszkodhatsz - mondja Géza, s felém fordul. - Mikikének három

szép kisfia van.
Szeretnék elsüllyedni. Nincs ezen a világon egy szerkezet, valami fogantyú,

amit meghúzhatnék, hogy a levegőbe röpítsek mindent?
- A krapekok közt én voltam a begazolós Mikike, Aztán nekiveselkedtem,

ez minden.
Minél tovább nézem őket, annál gyanúsabbak. Egyre nagyobbra nőnek egy

más szemében. Azt hiszik, becsülik egymást, pedig csak az érvényesülés' jeleire
figyelnek. Máskor én is belementem a játékba. De most! ...

Kabóc a párnázott karosszékbe süppedve elégedetten legelteti szernét a búto
rokon. a falak képein, majd talányosan megáll rajtam, s forgatni kezdi vastag
csuklóit.

- No és ... semmi?
- Hogy-hogy semmi? - Hamarjában azt hiszem, bort vagy süteményt sür-

get. - Jaj, dehogynem! Mindjárt ...
- Hát a gyerek - vágja ki Kabóc. - Hová tettétek? - fordul Gézához.
Géza rendületlenül vidám marad.
- Nincs még, de '" T'alán nemsokára.
- Előbb kifizetjük a kocsit. - S felugrom. elhúzom az ablak függönyét,

Nem látta még? Jöjjön, megmutatom. Az én keresetem is benne van.
Géza csöndesen mögérn lép.
- Mi van, Kati? Nem szoktál te pityeregni.
Kabóc szeme olyan, mint a letaglózott állaté.
- Ez igen - mondja. - Mikor vettétek?
- Mikor is? - néz rám Géza. - Ot hónapja, vagy hat?
- Ot és fél - mondom. - Tizedikén lesz hat.
Mintha a gyerekünkről beszélnék.
Kabóc új erőre kap. - Remek, de ha nem tévedek ... Mikor is volt az eskü-

vőtök?

- Ot éve.
Kabóc szeme úgy röpköd rólam Gézára és vissza. mint az erőszakos légy.
- Dehát' akkor! - S Kabóc kene vidám eré'vbe öltözik. - Megbocsát, asz

szenyom. nézetem szerint abba a házasságba, amelyikben öt évig nincs gverek ...
- M'ért éppen öt évig? - állítja meg egy szemhunyásra Géza. - Hat vagy

nyolc nem jobb?
Kabóc most már kíméletlen.
- ... abba a házasságba előbb-utóbb belehull a féreg.
Összenézünk. Világos már, hogy Kabócban olyan embert fogtunk, aki sportot

űz az őszí nteségből. Vagyis abból, amit ő őszinteségnek nevez.
- Te infantilis hülye! Te ezer évvel visszamaradt hüllő - fakadt ki nevetve

Géza. - Mikike, hol élsz te?
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Úgy nézek ra en is, mint egy nevetséges őslényre, amely lakásunkba tévedt,
s puszta jelenlétével bemocskolja a szőnyeget, a falat, a levegőt.

- Rosszul vagy? - lép hozzám Géza, mert fejem megfájdult. talán az ar
comba szorult nevetéstől.

- Semmi, semmi. Csinálok egy feketét.
A másik szobában egy percre leülök. Remegnek az ujjaim. Ordítani szeretnék.

"Hát. a gyerek! ..." Mi köze hozzá? .,El őbb utóbb ..." Csak ne volna igaza! ...
A konyhában találom magam. Kezemben a kávéőrlö, aztán a gázcsap. A ko

tyogóba vizet engedek, a kávét fölteszem, s csak ülök szélütötten.
Féléves házasok voltunk, mikor első ízben lettem állapotos. Majdnem elkés

tünk vele. Eláll a lélegzetem, ha rá gondolok. Mint mikor megáll valaki az ajtó
ban, s le kell tagadnunk, hogy itthon vagyunk. Aztán figyelni a távozó lépteit ...
Egy év múlva megismétlődött az egész. Nem kívánom senkinek.

- A harmadikat nem engedem - mondom Gézának.
- Ebben az istállóban nem fogadhatjuk. Ne felejtsd, hogy albérlők vagyunk
- A nővéred albérlői. Más is született ilyen istállóban.
- Megvesszük a kocsit, aztán jöhet.
- A kocsit? - Elakadt a lélegzetem. - Még ezt is? ..
De nem tudtam ellene mondani. Valahogy én is így gondoltam, csakhogy jó

val előbb. Lakásra gyűjtöttünk, s ahogy múltak az évek, úgy rémlett, sohasem
ülök már abba a kocsiba. Fakuló, bágyadt arccal, fáradtan nem tudtam magam
elképzelni benne.

A kávé már folyik, illata betölti a konyhát. A falitükörbe nézek - ennél fa
kóbb és kétségbeesettebb már nem lehetek. Hány éves vagyok? - huszonöt, öt
ven vagy' száz?

Zsebkendőm az orrom alá nyomom, de hirtelen visszakapom - dől belőle

az éter. Nem emlékszem, mikor vettem elő délelőtt az orvosnál. Talán akkor,
mikor azt kérdezte:

- Nos, operálunk?
Nem értettem. Annak, ami háromszor ismétlődött, nem operáció a neve.
- Nem - mondtam erőtlenül. - Meg akarom végre szülni.
- Asszonyom, nincs szó szülésről. - A szemüveg óriásra nagyította az öreg,

bölcs, szomorú szempárt. - Másról van szó. Majd meglátjuk ... Kűldje el hoz
zám a férjét .... Beszélje meg vele! ...

- Mí köze ehhez a férjemnek?
- Ez a kettőjük ügye.
- Értem.
De én azóta sem értek semmit. Ki érti a földrengést. ki magyarázza meg a

szökőárt annak, aki t maga alá temet?
- Persze, arról azért nincs szó! - simogatta meg karom az orvos. Mint egy

gyerekét szürkületkor, mielőtt ráborul az éj. Félelmes volt tudni, hogy a szavak
mögött mindegyikünk mégis arra gondolt.

"Beszélje meg vele ... " De hogyan beszéljem meg, s mit mondjak neki? Itt
terpeszkedik köztünk ez a Kabóc, egy percre sem hagy egyedül Gézával. Vagy
legyek hálás neki, hogy segít elodázni a döntést? Hogy kikapcsolhatatlan magnó
ként bömböl, akár a lelkiismeret? ..

- Tudod, öregfiú, én bebiztosítottam magam. Igaz, hogy csak négy ezres esik
le havonta, de elsők a gyerekek, nem igaz? '" Mert olyan az asszony gyerek
nélkül. " Hiába, már Shakespeare megmondta... Ha nincs gyerek, az asszony
ugya dolgozni kezd, érted, ugye! ...

Ö, a pimasz! ... És mit mondott meg az a Shakespeare? .. Lehet egyáltalán
előre megmondani valamit? Tudhatta bárki is, hogy velem ez történik? Azok a
szövegek, amiket az ábé-bízottságokban nyomnak l Nem hallgat rájuk senki.

- ... Mert hiába vezet autót, megváltozik, nem tud az lenni, ami szeretne ...
Ki lehetne ezt bírni? Az orvos szemere kell gondolnom : "Küldje el hozzám

a férjét ..."
S egy simogatásra, amelyre viszont ő kért, az orvos, akár egy ezüst hajú nagy

gyerek, három évvel ezelőtt: "Csak a kezemet ..." - "Megteheti nekem hiszen
én már kifelé lépdelek az életből." Ma visszaadta ezt a simogatást: "Persze, arról
a veszélyről azért nincs szó ..."

Már csak arról van szó.
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Pókháló úszik előttem. Nem tudom elérni. Simogatásra vágyom, már csak
arra. Jó szóra, emberi mosolyra, hazugságra, hogy kibírjam. "Megteheti nekem,
hiszen én kifelé lépdelek az életból ..."

- Géza, kérlek ... - szólok be a szobába.
Röpke szédülés fog el. Elbágyadok a gondolattól, hogy hátha mégsem... I::s

hátha mégis ... Annyiszor tévedtek már az orvosok ... Olyan jó, hogy tele van
a világ tévedésekkel... Puha, mély és homályos bizonytalansággal.

Géza kijön. Eszrevétlen a nyakamba csókol, aztán elveszi tőlem a tálcát.
- Jobban vagy?
- Szédülök egy kicsit - mondom, s megrémít magabiztos, mindent sejtő

mosolya. Ahogy távolodó hátát nézem, újra a kétségbeesés alján érzem magam.
Száraz szemmel megyek vissza a szebába. Kabóc képén sokat tudó, cinkos

mcsoly. Géza nyilván súgott neki valamit.
- Gratulálok, asszonyom! ...
- Izlik? - játszom a értetlent.
- Nem a kávéról beszélek ... Attól csak mi szédülünk. kezét csókolom.
Az asztal tele van szórva Kabóc írattareája tartalmával: fényképek három

nevető gyerekfej ről. Még ez is! Meg kell csodálnom őket. Betöltik az egész szobát,
- Mikike bütykölte össze őket. - Gézával ma verebet lehetne fogatní, -

O aztán jól bebiztosította magát.
- Semmi vész, öregfiú - bömböli Mikike. - Meg van írva: kövess engem! ...
- Igazán... nagyon aranyosak - nyögöm ki.
Mi is a neve a Bibliában annak az asszonynak, aki nem tud többé nevetni,

ha gyerekekre néz? ..
Kabóc a tárcájába söpri a fényképeket, kihörpinti cukor nélkül a kávéiát,

s mintha ennek a műveletnek is rejtett értelme volna, azt mondja:
- Igy kell ezt, kérem, kezét csókolom! ...
Géza az ajtóig kíséri, majd meggondolja magát, leviszi a Ilf ten is. Kabóc a

felvonó ajtajából még visszaklált:
- Csak semmi félsz, asszonyom; neki a sötét erdőnek! ...
Lenn megállnak a kocsi előtt. Géza kinyitja, becsukja, s megsimogatja, akár

egy jó lovat. Kabóc bólogat, nevet, helyesel.
Végre elengedtk egymást.
Fázom. Mig Gézára várok, észre sem veszem, hogyateniszpályák kiürültek.

Volt értelme a játéknak? .. A fák lombjába sűrű homály ül. Sötét és hideg, mint
két kuvik. Farkasszemet néznek velem. "Neki a sötét erdőnek ... " Igen, megyek.

- Csók - int fel az ablakba Géza.
Hiába jön már. Egy szót sem tudok mondaní neki. Mire 'felér, halott vagyok.

Megöl a bizonyosság.

Cigányrigmu8

Kulári Perehajda Juliska
jött Perkátáról a fővárosba.

Sáros, sikátoros dúlók,
gyomnőtfe utak indították
a meztelen talpát, hogy
spárgás vászonnal tekeredve
lépjen az emberköpte
városi kőre.

Te mezők apró nádhegedűse,

hogy keneredtél ebbe a kőtengerbe?

Kulári Perehajda Juliskát
Perkátáról hívta a pénz csörgése
hozta a meztelen talpa.

Azóta tartja, tolja a csupasz
csonkszerú csuklót pénzkunyerálón
kényes orrod elé ... pfuj
Fut Perehajda Juliska . . .
Ozziik őket tekintetünkkel,
Ök sokasodva visszatüzelnek,
majd rémüldözve bújnak az
odvas mély kapualjba.

Pedig mind szépnevú Perehajda
Juliánna lehetne, ha végre
hazugsáq nélküli jószándékkal
bemutatkoznánk egymásnak.

fIilLASSY ADRlEN
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J2erpke.tzál! fLlj6-fL
EMLÉKEZÉSEK (7)

Írta SZILI LEONTIN

1944 márciusának egyik reggelén Láng János fel dúlt arccal fogadott: "Kép
zelje, a grófék egy Fünrert dicsőítő vezércikket követelnek Dut.kától." Elsápad
tam, mert én is jól tudtam, hogy Dutka Akos azt a cikket sohase fogja meg
írni, s ebben nem is tévedtem. A Iőszerkesztői megbeszélésen várakozó csönd
ben foglaltuk el szokott helyünket mí hárman, közvetlen munkatársai, akikben
ő korlátlanul megbízott. Ismertette a gróték kívánságát, azután pál' keresetlen
szóval búcsút mondott nekünk, főszerkesztőí szobájának, kenyerének. Felemelt
fejjel mondta: "Elmegyek remetének a rózsáim, gvümölcstáim, a rigóírn közé,
azok nem vájják ki gonosz csőrrel a védtelenek szernét". Először velem szorí
tott kezet, én könnyes szemmel kérdeztem meg: "És mi lesz velünk Fószerkesz
tő úr nélkül J"~ Szép meleg tekintettel felelte: "Maga a hegyen lakik, Leontin,
ott is szép lehet így tavasszal", Azonnal megértettem, hogy nem csupán a ter
mészet békéjét kívánja szembeállítani az öldöklő őrülettel. Hamarosan sikerült
orvosi bizonyítványt szereznem egy jó barátomtól, amely szerint beteg szívernmel
nem járhatok le a hegyről (pedig milyen egészséges volt még akkor az én ké
sőbb valóban beteggé lett szívem!) ... Még aznap lekerült az újságr-Sl a nemes
fémjelzés: Dutka Akos neve. Nem volt többé főszerkesztő. "Csupán költő leszek
és ember. S ez nem éppen megverendő. sőt, előkelő rang, habár fizetéssel nem
jár." Es elment remetének a szécibálta diófák menedékében megbúvó parányi
házba, mely .Jculcsra, kilincsre zárva soha sincs". De must már hiába nyitok
be, a ..sok avult, viharvert kacat". a könyvek. a viták zengő dallama, pipafüst
és virágok illatának varázsába; soha nem találom már meg a sokat szcnvedett
költő "s7.egény kicsi testét" és Ielhőflenül kék tekintettel minden szépségen
ámulni tudó gazdag lelkét, itt, a "szúvas gerendák alatt".

Szóval "beteg" szívem miatt nem járhattam le a hegyről. Természetesen leg
közelebbi barátaim tudták, hogy mi az igazság, az emberek nagy része pedig észre
sem vette távolmaradásomat, annyira el voltak foglalva toronymagasságba növő

bajaikkal , nem is beszélve azokról, akiknek élete volt a tét a nap búrmelvik per
cében. Nem mintha különösebb biztonságot nyújtott volna számomra a Székács
utcai társasház, amelynek lakói vidékre költöztek a nagy bombázások elől. Ilyen
kor alagsori mosókonyhánkban lapultam meg, az egyetlen napközben otthon tar
tózkodó élőlénnyel, a házmesterék nyolcvan évet messze túlhaladott nagvmarná
jával, aki egy alkalommal szívrohamot kapott, amikor mély tölcsért vágott az
ablak alatt egy becsaoódó bomba; még jó, hogy fel voltam szarelve leülöntéle
gyógyszerekkel. Lakásunkba az első komoly becsanódást karácsony estéjén kap
tuk. A kertből kivágott kis fenyőfán még a gyertyákat sem gyújthattuk meg,
sietve hordtam le fekvőhelyem matracait az alagsorban lévő mosókonyhába, Ka
tonának behívott férjem pár napnal otthonunk leégése előtt szökött haza, s így a
szemközti ház garázsának ajtajából legalább az ő kézfogásában nézhettem végig
a nagy fáradtsággal és szeretettel újból felépített otthonunk teljes megsemmi
sülését. Német SS-ek benzinnellocsoltak le míndent, miclőtt felgyújtották a
lakást. Miért tették? Parancsot kaptak, hogy a lépcsőházunkban klénitett áll á
sukat míndvéglg tataniuk kell; egy lángoló házból azonban továbbállhattak.
Amikor visszamerészkcdtünk, hogy meggyőződjünk a nagy pusztulásról, s a füstös
romfalak között megálltam egykori dolgozószobám volt ajtajában, a nagy parázs
temetőből csak elhamvadt fotőjök izzó rugói meredeztek elő, mint sziszcgőn fe
nyegető kígyók. Kora ifjúságomtól gyűjtött féltett könyvtáram kormos kötetei
fekete pernyévé porladtak szét, amikor valamiféle csodában reménykedve. egyikét-o
másikat a kezembe próbáltam fogni. A födémet teljesen átíorrósító zsarátnok-ré
teg alatt olyanná vált a mosókonyhánk, mint a fűtött kemence; úgy érezt-ne, meg
sütünk benne, de ki kellett bírnunk, mert sehol másutt nem lelhettünk mene
dékre. A további hetek meglehetősen összemosódtak emlékezetemben, ami eléggé
természetes, inkább az a csoda, hogy legyöngült szervezetem ilyen körűlmények
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között, - orvos nélkül - miként bírt ki egy súlyos hastífuszt. Hagymázos álla
potomban örökké féJrebeszélve, magas láztól gyötrötten, nem voltam hajlandó
egyetlen kortyot vagy falatot lenyelní, s azt hiszem, ez mentett meg. Amikor
újra megtanultam járrii, meg-megkapaszkodva, titokban felvonszoltam magam
egykori otthonom gyászos színhelyére. Leroskadva az akkor már Icihűlt hamuba,
egész testemet rázta a leküzdhetetlen zokogás, mely ugyanekkor feloldotta bennem
a kiállott szenvedésektől felgyülemlett sok feszültséget. Mert megértettem, hogy
csak szívemhez nőtt tárgyakat veszítettem el, és nem azoknak az életét, akiket
a legjobban szerettem. Férjem megmenekült a háború poklából, a bérház óvóhelye,
ahol húgomék lapultak meg, csokorbombát kapott, de ő két kicsi fiával éppolyan
csodával határos módon menekedett meg, mint ahogyan nekem sikerült átvé
szelnem kezelés nélkül egy' hastifuszt. Mindez hálával töltött el, de míndennek
ellenére sem tudtam nagy szeretettel felépített otthonom fekete pernye-temető

jében visszaparancsolni könnyeimet. Ekkor valaki megérintette zokogástól meg
megrázkódó vállamat. A kis Petja volt.

Leégett romházunk épségben maradt házmesterlakásába ugyanis egy szovjet
katonai parancsnokság költözött. ami számunkra sok előnyt jelentett. A kapu
előtt állandóan őrszolgálatot teljesít3 soros mindení'ajta veszélyre ügyelt, ami az
ilyen vészterhes időkben könnyen előadódhatott. Fent, a mcstaní Szabadsághegyen
tartották még magukat az SS-ek; mínden hajnalban megkaptuk ébresztő akna
zá porukat, süvítő vijjogással zúgtak el fejünk fölött, a Vár irányába. Ovohelynek
kinevezett alagsori mosókonyhánk közben ugyancsak benépesedett, közel húszan
szerongtunk már benne, két csecsemót is beleszámítva. A parancsnokság katonái
gyakran hoztak levest, cukrot, csokoládét; legtöbbször a kis Petja adta be az
értékes ajándékokat, ragyogó mosollyal. Alig múlt tizenhat éves, inkább gyermek
volt még, mint férfi. Magányos, árva östehetség. akit a nagy közösség karolt fel:
az állam nevelte, taníttatta, majd öltöztette katonaruhába. Ha csak egy pillanatnyi
szabad ideje akadt, rnáris krétát kapott a kezébe, és rajzolt, rajzolt szakadatlanul,
boldog mcgszállottságában. Ilyenkor benső átéléstől és valami szornorkás, szelíd
vágyódástóllágyultak finommá egyébként eléggé kemény rajzú arcvonásai. Egy
szer rajtakaptam, amikor pince-benyílónk falán befejezett egy Iaszéndarabkával
odavetett rajzot, egy gyermekét áldozatos odaadással magához ölelő anyát. Meg
ragadott az eltéphetetlen összetartozást kifejező mozdulat szépsége, s én próbáltam
valamiképpen megértetni vele, hogy nagyon tetszik; Petjából nagy művész válhat.
A dicséretet megértette, s elmosolyodott, szégyenlősen, gyermekesen, de tagad
hatatlanul boldog büszkeséggel. Ettől fogva sokszor ajándékozott meg a rajzaival.
Képzeletbeli buja őserdőket. hallgatag. furcsa várakat, boltozatos homlokú, nagy
akaratú öreg parasztokat, egy láthatatlan édesanya felé repesőri felmosolygó bam
binókat skí ccelt fel kitépett i rkalapokra, egy nagyobb papírra pedig félelmes
csataieleneteket. Elbámultam, hogy ez a primitívnek látszó, néha félszeg, néha
pedig vad gyerek, témaválasztásaiban és kifejezési médjában mennyire bonyo
lultan összetett. Oly végletek között hányódott, míntha az egész emberiség nagy
lelki ellentéteit szerette volna megfejteni. Kemény fájdalom és nagy emberszeretet
szólt öntudatlanul is legtöbb alkotásából ; az emberfeletti feladatok megküzdésétől

megtört testek és megelégedett mosolyok felejthetetlen keverése, és a gazdájukat
veszedelembe követő engedelmes állatok komor elszántsága. Bár nem értettük
egymás nyelvét, szívemhez mégis közel férkőzött ez a számomra furcsán idegen,
oly messziről jött és mégis oly közelinek érzett fiú.

Most ijedt, baráti szánalommal figyelte szakadatlanul csorgó könnyeimet.
Lehet, nem értette, hogy miért sírok, de annyit míndenképpen megértett, hogy
szenvedek. Tunúcstalanul állt előttem, aztán előhúzott a zsebéből egy kétes tisz
taságú rongyocskát és oly gyöngéd mozdulattal hajolva fölém, mely hasonlított
a pince-benyílónk falára rajzolt édesanya mozdulatára, törölgetní kezdte a köny
nyeimet. (Lehetetlen volt, hogy emlékezetembe ne villanjon Laczkó tanár úr
bizonyos értelemben hasonló mozdulata a Múzeum körúton: lám az emberi együtt
érzés független a kultúra fokától; a nagy tudásu író és a sokszor szí la], primi
tívnek tűnő kamaszfiú ugyanazt a módot választotta szánalmának kifejczésére.)

Primitív? Nem. erről szó sem lehet: Petja műveltségének hiányosságaihoz ter
mészetesen nem férhetett kétség, de hogy ilyen gazdag képzelettel, érzésvilággal
és teremtő kifejező erővel primitív lett volna, azt senki sem állíthatta. A magam
részéről meg voltam győződve arról, hogy nagy művész lesz. De Petjának nem
jutott már idő vonalakban és színekben tovább keresni a titkot, amit minden
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rnűvész öntudatlanul keres: csakhamar eljutott a végső ti tokig, de ezt már nem
önthétte művészí formába. A házunk előtt álló ágyú, amellyel társai válaszol
gattak a Várba zárt németek időnkénti lövegeíre, váratlanul telrobbant, épp akkor,
amikor Petja is szolgálatban volt. Ilját, a s illyosan megsebesült resztovi gépla
katost, véresen és lőporfüsttől feketén, a kis Petját pedig már haldokolva hozták
le a mosókonyhánkba. Szép halála volt. Homlokát sima márvánnyá vasalta a
ráborult nagy csend, az ajkán kihűlt utolsó mosoly pedig oly titokzatossá és vég
telenné tágult, amilyen a havas orosz pusztaság lehet. Valaki megjegyezte, hogy
senki sem fogja megsiratni szegényt, hisz sem édesanyja, sem menyasszonya nem
volt. Nos, én megsírattarn, és díszsírhelyet adományoztam neki Poets 'Cornerem
falán, a neve mellé képzelve az egykori pince-benyílónk falára faszénnel felraj
zolt édesanyát ; amilyennek álmodhatta szegény a fogalmat, amelyet - vagy in
kább akit - sose adott osztályrészéül rövidke élete. A" hely mindenképpen meg
illeti, mert művész volt, tehát egyben költő is, nemcsak vonalakban, de titkolt.
teljesületlen vágyában is a csak sejtett szépségú szeretetnek.

A számomra felejthetetlen kis Petját epizódalakként szerepeltettem 1947-ben
megjelent, Rianás című regénvemben, melyben egy másik, hozzá hasonló tragikus
sorsú kis árváról is szólok, Arva Jóska megrázó, csipetnyi életét váratlanul per
gette elém a háború utáni, lényegében már eszmélkedő, de rendezetlen kérdések
ben még ugyancsak bővelkedő, romokba döntött fővárosunk.

Látszólag Arva Jóska is csak epizódalak, valójában azonban személyében
csúcsosodik ki a valóság és képzelet szőtte regény tulaidonképnení mondanivalója
Valóság volt - s nem képzelet - a nagy ígéretet rejtő kis Petja s valóban élt
a kóbor ebként ide-oda hányódott, éjszakáit egy bűzös ciszternában töltött szurtos
Arva Jóska. Úgyszólván minden szava belém vésődött, akárcsak csúnya kis ar
cából olykor bizakodön felhasadó . tekintete. Ilyenkor ő is parányi részévé vált
annak a megálmodott nagy emberi közösségnek, amelyért az Isten fia emberré
lett. Arva Jóska nem volt költő, mint a kis Petja, Ha a nagy világégésben nem
hamvad semmivé az otthonunk (ahonnan csak egy gyerekkocsiban elféró holmit
tudtunk kimenteni), bizonyára másként alakul az ő sorsa is. De a falatnyi kis
garzonlakásban (melyet a legönzetlenebb felebaráti készséggel ajánlott fel szá
munkra Barsy Irma költőnő barátunk), akkor még fűteni sem tudtuk, és épp
hogy csak elfértünk ketten.

A félmezftelen. mocskos kis kölyök a Soroksári út egyik grundján kuporgott
egy kőrakáson, egész teste remegett a fájdalmas sírástól. de rá sem heder-ített
az őt megszólító emberekre; egyetlen kérdésükre sem válaszolt. Nem tágítottam
mellőle, s amikor már szétszéledtek a kíváncsiskodók, végül is sikerült kiszednem
belőle magáramaradottságának tragikus részleteit. Hazavittem. megmosdattam. va
lamiféle ruhanemű is került hidegtől vacogó kis testére. Csillogó szernmel falta
a vajaskenyeret. nyelte - a mohó sietségtől majdnem megfulladva - a nagy
bögre meleg tejet. Magamhoz nem vehettem, de neki ajándékoztam egyik na~

értékünket: a meleg gyapjútakarót, és míndent elkövettem annak érdekében, hogy
egyenes sínre irányítsam rossz vágányra siklott, elárvult életét. Hetekig jártam
vele minden elképzelhető helyen, ahol hathatós segítséget reméltem szerezhetni a
számára. Meleg ruhanernút is kaptam Birkás Bandi írótársam segítségével a svéd
követségen. a Bokréta utcai szociális nővérek pedig átmenetileg alvóhelyet biztosí
tottak számára a bűzös ciszterna helyébe, de otthont találni szegénynek - e~

bizony reménytelennek látszott. Már-már úgy tűnt, ezt is meg tudom oldani, de
tévedtem : legnagyobb igyekezetemmel sem tudtam megvédeni az ernberek közö
nyétől, sőt kíméletlenségétől. Múltja iránti bizalmatlanságból - mint később e~

világosan kiderült - ártatlanul fogták gyanúba, s Ő, önként levonva a szere
tetlenségből és örök magányosságból ki nem vezető út rernénytelenségét, kilépett
az emberek önzésétől oly szűkre szabott és őt ismét kivetni kívánó védett körből.

Úgy éreztem: meghasadt a lelke. Ugyanaz a feneketlen mélység rendítette meg,
mely egy balatoni rianás láttán félemtített meg még gyerekkoromban, és később.

életünk gonosz nagy rianásának, a háború minden emberiességet elnyelő szakadé
kának partján, hányingerrel küszködve és undortól borzongva, Egy gyerek - aki
szeretetre vágyott - eltűnt, újból elnyelte a nagyváros őserdéje. Valósággal be
teggé tett ez a szerencsétlen fordulat. Próbáltam megkapaszkodni a gondolatban,
hogy a világon semmi sem veszhet el és tűnhet a semmibe, csak a felületes
szemlélő láthatja így. Talán a végzetes rianás, az oktalan és kegyetlen háború
félelmes szurdokaínak mélye sem nyelt el mindent. Lehet, hogy a sok nyomo-
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rúságon, kegyetlenségen. szenvedésen, éhségen és szomjúságon túl is elindított va
lamit a láthatatlanban: sokak lelkében talan épp a trágyagőzös piszokban hajtott
ki az egyéni és egyetemes felelősség esirája. Miként bennem is a bűzös ciszterná
ban rejtezkedő Arva Jóska e1tűnésekor vált tudatossá, hogy minden ember fe
lelős mínden ember életéért. S azt is megértettem, hogy minden egyes csodával
határos modon megmaradt életnek megvan a célja, a rendeltetése. Hogy rnícsoda,
azt nem mondott szavakból kell megértenünk a nagy csöndű magányban nyílnak
meg előttünk ezek acélukat meghatározó pillanatok.

Kezemben a céllal és kenyerrel : írógépemmel mentem át - az elsők között
az egykori Ferenc József hídon a pesti oldalra. Rájöttern. hogy erős akarattal a
test gyöngeségén is úrrá lehetünk. A hastífusztól negyvenegynéhány kilóra fogy tam,
a hajam ugyan nem hullott ki, de homlokom fölött míntha hó lepte volna be az
egyik tincset, holott egy szál ősz hajam sem volt még, amikor utolsó alkalommal
fésülködtem meg Székács utcai otthonom akkor még létezett tükre e'őtt, Szent
Isten, milyen régen! Több, mint négy hónapja - vagy talán évtizedek előtt, még
fiatal koromban?

Lábam remegett még a sok éhezéstől, láztól, de lélekben már erősen indultam
át az új életbe. Megszoktam már, hogy az életért meg kell küzdeni, nem féltem
én semmiféle életharctól. munkától. És hosszú névsorát írhatnám le itt oly hol
taknak - és még élőknek -, akiknek jósága megerősítette önzetlen emberségükbe
vetett hitemet, mások azonban pillanatok alatt megszabadítottak még mindig
markolt, csalóka illúzióktól. Háború előtti kézzelfogható emlékeim elhamvadtak,
de a felszabadulás utániakat - szépeket és kevésbé szépeket - megörlznettem.
Például még a budai távollétem alatt egyhangúan meghozott igazolásomat szer
kesztőségí munkatársi tevékenységemről a Hazai Hírlapkiadó nt-nál; magyar és
orosz nvelvű újságírói igazolványomat s jelvényemet; a Magyar Pen Klub Heltai
Jenő által aláírt értesítését, mely szerint az újjászervező közgyűlésen a klub ren
des tagjává választottak meg, "abban a reményben. hogy továbbra is az eddig
tanúsított hűséggel állok az emberien magyar irodalom szolgálatába", valamint
a Magyar trák Szövetsége elnöki tanácsának tagfelvételemről hozott határozatát.
Bálint Lulu bácsi (mindeki Lulu bácsinak szólította. így jómagam is. amióta csak
Ismertem) és Boross Elemér feleltek értem azok előtt, akik nem ismertek, s ilye
nek szép számmal akadtak, hisz kezdettől fogva a mai napig sem tanultam meg
azt a nyilvános szerepléshez oly hasznos, mindenkinek "haverságot" színlelő "nyüzs
gést", amely meghatározás éppen Boross Elemértől eredt.

Vele való kapcsolatomban két, számomra emlékezetes beszélgetésünkről sze
retnék szólni. Első regényern megjelenése után mutatta be a Nemzeti Színház
Forgószél című drámáját, melyben ő is a világháborút átélt csalódott fiatalság
reménységeinek kilátástalanságaival foglalkozik. Bemutatója után találkoztam vele
a regényern témáját megvásárló ismert fflmügynöknél, ahol a szerződést kellett
aláírnom. Várakozás közben alkalmunk volt hosszan beszélgetni. Ö is olvasta
regényemet. rnelynek felépítését, háborús hátterét és a háborús fiatalság bizony
talan életérzésének érzékeltetését dicsérte. (Sajnos, a később megvalósult film
békevilágba áttett forgatókönyvének írói épp ezt és az ebből folyó tragikus for
dulatokat voltak kénytelenek mellőzní.) Eleinte kissé fanyar humorú, de derűs

hangja egyre szomorúbb színezetet kapott, úgy látszik olyan perceit fogtam ki,
amikor jólesett valaki előtt megnyílnia. Mert egyre jobban belemelegedve, őszin

tén vallott nehéz gyermekkoráról, a nyomorúság elképzelhetetlen mélységéről,

ahonnét a kenyérért harcoló szüntelen lótás-futásban, szigorú önfegyelemmel és
szakadatlan önműveléssel kellett feltornásznia magát "írástudó" mívoltáíg ; ezért is
mételgeti írásaiban újból meg újból a megalázottak igazságát kereső, lelkiismeret
ébresztő témákat. Öszinteségért őszinteség jár, s bár nálam az ilyesmi nehezen
megy, én is beszéltem saját ifjúságom könyvek mellett átvirasztott éjszakáiról,
apám haláláról, melynek következményeit éreznem kell, talán mlndhalálíg. "No
látja: én proletárnak születtem, maga egy széthullott nagypolgári család elszegé
nyedett sarjaként küzdötte fel magát ugyancsak önerejéből a nyomtatott betüig
vezető útra. Mégis vannak közöttünk különbségek: a maga alaptónusa túl szo
morkás, nekem még kevesebb okom van a derűre. de látja, például Karinthy
humorát kimondottan a keserűsége inspirálja. Humorra van szükségünk, hogy
elviseljük az élet különféle fázisainak ugyancsak kellemetlen zörejeit. És kísérle
tezni kell, még ha időnként formai és egyéb tévútakra csalnak is bennünket fel
fedező célzatú kirándulásaink. A szokatlan külszín - nevezzük így a néha ultra-
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modern újat - sokszor csak félrevezető leple az örökigaz. illetve igaztalan tények
nek. A maga regénye is sok bens5 lázadásról vall, de megköti női mívolta; külö
nösen a nem proletárnak született nőrrok nem mernek merészen újak lenni, mert
érzelmi életük determinálóari korlátozza teljes őszinteségüket. Hiába járta meg
hozzám hasonlóan a szegénység és magány ugyancsak nehéz kapaszkodoit, maga
sohasem ismert polgári nagymamáitól anyagi javakat ugyan nem, de a proletár
nyomorúság kikerülhetetlen durva szavaitól való idegenkedést mégiscsak meg
örökölte a sejtjeiben ... Bár nem tudom, hogy ezt a terhére, vagy a javára irjam-e?
A naturalizmus nyers szókimondása éppen úgy nem nevezhető izlésfejlesztőnek,

mínt a finomkodón partümös stílus; én azt hiszem, ha néhol kissé erősebben

nyomná meg atollát, megtalálna a kultúrára szomjazókhoz vezető eredményes
középutat ..."

Ezután, ha véletlenül utamba akadt, mindig kedves szívélyesséagel köszöntött
és amikor a rnegalakult Ír6szövetségben megköszöntem Bálint Lulu bá-sírtak és neki,
milyen kedvező véleményt mondtak rólam, mindketten kijelentették, hogy ezért
igazán nem jár köszönet, mert ha másként nyilatkoznak, az nem lett volna be
csületes.

(Folytatása Tcöt'etkezik)

ZOLNA Y LÁSZLÓ

MAGYAR EMLÉKEK A HATSZÁZÉVES
CSENSZTOHOVÁBAN

Kevés! történeti munka kerül annyira közel az ember szívéhez, mint egy 
nemrégiben - angolul megjelent lengyel rnűvészettörténetl mű. Szerzőit - Zo
fia Rozanowot és Ewa Srnulikowskát - magyal' régészek és művészettörténé

szek is ismerik. Mindketten kutatómunkát végeztek hazánkban is.
The cultural heritage of jasna Gora cím-rt viseli 1974-ben Varsóban az Inter

press Publíshers kiadásában megjelent pompás színes-képes albumuk. A két mű

vészettörténész - abból kiindulva, hogy a lengyelség századok óta nemzeti rend
jének és klastromának vallja Jaszna Gera pálosait s otthonukat -, a kolostor tör
térietén át magát a lengyel történelmet láttatja. Mindez természetes is. A francia
történet Cluny, az itáliai Montecassino nélkül éonen úgy csonka lenni>, mínt a
lengyel Jaszna Gora (Csensztohova), a magyar Pannonhalma, vagy Budaszentlő

rinc nélkül.
És itt okkal - nem csunán azért - emHtem Budaszentlőrincet, mert romjai

feltárásán, több-kevesebb támozatsssal, immáron 27. éve dolgozom. Azért em
lítem a magyar pálosrend e fészkét, mert Rozanow és Smulikowska előttem

fekvő gyönyörű művének már invokációjában is Budaszentlőrinc nevére aka
dok. Ez is érthető. Hiszen 1382-ben a Jaszna Gera-í (csensztohovaí) pálos ko
lostort, a lengyeleknek ezt a nemzeti kegyhelyét. budaszenttórincl magyar pálos
barátokkal - mégpedig tizenkét magyar remetével - népesítették be.

A pálosok magyar alapítású - az egyetlen magyar alapítású - rend. s el
ső nagy kirajzása éppen Lengyelerezag felé ment végbe. Ennek történeti hát
tere - amelyet Rozanow és Smulíkowska műve költőien rajzol meg - nagy
tanulság a magyar művelődés- és művészettörténct művelői számára is, Az
alapítás hátterében a Nagy Lajos-kori magyar múvészetnek az a hatalmas áram
lata tündöklik fel, amelynek a krakkói Nagy Kázmér sírt köszönhetjük. Ugyan
ennek az udvari művészetnek szellemében épült fel Buda, Diósgyőr, Visegrád,
Zólyom, Végles, Garamszentbenedek, Kassa, Szászsebes. Brassó (vagy annak
Anjou-kori toldata). De ugyanennek a nagy politikai, művelődéstörténeti, mű

vészetí agitációinak köszönhetjük - úgy vélem - a budai gótikus szeborerdő

világraszóló remekeit is.·
Ezt a Nagy Laios-mecénátust nerncsak időrendi adatok egyezése igazolta,

Igazolják azt .:...- immáron tételesen - a két művészettörténész szerző által fel
sorakoztatott adatok is. A lengyel források úgy mondják: 1382-ben, halálos ágyán
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Anjou Lajos magyar és lengyel király jelentette ki a Jaszna Gora-i pálos kolos
tor megalapítását. És Nagy Lajos királyunk akaratát hajtotta végre - rokona
és magyar nádora - Opuliai (Opole-i) László herceg a kolostor tényleges meg
alapításával-r

Ez a most revelált történeti adat szorosan egybevág egy másik, magyar vo
natkozású s egyazon évből való feljegyzéssol. Nagy Lajos, a magyar pálosok
nemzeti rendjének - ta'.án csak Hunyadi Mátyáshoz fogható - nagy pártfogója,
sok más pálos kolostorunk között Márianosztra alapítója, az 1360/70-es evektől

fogva a rend nemzetközi főkolostorát, Budaszentlőríncet (romjai ma: II. Buda
keszi út 91-95.) háromhajós katedrállssá bővíttette. És élete utolsó esztende
jében ennek a szentlőrrncí pálos kolostornak adta Buda városi nagy kúriáját,
az Arpadok korától használt ún. Kammerhofot. A lengyel adatok azt mutatják:
a pálosok iránt való devóció oly mély volt Lajos királyban, hogy úgy érezte,
a lengyel trón - és Hedvig leánya - oltalmára, lengyel földön is a remetéket,
a pálosokat kell megtelepítenie. Ezt a végakaratot teljesítette azután László nádor,

Nagy értéke a műnek, hogy feltárja: Jaszna Gorát olyan helyen építették fel,
amely korábban már lakott volt s amelynek lelki szelgálatát egy szerény kis
fatemplom papja látta el. Ez azért meglepő, mert Budaszentlőrincen - Jaszna
Gora anyakolostorában - ugyanez volt a helyzet: 1304 körül a Pilisből átte
lepített Szent Lőrinc kolostor első kőtemplomát egy szerényebb Árpád-kori Ialu
település kicsiny kőtemplomának helyére építették. (Ezt a kicsiny, egyhajós ro
mán kori templommaradványt Budán 1971-ben tártuk fel.) És ahogyan Buda ha
tárában a magyar pálosok megtartották. átvették a korábbi templomocska pat
rocíniumát - a régi kápolnának is Szerit Lőrinc volt a védőszentje -, úgy Jasz
na Gora esetében is a kicsiny fatemplom védőjét, Szűz Mária égi patronátus át
tartották meg. Jaszna Gorát 1382 júniusában vették át a Magyarországról, Buda
szeritlőrincről érkező pálos barátok. Az első raj tizenkét magyar remetéből állt;
ők vették át a fatemplomot lelkészétől. a Blesznoba való Henryk Bieltől.

Az első időszakot gondok árnyékolták be. Nagy Lajos király - rnindkét
trón uralkodója .- az alapításnak csupán szándékát nyilvánította ki. Opolei
László herceg, magyar nádor, a tényleges alapító, ura halála után hamarosan
elveszítette hatalmát. Az új lengyel monostor megépítésének, a barátok mű

ködese megkezdésének gazdasági feltételeiről is alig tudott gondoskodni. Adók,
tízedek behajtása is nehezen ment a gyéren lakott Cserisztohova környékén,
Éppen ezért - úgy vélik szerzőink - az első évtizedben a magyar földről len
gyelhonba érkezett pálosok aligha engedhettek meg maguknak valamilyen tete
mesebb éoítkczést. Ez a helyzet akkor változott meg, amikor Anjou Hedvig 
Nagy Lajos leánya -, a lengyelek királyasszonya J8.gelló Ulászlóval. Litvánia
hercegével kötött házasságot. Jagelló 1391-ban jelentékeny prtvllégiumokknl lát
ta el Jaszna Gora pálos kolostorát, s ezekhez az adományokhoz Anjou Hedvig
kirá'vnő is hozzájárult.

Am ekkor Jagelló Ulászló és Aniou Hedvig a pálosrend támogatását már
összekapcsolta dlnasztia-alanítási terveivel. A litván herceg ugyanis - Jngelló 
konvertált, úikoresztény volt. Ö még pogány hitben született és nott fel, csak
úgy, mint nálunk - igaz négyszáz esztendővel korábban - az István névre
keresztelt Vajk herceg.

Anjou Hedvig királynő és a pogányból kereszténnyé lett litván herceg fri
gye ellen elsősorban a Habsburgok Ausztria csaszan trónt elért s
arra aspiráló hercegei - emelték a törvénytelenség vádját. Anjou Hedvig ugyanis
- mielőtt Jagellóval kötött volna házasságot - Habsburg Vilmos herceg jegyese
volt. A Habsburgok meghiúsított, lengyel trónszerzésre irányuló dinasztikus ter
vei helyére Jagelló megvalósított trónszerzési és dinasztia-alapítási igényei lép
tek. Az osztrák hercegi ház azonban jó ideig nem hagyott Iel Jagelló támadá
sával: követeik Európa udvarainál rendre felpanaszolták, hogy Anjou Hedvig és
Jagelló herceg frigye törvénytelen, bigámia, hiszen Hedvig, a lengyel királynő

már Habsburg Vilmos herceg [eleséae. Másik támadási pontjuk az volt, hogy
Jagelló Ulászló - pogány. Tehát Ulászló Jaszna Gora pálosainak felvirágoz
tatásával, gazdag megadományozásával és egyházak alanitásának sorával kellett,
hogy krisztianizmusát igazotta. vádolóit megcáfolja. 'I'örekvéseíben pedig nemcsak
a pálosokat. hanem a - Habsburg-orientációtól idegenkedő - egész Iengyelsé
get maga mögé állíthatta,
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Ezek voltak azok a kezdetek, amelyeknek jegyében Jaszna Gora azzá vált,
ami ma is: a lengyel történet zarándokhelyévé. Mindez csupán a lengyel törté
net lapjaira kívánkoznék, ha Nagy Lajos - hajdan közös uralkodónk -, Anjou
Hedvig s Budaszentlőrinc múltja nem kapcsolódnék szorosan ehhez a kolostor
hoz. De már legkorábbi megmaradt művészettörténetí emléke, a csensztohoval
Csodálatos Míasszonyunk - kép is - úgy látszik - közvetett magyar vonatkozá
sok hordozója.

A lengyel pálos rend bölcsőjének életében fordulópontot jelentett a Miasszo
nyunk képének megjelenése. A lengyel művészettörténészeknek és Jaszna Gora
kutatóinak az a nézete, hogy ez a csodatévő Maria-kép 1384-ben, tehát két év
vel a kolostor megalapítása utan került mai őrzéshelyére. Az újabban felfede
zett dokumentumok gondos tanulmányozása ismertté tette azt; Opuliai László
magyar nádor Ruthéniában tett szert erre a képre. A képet a bizánci tradíciók
nak megfelelően arannyal és drágakövekkel díszítették. Más legenda úgy tartja,
hogy László opuliai herceg a képet a belci várban látta meg s onnan vitte át
a kolostorba. Akármi is az eredete, bizonyos, hogy ez a kép nagy változást ha
zott a lengyel pálosok életébe. A kép jelenléte pár esztendő alatt a legnagyobb

. és legismertebb zarándokhellyé emelte Jaszna Gorát; Jan Dlugosz kanonok, a
nagy lengyel történetíró az 1430-as években azt jegyzi fel, hogy a csensztohovai
csodatévő képet Lengyelországból, Szíléziából, Morvából, Magyar- és Poroszor
szágból egyaránt felkeresik a búcsújárók. Dlugosz megismétli azt a legendát,
amely szerint e Mária-képet is maga Szent Lukács evangélista festette légyen,
s leírja azt a - máig visszakísértő, naiv - véleményt: a kép megfestésének
különössége az. hogya Madonna szemei mindenüvé elkísérik a nézőt, bármerre
álljon is az. Dlugosz szerint a kép eredetileg a pálos kolostor megépítése előtti

időből való kicsiny fatemplomban állt.
A könyv művészettörténész írói részletesen nyomon köveik él Míasszonyunk

képének sorsát, s közlik annak a XX. században végbevitt restaurálásí és anyag
vizsgálati eredményeit is. Mivel az 1430. évi huszita támadáskor Jaszna Gora a
csehek kezére került - akik a képet megszentségtelenítették és meggyalázták -,
felmérült az a kérdés is: vajon az eredeti kép-e az, ami ma Jaszna Gorában lát
ható, vagy talán csak XV. századi mása ez a megrongált eredetinek. Minden
esetre a képet 1925'26-ban Jan Rutkowski professzor XII-XIV. századi itáliai
műnek tulajdonította s úgy vélte: a magyar Anjou-ház révén került az Jaszna
Gorába. K. Estreicher azt a feltevést kockáztatta meg: a művet 1330 táján
cseh mester festette. 1971-ben végül is E. Sniezynska-Stolot visszatért a magyar
országi közvetítő eredethez s a képet a XIV. század első felére datálta, Simone
Martini köréhez kapcsolva azt.

E kérdésben mi nem tudunk állást foglalni. Egy azonban a puszta rápillan
tásra bizonyos: bizáncias-itallaneszk Madonnánknak piros bélésű, fején csuk
lyát alkotó kék palástját véges-végig az -<tnjouh liliomai borítják. Ez f'gymagá
ban eldönti azt: akár bizánci, akár a Simone Martini kör itáliai-provanszál XIV.
századi alkotása légyen, bizonyos, hogy a magyar Anjouk - Nagy Lajos, eset
leg anyja: Piaszt Erzsébet, de még valószínűbben Nagy Lajos leánya, Anjou
Hedvig lengyel királynő - jóvoltából került ez lengyelhonba.

Piaszt Erzsébet királyné. Nagv Lajos édesanyjának felemlítésével kapcsolat
ban, hadd idézzek két részletet Erzsébet királynénak 138/). április 6-án Budán
kelt testamentumából :1.) .•. leányának, a királynénak (helyesen: menyének, La
jos király feleségének) hagyományoz egy arany kupát, egy plenáriumot a Bol
dogságos Szűz képével - felső része arannyal fedett, alul ezüst -, egy brevi
ál'iumot, amelyből (ti. a végrendelkező) imádkozni szokott. (-) ... fiának, 1. La
jos magyar és lengyel királynak hagyományoz három plenáriát. Egyet színarany
ból, egyik oldalán sassal, másikon az ország címerével, egyet, amelyet valaha
Szicília királynőjétől kapott, és egy harmadikat, amely Szent László király ké
pét foglalja magában. Rá hagY9mány'JZ még két arany kupát is, egy színarany
ból való sárkány-nyelvet drágakövekkel és gyöngyökkel ékesen, továbbá a bir
tokában lévő szentek ereklyéit, kivéve azokból egy plenáriumot, amelyet Szent
Lukács e1Jangélista saját kezűleg festett és amelyet - más adományozó levelé
vel - már a Boldogságos Szűz 6budai kolostorának adományozott. (A testamen-

1.) O. L. Dl. 6692.
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tumban Anjou Hedvig -" a végrendelkező özvegy királyné unokája - is szere
pel. Neki azonban e drágaságokból csupán egy fejék jut, liliomokkal, s egy drá
gakövekkel és gyöngyökkel ékes nyakék.)

Ez a citátum jól mutatja: akár Erzsébet anyakirályné, akár Lajos király
kincstárában bőségesen helye lehetett olyanféle remekműveknek. mint a Jaszna
Gorában őrzött liliomos palástú Mária-kép. Látjuk: itt is akadt olyan alkotás,
amelynek mesteréül - jó középkori szokás szerint - Szent Lukácsot vallották.

A Jaszna Gora-í kolostori kincstár műtárgyaí közül - magyar vonatkozása
okán - különös figyelmet érdemel a Homonnai Drugeth családtól eredő, s az
Annunciáció jelenetét aranyos gyöngyhímzéssel bemutató XV. századi ka
zula. (Ezzel kapcsolatban csak azt jegyezzük meg: ezzel az egy kazulával a Dru
gethek törlesztettek valamit azért a gaztettükért, hogy 1526 után ők rabolták el
Budaszentlőrinc hozzájuk menekített, akkoriban százezer kőrmöcí aranyra tak
sált egész kínestárát. könyvtárát.)

Nagy jelentőségű műtárgya a Jaszna Góra-í kincstárnak az a pompás 
perzsa csiszár művének tulajdonított - szablya is, amely valaha Báthory Ist
ván lengyel király oldalán csüngött. (XVI. századi munka; magyarországi má
saként Balassi Menyhártnak az esztergomi kincstárban őrzött - kétélű kard
ját említem meg.)

A pálos rend történetét azon belül Jaszna Goraét - pompás XVII. szá-
zad eleji táblaképek örökítík meg. Az az iskola, amelynek egyik mestere Tomaso
Dolabella volt (1628-35 körül) a Jaszna Góra-I Arsenalban őrzött táblaképein
számos olyan történeti jelenetet örökített meg, amely nemcsak a lengyel, de a
magyar történelmi festészetet is méltán gazdagítja. Ezeken a táblaképeken meg
jelenik Anjou Károly magyar király és Boldog" Lőrinc, a budaszentlőrinci pálos
kolostor perjele XXII. János pápánál (1319). A pápa jóváhagyja a rend reguláit
s kijelöli az első generálist.

Dolabellának - 1628 és 1638 között - festett, tengerparti tájba helyezett
képén azt a díszes körmenetet látjuk, amely 1381-ben Veleneéből Budára, majd
Budaszentlőrincre vitte Remete Szent Pál testereklyejét. Ezen a manierista
barokk tömegjeleneten hatalmas, tékozlóan fényes pátosszal festi meg a mester
Nagy Lajos királyt, környezetének díszruhás főembereit s a fehér reverendás
pálos barátok seregét. Megint más táblakép mutatja be azokat a jeleneteket,
amelyek során László opuliai herceg, magyar nádor 1382-ben megalapítja a
Jaszna Gora-i monostort, majd pedig ugyane monostort megajándékozza a cso
datevő Mária-képpel. Egy másik festményen azt az 1477. éví eseményt rögzíti
vászonra a XVII. század első felének mestere - Dolabella iskolájának egyik
tagja -, amint Jakab fráter, a lengyel pálosok provinciálisa a pálos rend konfrá
terévé fogadja Kázmér lengyel királyt és fiait, közöttük Ulászlót, ekkor Cseh
ország (1490-től Magyarország) királyát is.

Oszinte megrendülés, szánalom és részvét hatja át a Jaszna Góra-í Dolabella
iskolának azt a mesterét, aki a magyar s a budai történet egyik gyászlapját
festi meg. Azt: míképpen kaszabolták le a törökök, pár héttel a mohácsi csata
után a budaszentlőrincí nemzetközi főkolostor huszonöt - végig fegyveresen
védekező - barátját. A Magyarországon eddig sosem publikált történelmi fest
mény rnintha Buda képét idézné fel. A tömegmészárlás vedutáján ott látjuk a
hegyi várat, vagy a - Hárshegy s Jánoshegy nyergén épült - kolostort s egy
síkföldi falakkal övezett nagyobb települést. (Meglehet, hogy a török-Budán
sose járt mester valamelyik Pestet s Budát együtt ábrázoló korabeli metszet
után álmodta meg drámai képének táji környezetét.)

Ez a kép, illetve tárgyának időpontja - 1526 - fordulópont mind a ma
gyar, mind a lengyel pálos rend történetében: Budaszentlőrinc megsemmisül s
az újkorra annak rendi vezetőszerepét - máig ható érvénnyel - Jaszna Gora,
Csensztohova veszi át.
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DOKUMENTUM

MUNKÁT KERESŐ UTAS A MÚLT SZÁZADBAN

"Karcolatok életem folyásáról. lrta Törö Tc Kálmán soproni betűszedő"
ezt a felírást viselte az a kezírásos útinapló, amely Fertőszentmiklóson, 1951-ben
került a kezembe. A sorozat ötödik kötete volt, a háborút csak ez az egy vé
szelte át. Iroja munka nélkül maradt nyomdász, aki munkát keresve nekivág
a világnak, 1891 nyara és 1892 nyara közott végigvándorol fél Európán. Kóbor
lása nemcsak a vándorlegények életére vet fényt, hanem a századvégi szociális
helyzetre is. Világszerte, (s nálunk is) már eszmélődnek és szerveződnek a mun
kások: összegyűjtő fészkük közott ott a katolikus szellemű, s máig jórészt elfe
lejtett Kolping-egylet is.

A nyomdászlegény útját pontosan követhetjük. Itt csak a főbb állomásokat
említem: Drezda, Lipcse, Berlin, Stettin. Innen áthajózik Dániába. Hamarosan
Hamburg, Hannover vidékét járja, majd a Ruhr- és Rajnavidéken csodálkozik.
Ressen, Baden, Würtenberg után Bajorországba ér, Münchenben hosszabb időt

tölt, részt vesz a nyomdászsztrájkban. Salzburg, Karintia következik. Leoben-ben
két hét múlva ígérnek neki munkát, ez elég arra, hogy olaszhonba is Ierándul
jon. Az olasz út fejezi be a kötetet.

Ez az utazás gyalogszerrel történt. naponta 25-45 km-t gyűr le. 95 pfennig
napi segélyben részesül, nyomdásztársait mínden városban megkeresi, kisebb
nagyobb összegekkel segítile Szállása a kocsma, a szénaboglya, nagyobb helyeken
a katolikus legényegylet (Kolping-féle). Ezekben nemcsak ingyen szállást kap,
hanem reggelit, s kis pénzt is. Munkához csak itt-ott jut pár napra. Többször
találkozik hazai vándorokkal. Nem lehet rossz néven venni, hogy ilyenkor örö
mében, máskor elkeseredésében jócskán becsiccsent. Naplója részletesen leírja
nal) és helységek szerint útvonalát, nénzücví helyzetét; élményei, tapasztalatai
ritkán törnek elő, de akkor megragadó módon.

Ezekből az élményekből idéznék fel egypárat.
"Bes')tótedett, szép nyári est. Úti társaságunk szétoszlott: négyen a szabad

ban egy szénaboglvába fészkelték be magukat, én meg egy másik a közeli kocs
mában háltunk meg szalmán. Vacsoránkat. meJy ugyan szűk volt, f'enye dráaán
fizettette meg a kocsmáros: ráillett a »heller Sachse« kifejezés. A hitvány még
a szalmát is fizettette velünk."

,.Összejöttünk egy vándorlegénnvel, ki keréknáron utazik. Errefelé (Szászor
szág l) igen el van terjedve a kerékpározás, csaknem minden vagyonos paraszt
kerékpáron jár dolgai után ..." .,A közelben egy cinésznél megtalpaltattam puff
ra, órám hátrahagyásával. cípőím. Schkeuditz kocsmájaban a legnagyobb csodál
kozásomra a falon egy képet pillantottam meg, Berlinben nyomva, mely Klapka,
Kos-urh, Aulich, Dembínszky, Bem, Görgei és Perczel alakjait lovon ülve áb
rázolta."

"Mint Koppenhágában mindenütt, a rendőrségen is szívesen fogadtak. Ad
tak enni is, sonkát és vajjal kenyeret és mindegyikünk egy palack sört kapott."

Hamburg: "A városban iszonyú forgalom uralkodik, különösen a kikötőben,

ahol alig érti az ember saját szavát és a szárazföldi lakosnak leülönösnek tűnik

a kikötői élet. Nagyrésze a városnak ódon, szűk, büdös, labirintos utcákból áll
és házai is feketék apiszoktól."

Ruhr-vidék: "Besötétedik. Kigyúlnak a szanaszét elterülő szénbányák víl
lanyrnécseí, nem látni mást, mint felszálló sziporkákkal telt vörös-fehéres füst
gomolyagokat. melyeket egyhangúan eregetnek magasba a karcsú kémények. A
gőz-szellentyúk pöfögnek. vasutak jönnek-mennek, s eszeveszetten sípulnak. Mín
den fekete a szénportól, országút, emberek, házak stb., sivár egy látvány. Csa
patakban halvány, sápadt bányászok jönnek és mennek, kezökben a feketekávé
"al telt bádogszelencével, Az egész környék sűrű füst és gőzbe van burkolva és
fullaszt:'> kőszénszag árasztja el. Egy XIX. századbeli ideál-látvány. Még meg
halni sem szerétnék e sivár, a halál országához hasonló vidéken. Egy darab Zola
Emil Germinal című regényéből."
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Megemlékezik a városok, várak nevezetességeiről, legendátról. Hildesheim
ben az 1000 éves rózsatőről, a hamelni ,.patkányirtó-féle legendás regér ől", a
dortmundi kőasztalr61, ahol "ítéletek mondattak ki a sokszor szerencsétlen ár
tatlanokra". a no'Iingenl sziklafal .,ördijg1élrájárc)]". a mainzi érsek egértornyáról,
a heidelbergi óriáshordóról, a speieri borral töltött kőmedencéről.

Kochel: "A kochelí kovács volt a múlt század elején fellázadt parasztok ve
zére az osztrákok ellen. Iszonyú erejével a monda szerint patkókat tört össze és
kocsirúddal döngette a münchenl-sendlingí vár kapuját. Elesett München köze
lében Sendlíng községnél az osztrákok elleni harcban. 1705 karácsony éjjelén
2500 paraszt esett el. A kovács neve: Mayer Boldizsár."

Steyr: "Megh8.1t egyik üzlettulajdonosnő, temetésére mindegyikünknek el kel
lett menni, míért mindegyík kapott 5 forintot. E temetésen volt fejemen elő

ször cilinder."
Pörtschach: "Nyaralóhely a tó (Wörthi!) mentén. Az embert csaknem a rné

reg eszi meg, midőn látja a gazdag naplopókat, kik nem tudják, hogyan lopják
az Istentől a napot."

Az olaszokkal nem rokonszenvezett, Velencét megcsodálja: "Különös leír
hatatlan érzés szállja meg", mikor a hullámok hátán megpillantotta. "Amint ve
szem észre az olaszok között a tisztaság nem nagyon otthonos. Hiába az ola
szok csak rendetlen ernberek és legjobb velök a kölcsönösséget megszüntetni,
Ha Velencében sem kapok útisegélyt, úgy üsse meg a mennykő az olaszokat. Az
olaszok szeretnek politizálni... Tríesztből kiérve egy hűvös bokor alá hevered
tem és felvágtam a jobb lábamon levő hatalmas vérhólyagot és itt maradtam
egész délelőtt folyamán naplóm írásával foglalkozva."

1891 végén összefoglalja, mérlegelí az esztendőt. "Az elmúlt évben a sors ri
degen bánt velem. Május elején kiütött Bécsben a nyomdász-sztráik és mint
minden becsületes kolléga, én is sztrájkoltam.E harc munkás és munkaadó kő

zött tartott öt hétig (máj. e1eje-jún. eleje). tetemes pénznembe kerilt, da-ára
a 11 Irt-nyí heti segélyezésu-k. Az elveszett sztrá ík elmúltával az üzlet színleg
felvett engem is több kollégával, de csakhamar (júl. végén) két évi ottműködés

után ismét kitették a szűrünket, minteav bos-zúb-il a sztrá ikért. EZUt,'lT1 meg
unva a Bécsben-Időzést, hazamentem Sopronba, honnét 3 heti pauzálás után
megkezdtem már rég tervezett északi utazásomat. Beutaztam az egész német bi
rodatrnat és Dániát. November elej <>vel kerültem ide Münchenbe, ho] éppen
megkezdték a nagy németországi sztráikot a 9 órai munkaidő és 10% bérreleme
lés követeléssel. Jelen soraim írásakor 8 hete múlt már, hogy folyik a harc a
munkaadó és munkás között és egyik sem tágít. Mi részünkről felemésztve mos
tanig mintegy kétmitli-i márkát. Hoav melyík fél nyer az a jövő titka. Részünk
ről még kitartunk két hétia, de aztán ha a munkaadók nem kapitulálnak. úgy
nekünk kell kaoítulální. mert Iocytán van a pénz. A sztráikot mintegy 10 OOO
nyomdász kezdé meg egész Németországban, mely köziil mintegy 4.000 dolgozik
az új árszabály szerint, 6000 még sztráikol. E nyolc hét alatt kisegítettem egy
nyomdában három hétig, mely az új árszabályt elfogadá.

Reám nézve az elmúlt esztendő nemigen volt kedvező. Az egész évben nem
tehettem többet félre, mint egynéhány garast. Kívánesi vagyok, hogy az újév
is olyan kedvezőtlen lesz-e, mint az elmúlt év. Különben is egy, a sors által ide
oda dobált munkás nemigen várhat jobbat ...

Január 15. Eldólt a kocka a tíz hétig tartott harc fölött. A tőke hatalma le
győzött bennünket. Kétmillió márkát emésztett fel a harc semmi eredménnyel.
Fogok-e én itten munkát kapni, - ha nem, a szélrózsa melyik irányaba ve
gyem utamat?"

SIMON JÚZSEF

A SZERKESZTOSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfe1.eLő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be. mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztöséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat nem
órzünk meg és nem küldünk vissza.
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NAPLÓ

juhar és szikla és
három krajcár az
megszámlálhatatlan

de egyszer majd. tudom,
elbámészkodom és legördülök
a tóba 'I tóvá változom.

RfhMtok madarak, fészket nem raktok
rajtam,

már kopár hegyhez szegödtem sztklanak,

Iítja, S így megtalálja szerencséjét. Va
lóban a népmese egyszerű nyelvén
szól, a népi gondolkodásmód krístaly
tiszta egyszerűségével es áttekinthető

ségével (mert íme, a pesti aszfaiton is
rá lehet találni a népi lélek egyszerű

igazságára). Üssük fül csak a Meszelt
égbolt bármelyik lapját, rögtön ugyan
azt a magától értetődő természetessé
get érezzük magunk felé áradni, ugyan
azt a képekben gondolkodó észjárást
érhetjük tetten, mely a Halotti beszéd
től folyamatosan jellemezte az írt ma
gyar nyelvet, s bizonyára hibátlan tö
kéletességgel volt meg a XVll. század
végéig. Olvassuk csak el például a
Három krajcár című verset:

.ruhar voltam, de elhagytam az erdőt,

mert ágaírn hasz-atan fenyegették
csureneodo árnyairnat.

boldog, se boldogtalan,
es"k

tó voltam én 
Isten

tömérdek vagvona
ból.)

voltam(Nem

A Zelk Zoltán évjáratához tartozó
költőknél kivétel nélkül megfigyelhet·
jük ezt a természetes egyszerűsödést.

Még ha képekben gondolkodnak is,
mint Kálnoky László, visszavezethető

az egyetlen prímér élményre. Ez az él
ménygócuk közös, Ez magyarázza Iírá
juk fokozatos súrűsödését. Aki Zelk,
Vas, Jékely, Rónay. Kálnoky úlabb
költészetét ismeri, világosan érzékethe
ti, hogy valamennyiü knél új dimenzió
ban való gondolkodás készsége s- lllk
föl. Kertjük lassan elveszti hajdani
pompáját, egyre nyúlnak fáik árnyai,
de egyre erősebbek azok a gvökerek,
melyek a hagyományokhoz kapcsolják
mondanivalójukat, nyelvüket, témakö
reiket. Hatvanon túl mindannyian úgy
élnek, alkotnak, hogy hátukhoz nyomó
dik a puskacső, s barmelyík pillanat
ban eldördülhet a halálhoz"; lövés.
Akár valós emlékből, akár a költői fan-

Aki figyelemmel kiséri az újabb ma
gyal' köueszetet, bizonyára hétről hét
re nagyobb érdeklödesseí fogadja Zelk
Zoltán verseit. Költeszete talán a Si
rály óta ivel egyenletesen fölfelé, s
hovatovább a legnagyobbak egyike lett.
Zelk Zoltánnak soha nincsenek "nagy"
teljesítményei. Ahogy prózájában, Iírá
jában is az apró remeklések mellett
kötelezte el magát, Szép Ernő nagysá
gának hirdetője, s újra meg ujra vé
delmezi a költészet hétköznapjainak
értékeit. Azt vallja, nincsenek nagy és
kis költők. Maga a költészet van, a
teljesítmény öröme és nagyszerűsége,

az a Iírlkusí tudat, hogy mínden egyes
leírt szóval, verssel meg lehet váltani
a világot. Az igazi költő minden élet
helyzetben meg tudja teremteni a tel
jeset, s ha más lehetősége nincs, hát a
meszelt égboltra, a betegágy fölött fe
szülő fehér mennyezetre képzeli oda a
bárányfelhőket, s mögéje az égbolt
ezernyi csodáját és vigasztalását.

Voltaképp műfajt teremt tehát Zelk
Zoltán újabb verseivel*. A hétközna
pok apró élettényeiből bontja ki a vi
lág nagyságát, nagyszerűségének láto
mását. Úgy emel hallatlanul nehéz
súlyokat. hogy nem erőlködik - mert
megveti a 'festett magamutogatókat -,
úgy viszí át a magassáaokat, hogy nem
fut neki a lécnek. Helyből ugrik. s a
nézősereg hitetlenkedő ámulattal figye
li. hogy a lé"et mp.g csak nem is érintl,
egyetlen lendülettel renül át fölött~.s

érezni, hogy még újabb magasságok
legyőzésének ígéretét hordia magában.

Ezvetlen íhletésböl, egyetlen impresz
szíóból fakadnak föl versei. Nem ösz
szegezní akar. Lát. érez, gondol vala
mit, s márts készen áll a vers. Spon
tán születik. mintha eleve adott struk
túrákba rendeződnének a szavak. Köz
helyekből építkezik. Eleve adott téglá
kat használ. De az épület, amelyet
napról nanra, betegségek szorításában,
Iniek-Ióstűk kínjai között emel, mégis
csodálatos és egységes Az a titka, hogy
nincs titka. Hogy valaki makacs hittel
és következetességgel visszaállította az
egyszerűség becsületét. s a kisebbik ki
rályfí büszke öntudatával, de szerény
ségével a helyes úton indul el, a va
rázslóval találkozva "öregapámnak" szó-

"ITT VAN A TE EGED"

• Zelk Zoltán: Meszelt égbolt (Szépírodalmí. 1976)
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tázia mozdulásaínak engedelmeskedő

látomásaikból gyúrják versüket, vére
sen hiteles annak a lelkiállapotnak a
rajza, ahogy a nyitott ablaknál állva
várják a távoli hívást. Egyetlen, ,.hár
tyavékony" percen állnak, rezzenéstele
nül szemébe nézve az elmúlásnak:

Elrnaradt a kvégzés,
Csak a ..Gyerünk a rarnpához l", csak a
hátamban leselkedő puskacső,

csak a ..Húzd le a bakancsot!", pedig
meg se hallom talán
akkor a závárcsattanást,
csak elterülök a havas lucsokban.

De jött a kegyelem.
S harminckét éve állok
kibomlott kapcában azon
a hartyavekony percen, (Csak)

Irónia és nosztalgia, halálközelség és
naturális életszerűség. elcsukló hang és
bámulatosan pontos valóságrajz
rní ndez együtt adja és jelenti a Zelk
líra mai csillagzatát. Ebben az egyre
nagyobbra növő költészetben a könny
éppúgy funkciót talál, mínt a halk ne
vetés. Az emlék ugyanolyan valóság
érvényű, mínt a jelen. Sőt, épp az idő

síkok egymásba vetülésével állítja elő

legsajátabb közeget, azt a birodalmat,
mely nem egészen evilágból való, még
is ezer és ezer szállal csatlakozik az
élő, mozgó valósághoz, abból ihletödik,
de úgy, hogy közben - amint egyik
önvallornásában írja - Isten oldalán
tanul járni.

*

Aki a halál közelében él, akit beteg
ségek szaggatnak, rezzenés nélkül tud
szembenézni a halállal, s magától érte
tődő gesztussal tudja életre galvanizál
ni a halottakat. Zelk egész egyéniségé
ben van valami a halottidézők vará
zsolni tudásából. Ahogy hozzányúl iro
dalmunk történetéhez, ahogy elmondja
egyemlékét, abban lehetetlen nem
érezni a múlt nosztalgiáíát és azt a
törekvést, hogy ezt a múltat minden
összetevőjével együtt meg kell őrizní

mementóul a jövönek. Új kötetében
egész ciklust szentel emlékeinek, ked
ves íróinak, akikről annyi fontosat és
tanulságosat mondott el prózájában is.
S mlndezt úgy teszi, hogy "komázik" ve
lük. Nem rebegve, suttogva szólítja
őket. hanem kit-kit azzal a varázsszó
val, mely legjobban illik egyéníségé
hez. Berda Józsefet a következő igék
kel:

Vigyázzál, Berda Jóska.
dobd el a hátizsákol,
s ne bakancsban : mezétláb
beszakadhat a felhő

vastag lépted alatt!

S a - kinek másnak, mínt Mándy
Ivánnak ajánlott - ,.régi idők mozí
ját" idéző Zsömletáncban ;

Ha úgy van kedve Chaplin úrnak,
a zsömlék is táncelul tudnak 
ég a havas táj Aranvlázban,
ül Crraplrn úr egy kIS faházban.
cipőt rágcsál oly nagy az éhe,
mégse harap ő a zsömlébe,
csak ráálmodja asztalára
és jóságos parancsszavára
a két zsömle örökké [árja !

Habán Mihály egy karcsú, de tisz
teletet parancsoló kötet után halkan és
szerényen kilépett az irodalomból.
1934-ben, a Kosmos kiadásában jelent
meg Évszakok forgása círnű pályakez
dő gyűjteménye, me ly nem volt sem
rosszabb, sem jobb, mint nemzedéktár
saié, inkább azért volt érdekes, mert
míg az akkori fiatalok inkább a bu
kolikus idill műfaját művelték, Vergi
lius pásztori tájain kalandoztak kép
zeletükben, Habán Mihály inkább a
nyers valóságból merített, s verseinek
formáját széttördelve a magyar avant
gard követőjének mutatkozott. Aradó
szabadverseiben éppúgy érezni Kassák
hatását, mint Paul Claudelét, akitől

moráüs felelőssé~ét és látomásalakító
képességet figyelte el. Mintha csak
megérezte volna, hogy ez az első kö
tet hosszú időre az utolsó is. egyik
versben a betakarítás felelősségéről és
öröméről írt. Nevét egy ideig még ott
találjuk a nemzedéki vállalkozásokban.
Szerepelt a Korunk-antolőaiában (amely
éppen Kassáknak adott alkalmat, hogy
ráncba szedje a fiatalokat), s a beve
zető joggal fi~yelt fel líráiának gazdag
témavilágára. Hatalmas látomásai mint
ha már a világháború borzalmait előle

gezték volna. Aztán felbukkan neve az
Arqonautákban, ebben a rend!dvi.ÍI iz
galmas múltidéző folyóíratkísérletben,
a Válaszban és a Kelet Népé-ben. majd
hosszú évtizedekre kilépett az iroda
lomból, hogy most egy válogatott ver_o
seskötettel térjen vissza** (melyből saj
nos a pályakezdés dokumentumai hiá
nyoznak, holott - mínt jeleztük 
ezeknek igen érdekes karakterisztíkus
jegyeik vannak).

"Habán Mihály: A Föld szépsége (Szépirodalmi. 1976)

61



SIKl GÉZA

ték ki ontológtájukat, Vagy nem egy
tömör filozófiai tanköltemény-e Habán
Mihály Béke című verse?

Ha kései korokra csak a második
versszak hét sora maradna, az akkori
tudósok arra a meggyőződésr", jutnat
nának, hogy volt egyszer egy évszázad,
mely a jelenségekben azt kereste, ami
örök. És nem is tévednének nagyot ...

Pályakezdés majd hetvenévesen? Nem
kis bátorság kellett ehhez is. S annál
nagycoe orommel regísztrálhatjuk, hogy
Haoán Miháiy nem ugy tért vissza az
írodaiomoa, hogy dadogva beszél; an
nak nyelvét, hogy pályakezdő lépteit
teszi. Az érett, szuverén költő bizton
ságával tájékozódik benne, s ösztönös
tehetséggel lel rá témájára, a termé
szetre, melynek ezernyi szépségét mu
tatja fel, alakváltozatát követi nyomon,
sosem válva egyhangúvá. míridig meg
találva a legköltőibb, az egyetlen auten
tikus megoldást.

Az időben tájékozódva míndig fel
mutatja az időtlent, a jelenségben pe
dig azt, ami örök. Voltaképp ezzel is
ahhoz a költői folyamhoz csatlakozik,
amely a költészet kezdetétől a lét lát
ványáböl következtet egyetemes össze
függésekre. Benne is van bölcselkedő,

filozofikus hajlam, s nem lehetetlen,
hogy ínvencí 'Íjára a görögök hatottak,
akik gyermekkorukban poézisben fejez-

Bólce, Nyugalom.
Oldott kötöttség.
Szélcsundberi alvó
Ertlőzúgás.

Pil"anatba zárt
Időtlenség.

Milwr a fák
Lombsátora
Meg se rezdül,
S az áttörő Il"P
F'ériyoszlopá ban,

Cetj át vesztvet
Egy helyben lebeg
S,árnyaln a kék
Szitakötő.

Beke, boldogság.
Egy perc és vége.
Am a percben sincs
Kevesebb orök,
Mint az időt

Kif'cszttő

Évezredekben .

MIT TUD MA A SZINHÁZ?

Az Irodalmi Színpad felújított ottho
nában Radnóti Miklós nevét vette fől. A
"Sem emlék, sem varázslat" című bemu
tatójával is névadója előtt tisztelgett. A
jeles színészgárdát felvonultató összeál
lítás rendezője (Gáspár János) azonban
míntha jobban bízott volna a járulékos
eszközökben - fény- és hangetfektusok,
kabátjelmezek, háttér és díszletelemek -,
a megtervezett. nemegyszer erőszakolt

nak tűnő, kirnódolt "szerepjátszásban",
mint Radnóti önmagától és önmagában
ható Iírájában. Az egyébként jól felépí
tett versválogatás szerkesztője (Gelléri
Agnes) sem elégedett meg pusztána
költői terméssel, amely önmagában is
olyan személyes hitelű kor- és történe
lemrajzot, tragikumában felemelő ár
nyalt vallomást kínál, hogy mással kie
gészítve, összekapcsolva szinte már fo
kozhatatlan. A keretjáték éppen ezért
túlhangsúlyoz, néha már közömbösití
Radnótít. nem is rá ügyelünk igazán,
hanem Dantéra ; versei csaknem betét
ként hangzanak az Isteni színjáték idé
zetei közott.

Dante életútjának felénél tart, alig
harmincöt éves, amikor 1300 nagycsü
törtök éjjelén túlvilági zarándokútjára
indul. Radnóti Miklós 1940-ben, har
mincegy évesen kezdi meg halálát hozó
pokoljárását. Itt, a színpadon Dante
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helyére Radnóti lép, őt vezeti Vergilius
a szenvedés egyre mélyebb bugyraíba,
Mindketten vajszínű lódenben járnak
fel s alá, hol levetik, leterítik, hol fel
veszik, magukra borítják - és végsza
vaznak egymásnak. Vergilius beszél,
Radnóti Ielel ; mind hosszabban Vergi
lius s mind rövidebben Radnóti. Aztán
váratlanul megszakítja a "dialógust"
Verdes Tamás. aki zsebre dugott kézzel,
hányavetin elmondja József Attilától az
Ős vatkany terieszt kórt ..., maid be
sétál Pécsi Ildikó és Garcia Lorca Si
ratóének ...-ét recitálj a megrendítő át
éléssel. De a kí térrik-rt szintén megtold
ják, mert - úgy látszik - velük is elé
gedetlenek a műsor bábái az összbenvo
mást mérlegelve, így minden segédlet
"fe!ülüti" a költészetet, túlmagyarázássá,
koptatássá, tetszetős rutinná válik Kü
Iön-külön, más minőségben talán alkal
mas és élményt köríto lenne a vetített
díszletkép (Csikós Attila), a kabát jelmez
(Meluzsin Mária). Vergilius megidézése
vagy a zenei aláfestés (Prok/rpiue Imre),
amely a koncentrációs tábor zajait 
kutyaugatás. vezényszavak. lábdobogás
- és a háború robaiát - robbanás, re
pülőgép-zúgás, masírozás - montírozza
a 40-es évek hír-s slágerével és a szírn
toníkus muzstkával. de mindez
együtt, egymást Iicitálva már Radnótit
gyöngíti, foszlat ja a líra szövetét.

Csak az előadás második részében



Radnótié a színpad teljesen. Érzékenyeb
ben reagálunk a versmondásra is, ke
vésbé vonja el figyelmünket, ami alá
rendelt, harmadlagos, a költészet szem
pontjából mellékes. De mintha most
vísszhangok tompa ismétlődéseit halla
nánk. a monotónía eluralkodását, A ver
sek tolmácsolása legtöbbször nem sze
mélyhez szóló, nem úgy hangzik, mintha
az osszességen belűl rní ndenlcihez egyen
ként is el akarna jutni. Bizonyos fokú
lekerekítettség. mercvség. néhol salilo
nosság, ijedt szabályszerűség vet gátat
a szárnyalásnak, a gondolatok kötetlen
kibomlásának. Az egyöntetűség a művek

értelmezésében és előadásában művészí

konforrnizrnust szül: nincsenek éles kie
melések, vesződséges feltárulások, ere
deti felfedezések, ezért a művek zöme
csak a d--klarnú lás szintién marad. Mínt
ahogy hiányzik az egyénekhez közvetí
tett üzenetüle is, az az intim mondan
dó ami által Radnótil újólag befogad
jui" ami a lelkünkbe hatolva arra kész
tet, hogy valamilyen módon a saját éle
tünkben is megvalósítsunk Radnótiból
annyit, amennyire képesek vagyunk, szí
vünkből, értelmünkből telik. A gyors
egymásutánban, fílmszcrűen pergő ver
sek összemosódnak, elhalványodnak em
lékezetünkben, csak a szürkeság regiszt
rálható, az ülepszik meg egy időre.

A Pesti Színház Déry Tibor remek
mívű elmélkedő regényét, a Kedves
bópeer . . .!-t választotta idei premierjéül.
A dramaturgiai műtét (Szántó Erika)
azonban csak ártott neki. Iskolapéldája
a rossz sebészi beavatkozásnak. az elsie
tett transzplantációnak. Mindaz, ami a
könyvben fölényes frlozofra. ironikus
bölcsesség, életszerelem, a színpadon egy
vénember malackodásaivá, fecsegésévé.
hisztérikus halálfélelmének kornpenzá
elojává korcsosul. A mű tulajdonképpen
egy hatalmas színpadí monológot kínál
az Irót játszó színésznek (Major Tamás),
az egyszemélyes dráma briliáns lehető

ségét, I];helyett lagymatag párbeszédek,
eroszakolt cselekménybonyolítas, felesle
ges szinoszmozgatas tanúí vagyunk; sok
szcreplős darabbá tágul az eredetileg
intim vallomásnak szánt, de az érdek
lődő ol vasónak nagyszerű szórakozást és
nemes emberi tanulságokat nyújtó al
kotás. fo. többi színészt tétlenségre, sta
tisvtálá-ra k:'lrhoztatta ez a dramaturgia,
amin természetesen a rendező (Kapás
Dezső) sem tudott változtatní.

A közönség tehát joggal kérdezi ~ mi
köz;·'nk egy öregernber zsörtölődéseihez,

gazdasszonyával és fiával, menyével
való perlekedéseíhez ? Vajon ma a szín-

ház a legalkalmasabb fórum erre, ami
kor megannyi társadalmilag fontos el
mondandó kínálja magát, növekszik az
emberek igénye a koznapí dolgok iránt,
a közösség morális problémáinak tisztá
zására?

A Madách Színház Kamaraszínháza
Oscar Wilde Bunbury című vígjátéká
val nyitotta meg kapuit. A Hevesi Sán
dor kitűnő fordításában színre hozott
művet a szerző 1894-ben írta, nálunk
először lO07-ben játszották a Vígszín
házban. Képzelhetjük, milyen levegőt

áraszt 1976 őszéri Pesten az előkelő lon
doni társaságot csipkedő, de azért alap
jában véve mélységesen tisztelő különc
- ahogy az írót maguk közott emleget
ték szellemessege. A viktoriánus
sznobságot finoman leleplező. a konven
ciók hazugságai t inkább csak kíkezdő,

mint kipellengérező sziporkák azonban
hiába sisteregnek el, értetlen és idegen
velük szemben az a közeg, amelyben
ennyi fáradsággal és pénzzel megtárrio
gatták. Wilde maga is haszonélvezője és
többé-kevésbé kiszolgálója volt ezeknek
az élősdi kóröknek. jól ismerte őket, bí
rálatából a gyöngéd humornál, a részt
vető gúnynál többre nem futotta. Éppen
ezért szereplőivel halálos komolysággal
mondatta el a legképtelenebb tréfákat,
sületlenségeket, hiszen az egész darabot
idézőjelben, felhanggal írta meg. A rnos
taní előadás a komédi ából majdnem cir
kuszi bohóckodást űzött, a "macskakör
rnökct" megháromszorozta, így aztán az
élcek visszájukra fordulnak, a riposztok
üresen csattannak el, a nézőben pedig
dupla kérdőjel rajzolódik ki.

A Vígszínház Edward Bond angol
drámaíró Fej vagy irás, pénzről és ha
lálról meditáló jeleneteinek eljátszására
vállalkozott. A Shakespeare életének
utolsó szakaszát és halálának körülmé
nveit felidéző mű azonban mégsem az,
mint amit a színlap ígér, mert a szerző

elárulja: "... engem a legkevésbé sem
érdekel úgy, ahogy egy történészt, Sha
kespeare igazi életrajza. A darab jó
része a mindenlwri író és a társadalom
kapcsolatáról szól." A rendező (Valló
Péter) szerint Bond "Shakespeare utolsó
éveinek valóságos történetében megír
hatta önnön drámáját is, saját konflik
tusát: az alkotói és a .tulajdorios!' ma
gatartás egyre összeegyeztethetetlenebb
voltál - s nemcsak Angliára érvénye
sen". Három rejtvényű tehát a színmű:

Shakespeare valóságos élete ürigy arra,
hogy másról beszéljen s tőle elvonatkoz
tatva általában a korabeli Angliával, a
kapitalizmus kezdetével, hatalom, va-
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gyon és művészet viszonyával foglalkez
zon. Hogy aztán mindez miként tágít
ható egyetemességgé, a sztgetországon
túlra a világ mai válságaí közepett 
erre a néző nehezen tudna válaszolni.
Vagy továbbgondolva : hogyan értelmez
hető a XX. század szocialista társadal
máoan egy XVL századi családi viszá
lyokat, birtokpert és parasztzendülést
előtérbe helyező, mögötte az erőszak és
a pénz véres, megtorló uralmát felraj
zoló előadás? Ha az Erzsébet-kori Ang
liát akarjuk megismerni, Shakespeare
bármelyik darabjától többet kapunk. Ha
hatalom és irodalom, művész és társa
dalom máig megoldatlan, kényes és fon
tos kérdéseit kívánjuk feszegetni, miért
kell ahhoz Shakespeare és kora? Miért
nem alkalmas ez a század, ez a világ,
amit mégiscsak jobban látunk, még ha
bonyolult is benne eligazodnunk?

Helyes irányba tájékozódott a Nemzeti
Színház, amikor műsorra tűzte Alek
szandr Gelman drámáját, az Egy ülés
jegyzőkön-yvét. A rníndenkorí színház
egyik válfaját, az aktuális színházat te
remtették meg anélkül, hogy direkt
módon agitálnának. Ahová a közönség
úgy ül be, rnínt saját ügyének tárgyalá
sára; döntenie kell az írói eszkózökkel
felvonultatott tények rnellett vagy ellen,
az eléje táruló dokumentumokat kell el
fogadnia vagy elutasítania. Ahol a néző

ket összefűzi a problémalátás azonos
sága, a bennük hordott indulatos felelős

ség politika, társadalom és igazság iránt.
Az a benyomásuk. hogy ök vannak most
a színpadon, vagy legalábbis az ő meg
bízásukból érvelnek, vitatkoznak a sze
replők, hogy tanáccsal, [avallattal, indí
tással szelgáljanak. A szmpad akkor elő

nyös, ha pozitív előjellel lehet felhasz-

HAGYOMANYÖRZÉS A ZENÉBEN

Ki tagadná: Josef Haydn félig-meddig
magyar zeneszerző. Életének nagy és
rendkívül termékeny részét élte le az
Esterházyaknál, muzsikájában is fellel
hetők magyaros motívumok, A Hang
lemezgyártónak az a sorozata, melyen
összes zongoraműveit ajánlja, kicsit a
mí ügyünk is. Ezúttal a kései alkotások
jelentek meg a IV. albumban Ránki De
zső előadásában.*

Néhány szót megér az a mód és tö
rekvés, ahogy Ránki és társai Haydnhoz.

nálni, akkor értékes, ha célt hirdet, fo
lyamatot idéz fel, elsősorban a szaka
datlan megújulás. továbbgondolás. lelki
és értelmi tisztulás fogalmait érinti 
a legszélesebb emberi s társadalmi rné
retekben. A Nemzeti Színház égető közé
leti mondanivalójával a közvetlen szín
házi kommunikáció létesítését határozta
el, amely együttérzést, fokozott csel.ek
vésigényt vált ki, fejleszti az ember
méltóság érzését, az etikus emberi ma
gatartás alapvonásait erősíti.

Gelman műve puritán hangon, szinte
köznapi egyszerűséggel szól az egyén tár
sadalmi kötelezettségű ígazságkeresésé
ről, a dramaturgiai tisztesség szabályai
szerint, de az élet hitelével száll síkra
az ember abbeli joga mellett, hogy mun
kájának ne csak anyagi elismerését, ha
nem erkölcsi becsületét is megkövetelje.
Hogy cselekvésének rugói t ne a látsza
tok. a hamis eredmények, a demagógia
blöffj ei mozgassák, hanem saját öntör
vénye, a hite minden rossz módszer, ha
zug jelszó, morális vétek elévülésében,
kicseréLődésében, jóra változásában. A
kiváló rendezés (Marton ElIdl'e) az em
beri mínőség, a szocialista személyíség
drámáját olyan hévvel, olyan konflik
tus-érzékenységgel bontotta ki, hogy a
társulatnak az utóbbi időben már meg
merevedésre, ismétlésre hajlamos, néhol
szklerotikus tüneteket jelző játékstílusát
is megújította, felfrissítette. Azzal a ta
nulsággal tetézte az együttes teljesítmé
nyét, hogy a néző bizalma újjáéled, re
ménysége megnő, hitében megbizonyo
sodik: nemcsak a színházban, a darab
keretei közt, hanem az életben is lehet,
sőt kell is rnlndig Újrakezdeni, tanúsá
got tenni.

a kései nagy művekhez közelítenelc. Lát
hatóan nem béklyózzák felfogásukat
azok a viták, melyek még manapság se
jutottak nyugvópontra a körül a kérdés
körül, vajon milyen hangszeren játszott a
zeneköltő. s milyen előadásmód, hangzás
felel meg Ieginkább elképzeléseinek
Szerte a világon megfigyelhető ugyan
olyan törekvés, hogya nagy mestereket
lehetőleg koruk hangszeréri szólaltassuk
meg - e sorok írójának nagy ifjúkori
emléke az a Vivaldi Négy évszak fel
vétel normál lemezen, amelyen korhű

• Haydn összes zougoramüvat 4. Előadja: Ránki DezsQ (Hungaroton SLPX 11625-27)
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előadásban hallható e csodálatos mü -,
de szószólóí megfeledke-nek arról, hogy
a mí korunknak is vannak ideáljai, és
a korszerűség nem azt jelenti, hogy visz
szaszálljunk a múltba, hanem hogy a
magunk számára feltámasszuk azt. Ezért
példamutató Ránki Dezső törekvése és
játéka. Steinway - zongorán szelaltatja
meg e remekeket. de salaktalanul, meg
tisztítva az évszázados ragad ványoktól,
előadói maníroktól. Mintha újra kezébe
venné a régi kottákat, letörölné róla az
évszázados port, s egyszerre eredeti va
lójukban fénylenének fel előtte a kották,
úgy, ahogy Haydn megálmodta (S meg
írta őket. Ebben a vonatkozásban jó
részt érdektelen, milyen hangszere volt
is az öregedő mesternck, s hogy hová
kallódott az a Hammerklavier, melyet
a zeneköltő 200 dukátért adott el. (Mind
ez persze nem azt jelenti, hogy az ér
deklődő zenerajongó ne olvassa el Som
fai László kitűnően tájékoztató beveze
tését, melyben ő számtalan egyéb elő

adási proelémát is felvet. Épp ezért ol
vassa ell Akkor érti meg a maga igazi
valójában, milyen jelentős Ránki De
zsőék vátlalkozása: megteremteni az
igazi Haydn kultuszát, és korunk nyel
vén tolmácsoini zenei világát.)

A minap lehetett hallani a rádióban
Mozart A-dúr szonátáját Glenn Gould
előadásában. (Mellékesen : erről a Glenn
Gouldr61 nyilatkozott oly nagy elismerés
sel Kocsis Zoltán a Vitray Tamással
folytatott tv-beszélgetésben.) Csodálatos
élmény volt ez a néhány perc. A leme
zen nemcsak a mű csendült fel - egé
szen újszer':í előadásban -, hanem azt
is hallani lehetett, ahogy ez a kivételes
művész a dallamot dúdolja. Önkéntele
nül is ez az élmény kísért Ránki Dezső

játékának hallatán. Mintha spontán ih
letésnek engedve, a szemünk előtt szü
letnék keze alatt a rnű, s ó is eldalolná
a dallamot, mely ott születik a keze
alatt, ahogy végigfutnak ujjai a hang
szer billentyűzetén. Ilyen vonatkozásban
maradandó remeklése a lemeznek pél
dául a nem túlságosan nagy igényű C
dúr variáció-sorozat, rnelyet a jelek sze
rint amatőröknek szánt előadásra szer
zője, (Megint csak Olenn Gouldra kell
hívatkoznorn: az említett előadásbanazok
voltak a legemlékezetesebb percek, ami
kor az unos-untalan hallható, jóformán
agyonnyúzott Török-indulót varázsolta
újjá. Mert volt ereje teljesen újjávará
zsolni !) Ránki Dezső ragyogó szellemes
séggel igazolja azt a gondolatot, hogy
sokszor azok a művek a legizgalmasab
bak, leginkább új értelmezést kívánók,

melyeket mindenki ismer, s közhely
szerűvé váltak a míndennapos használat
során.

Az úgynevezett Genzinger-szonátával
kapcsolatban fennmaradt Haydnnak egy
Genzingerné asszonyuoz írott levele,
melyben a többi közott ezeket írja mű

vével kapcsolatban: " ... nagyon sok mín
den van benne, amit alkalomadtán rész
letesen elmagyarázok majd. Kicsit nehéz,
de érzéssel teli." Nos, ennek a Haydn-so
rozatnak, az egész vállalkozásnak talán
az az igazi varázslata, hogy ezek a fia
talemberek odaülnek a hangszer mellé,
és "alkalomadtán" elmagyarázzák. mít
akart kifejezni "Haydn-papa", vagy egy
szerűen csak elkezdenek játszani, dúdol
nak is hozzá, és a hallgató csak egy idő

után ébred rá: igazi bűvészmutatvány

nak lehetett részese, hiszen a sarát nyel
vén tárult föl előtte egy olyan világ. mely
már eltűnni látszott a feledés homályá
ban. Most egvszerre a régi szépsézében
razvoz fel. üzenetet hozva a rnúl tból.
Ránkiék tudják. hogy ez az üzenet míud
annvíunké, Azért óviák olyan elszánt
szerétettel.

A Zeneműkiadó európai mértékkel
mérve is kitűnő munkát végez. Kiadvá
nyait figyelve megállapítható hogy va
lóban lépést tart a zenetudomány leg
újabb eredményeível. ugyanakkor azon
ban érzékenyen őrzi és alakítja a ma
gyar zene nagyszerű hagyományait, elSIŐ

sorban azt az örökséget, mely Bartók és
Kodály művészetéből forrásozik. Új ki
adványai közül hadd emeljük ki épp eb
ben a vonatkozásban Lendvai Ernő Bar
tók és Kodály hal'múniavilága című

rendkívül izgalmas szakkönyvét. mely azt
a folyamatot követi nyomon és igazolja.
melynek során a bartóki és a kodályi
zene látszólag ellentétes stíluselemei
egyetlen szintézisben olvadtak föl. Mind
ezt a legújabb szakmai eredmények is
meretében, azok biztos kezű és ítéletű

alkalmazásával, sok olyan izgalmas
problémát fölvetve és megoldva, me
Iyeknek előbb-utóbb a szélesebb zene
és művészetszerető nagyközönséghez és
a töboí szakma tudósaihoz is el kellene
jutniuk. Kárpáti János, aki koránban
már foglalkozott Bartók vonósnégyesei
vel - 1967-ben megjelent könyvében -,
vizsgálódási körét kiterjesztve ezúttal
Bartók kamarazenéjét mutatja be az
olvasónak. Rendkívüli izgalmas és tanul
ságos. fejtegetések során elemzi, hogyan
alakult ki a beethoveni örökségből. a
kortársak ösztönzéseiből és népzenei ha-
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tásokból az a műforma, mely a bartóki
világnak sajátja, s a vonósnégyesekben
nyeri el legtökéletesebb megfogalmazá
sát. Korábbi eredményeit is felhasznál
va tárja elénk e kompozíciókat, majd a
két hegedű-zongora szonátát, a két zon
gorára és ütőkre írt műveket és a Kont
rasztokat, Ugyancsak a hagyományéb
resztés és -őrzés folyamatába illeszkedik
a Kovács Sándor válogatott zenei írásazt
tartalmazó kötet is. Kovács annak a
nemzedéknek volt kitűnő zenetudósa és
pedagógusa, melyből olyan nagyságok
nőttek kí. mint Csáth Géza vagy Molnár
Antal. Akár Csáthot. Kovácsot is a ko
rai halál akadályozta meg abban, hogy
kitel iesíthesse életművét, mely így is
rendkívül izgalmas, hisz elsőnek alkal
mazta a kísérletí lélektan eredményeit
zenepedagógiai munkásságában, Meg
gondolkodtatók épp ezért a zenei neve
lés problémáival foglalkozó írásai, mig
kritikai jegyzetei a zenetörténetnek ér
tékes dokumentumai.

N égy év egy nagy zeneszerző éle
téből - így jellemezhetjük egészen tö
rnören iLegány Dezső Liszt Fel'ene Ma
gyarországon 1869·-1873 című munkáiát,
mely már csak azért is figyelmet érde
mel, mert kitűnő stílusban. néhol re
gényírói vénával megírt könyv. Megren
dítőek és feUedeztetóek azok a lapok,
amelyeken a Krísztus című oratórium
hazai bemutatójáról tudósít, vagy a

RAJECZKY BENJAMIN 75 eVES
- KÉT MISE

Vannak tudományos publikációk, me
luekre kezdetben senki sem figyel.
Aztán kiderül: ezek a tanulmányok és
íróik a maguk tudományágában, kor
szakaikotók, Rajeczky Benjamin is ilyen
tudós. Már 35 esztendeje kimondta: van
magyar gregoriánum, ellenkező véle
mény ellenére is. Bizonyítékait a "Kö
zépkori Missaleink Praefatio-dallamui"
cimű tanulmányában gyűjtötte össze
(Magyar Zenei Szemle, 1941).

Kijelentése napjainkban már kötele
ző érvényü: a nemzeti értékek és a Zsi
nat utáni egyház hazai liturgi1<us gya
korlata szempontjából. És a kettő úgy
függ össze, mint ág a levéllel: a tör
zsön nőtt fel mindkettő. Sajátságos
színezete '(:an, s a liturgia termetén a
Vatikánum részér5l elisme:rt funkciója.

Szo sincs arról, hogy ami egyhJ.:i
zenénkben eddig élő praxis volt, elves-
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Szent. Erzsébet legendája fogadtatásáról
rajzol képet. Liszt valóban regényes
egyénisége a zenetörténetnek, s csak
örülni lehet, hogy tudós kutatóí között
- mert hisz ez a könyv nagyon is tudo
mányos; jegyzetapparátusa bizonyítja,
hogy akor egész magyar és német nyel
vű irodalmát beledolgozta a szerző 
ilyen Írói tehetségű méltatóia is akad,
aki épp számunkra legfontosabb korsza
kának tanulságai alapján jelöli ki a sok
szor félreértett és félremagyarázott szerző

méltó zenetörténeti helyét. A XVI. szá
zad magyarországi kultúrájáról ad hírt
a Bakfark Bálint Opera omniáit tartal
mazó kottakiadvány. melynek ezúttal
első kötete jelent meg, a zeneszerző Lyo
ni daloskönyvét adva a zenekedvelők ke
zébe. Bakfark Bálint kora legnagyobb
lantművésze volt, európai jelenség. Ka
landos élete során számtalan nagyváros
ban megfordult, rengeteg szerzőre és
iskolára hatott, s hogy életműve ily so
káig Csípkerózstka álmát aludta. annak
az a magyarázata, hogy a törökkel ha
dakozó magyarság nem adott hasonló te
hetséget, aki - mint Rimay Balassiét 
megőrizte volna örökségét. Az összkí
adás érdekessége - és korszerűségének

záloga -, hogy gitárátiratot tartalmaz,
tehát a nagyközönség igényeit is kielé
gítheti.

(R. LJ

sűk: De hOQY a jövő útjára igazítsuk
lábunkat: kötelességünk. (eS nern a
beat vagy a sacro song-n1;k nevezett
dallamok átvétele áltaU) Józan mérle
gelésre van szükségünk. Vagy csak: mi
mondhatunk le értékeinkről Bartók és
Kodály hazájában?

Mindez akkor is felmerillt bennünk,
amikor Sárosi Bálint köszöntójét hall
gattuk a rádióban, Rajeczky Benjamin
eddigi munkásságának értékelését. So
kat tett eddig, és sokat tesz ma is, ko
rát feledtető szorgalommal, akarattal.
A "még kéziratban vagy mó-r nyomdá
ban Levő könllveit leszámítva, egyház
zenészeink vajon forgatták-e mlÍr ele
get a Melodiarium Hungariae MedU
Aevi himnuszokat, szekvenciákat tartal
mazó forrásértékű kötetét, amely 1956
ban jelent meg, vagy a Siratókat tar
ta!mazó Magyar Népzene Tára V. /cöte
tét? A megjelenö kozéplcori zenetörté
net (harmad magával írta), s a XVI
XVII. századi dallamok gyűjteménye,



elemzése még inkább igazolják majd,
amit a zene'udós már évtizedekkel ez
előtt a jÖ7)Ő szakembereinek feI1)áz'Jlt.
Arról is csak kenesen tudnak, hogy R:z
jeczky Benjamin Kod.á1u h~+rukcióit és
pé1.d11át követve járta és járja ma is az
or~zágot {os gyűjti a dal/ame kat a nép
a;Töáról. Sokezer lejegyzett e'JYházi és
t'ilági éneket az összehasonlító népze
netudomány legkorszerűbb módszereivel
vizsgál. Népzene és gregorián kapcso
latát kutatja. Ennek itthon a legkivá
lóbb szakembere.

Hányszor mondták már: a liturgiá
ban részt vevő hivő közösség sohasem
fogadja be a gregoriánt. (Csak éppen
ét'szá::adoi~ alatt átformálta a saját
nyelvére!) Vajm ma feltehető-e még
fgy a kérdés? Zenei müoeltségünk mai
állás", szerint mer~szség lenne. Igy hát
istentisz'eleteink liturgikus méttóságát
éppen ideje hetyreátlítani, kilépve ab
ból a - még a papság kórében is ta
pa.sztalható - maga;attásból. hogy a
musica nera ötödrangú kérdés, ahhoz
mindenki ért.

Itt jár közöttünk a 75 éves szerzetes
tud{,s, s atig vesszük észre. Azok közé
tartozik, akiknek "dolga van" s hiva
táS.l ennek az országnak az értékeit
őrizni, s feler6ss3ggel tovább hagyomá
nllozni a helyére lépóknek.

•
(Liszt: Szekszárdi míse) Mostanában

folyik Liszt Ferenc műveinek újraérté
kelése. Egyházzenei szempontbót is
ha.sznos lenne megvizsgálni a múlt szá
zadi Ceciliánus mozga'om inditóokait és
eredményeit, melyek éppen a nagy ro
mantikus k'JmlJonista kompozícióin mér
hetők leginkább.

A Szeksziuűi mise (Messe Sexardi
que) nem tartozik ugy:z"!. a nagy mű
vek közé, zenei forrásai mé:Ji,~ ugy:zn
azok. mint a Kris.ztus vagy a S-ent Er
zsébet oratór'umé, az Esztergomi miséé
vagy a R~quiemé (többek közö't a gre
gorián. Palestr'na harmóniaviláqa és az
előremutató rom:mtikus zene színei, ak
kordjail. A Neueste Nac1.richfe"t 1976.
november 18-i szó.mán'1k beszámolója
a mű történeti hátterqről és a bemu
tatót válhló FOT7'ai Miklós információi
arról tud5sítanak, ho(/y a Szekszárdi
mise terve Liszt 1865-ik évi szekszárdi
látogatásához fűződik. E""wr nézte meg
a zeneköltő ott 'mi barátjával, Augusz
Antallal az épülőfélben le'vő újvárosi
Szent Mi1.ály-tem'Plomot, s fqéretet tett.
hogy a következő esztendőre' tervezett

szentelésre misét ír. A mú csak két év
múlva készült el. A főpróbát a Budai
f6nlébániatemplomban 1870-ben tartot
ták meg. Az előadásra Szek,~zárdon

mind ez idáig nem került S01·. A ze
neak''l.dém;ai ,.felújítást" joqgal nevez
hetjük tehát bemuta+ónak. Az 07'gon4
kísére+es mise eqy 1848-a.s férfikari mi
se telje~en átdolgozott formája, amely
ben sz016kvartett szerepel. A veoues
kari átdolgozis abból a számos Liszt
példából fakadt, amely l'!gtöbbször II
praktikumot, a népszerűsítő szándékot
köve"te. Liszt kompozíciója a Budapesti
KÓ7'us november 19-í hangversenyének
második felében hangzott el. Az első

részben két Bach-mű szerepelt; a Sin
get dem Herrn ein neues Lied (Új éne
ket zengjetek az Úrnak) ket.tőskari mo
tetta, a 150. zsoltár szövegére és az
Amore traditore című olasz nyelvű seö
lókantáta.

A Szekszárdi misében az orgona ad
ja meg az alapot, de öná.lló szerepe alig
van. Mint zárt egység (a liturgia drá
mai karak~erét követve) csend;il fel
minden tétel. a szólókvartett váltakozik
a kórussal, de a kettő együtt egyetlen
alkalommal sem szólal meg. Meglepö a
mise egyszerűsége, romantikus szerze
ményekre aligha j?Pemző eszköztelensé
ge. Lisztnek vaJóban a liturq;a szövege
volt a fontos. Ennek megfelel a tételek
felépítése is: a már említett források
alkalmazása. A Gloria kezdő és befe
jező része. s az Agnus Dei d'ma no
bis könyörgése hordoz greqoríán ele

,me ket. Megcsodálhattuk a Credo Ptiles
trinás harmónia-szövését s a romanti
ka drámai erejét. Igazi imádság a Be
nedictus áldást hozó csend rsséqe.

A koncerten közreműködő szólisták:
Kincses Veronika, Kovács Péter. Bar
lay Zsuzsa. Gáti István, Keönch Bol
dizsár és Horváth Anikó, nem csupán
technikai felkészültségükről, hanem II
két szerző műveinek belső ismeretéről

is bizonyságot tettek. A kórus árnynl
tan. énekelt, Forrai Miklós biztos kezű

dirigense volt az együttesnek.
(Puccini Glorla miséje) Az 1960-as

években hangzott fel e:öször nálunk
Tamás Gergely AlajJs jóvoltából, a Ka.
pisztrán Kórus közreműködésével a bu
d1.i ferenceseknél. A zeneak:ldémiai be
mutatóra 19i6 novemberében kerűlt sor.
A Szombathelyi Szimfoni1ws Zenekart
és a Debreceni Kodíly Kórust Petró Já
nos vezényelte (km'ig1.zgató: Gulyás
György).

Örvendetes, hogy a hazánkban ke
vésbé ismert mise más oldaláról is
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bemutatja a szerzőt, aki - tudott do
log - az egyházzenét nem művelte. Az
egykori ~uccai orgonista 18 éves korá
ban írta egyetlen míséjét Verdi (es ta
~án egy kicsit Wagner) stí~us:ib1n. Bár
a későbbi operaszerző is fe~ismerhető

már a szó~ó és a zenekar egészen sa
játságos haszná!'llában. A Messe dí
Ghria igazán szép mu: egzotikus szí
neiben mérséke~t. s a szerző aazdag
dallam- és ritmus-fantáziájára vall. Mí-

AZ ÚJ MUNK4CSY-MO~OliRAFIA
ÉS A CSONTVARY-EMLÉKI{ÖNYV

A Munkácsy Mihállyal foglalkozó ter
jedelmes irodalom a közelmúltban
újabb monográfiával gyarapodott: Szé
ketu András művészettörténésznek

a Spanyo~ festészet cimű kötet (Corvi
na, 1972) és egy Franz Marcról szóló
tömör pályarajz (Corvina, 1972) szerző

jének - könyvével. Székely - az egész
Munkácsy-oeuvre-t kritíka nélkül fel
magasztaló vélemények és a mester
szinte teljes termését e~utasító nézetek,
a különböző előjelű elfogultságok és
előítéletek zátonyait szerencsésen elke
rülve - árnyalt és igazságos képet ád
a XIX. század utolsó harmadában rnű

ködött, fényes mctcorként feltűnt fes
töröl; aki "korántsom volt egyetemes
zseni, mínt ahogyan a múlt század
végén műkereskedő mecénása hírdette,
de tehetsége bizonyos időszakokban át
törte a kor által rákényszerített - és
a saját maga által is vállalt - kor
látokat. Életművének egy része nagyon
is megérdemli az utókor figyeimét ..."

Székely munkája polemizál azzal az
19.íO körüli leegyszerűsítő művészettör

téneti besorolással. amely szerint Mun
kácsy műveinek zöme kritikai realista
tendenciájú lenne; Székely András sze
rint csak egyes Munkácsy-képek - fő

leg az 1872/73-as időszak alkotásai 
utalhatók a kritikai realizmus körébe.
Ugyancsak elveti a Sztrájk című kései,
gyenge festmény negyedszázad előtti

sematikus értelmezérét és - a művé

szí minőséget figyelmen kívül hagyó
- túlbecsülését. Szigorúan szól azokról
a XIII. Lajos korabeli jelenetekről,

amelyeket a hanyatló művész a 80-as
évek végén és a 90-es évek elején. fes
tett; e képeket - amelyek a talentum
mal való könnyelmű sáfárkodás elszo
rnorító példái "közönséges giccsek"
nek nevezi; a jobbára menedzsere :
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vel Puccinínak nem volt vérében az
egyházzene, miséje sem igazán egyház
zenei alkotás. Mégis őszinte, hittel meg
írt mű. Ezt éreztük mC'g az elöadásbó~:

kórus és zenekar érzékeny tolmácsolá
sából, Sólyom Nagy Sándor és Róka
István szóló-int'encióiból. Petró János
az ének- és zeneka1' élén a liturgikus
szövegek sugallta tőbbletet jól érzékel
tette.

TÖTH SÁNDOR

Charles Sedelmever által sugalmazott,
nagyméretű. sokfigurás, kosztümös, te
átrális vásznakat pedig (így pl. a Mo
zart halálát) a mai amerikai szórakoz
tató iilmipar "szuperprodukciói"-val rú
konítja,

Ahol azonban Munk ácsy valóban
nagy művésznek bizonyul, ott nem fu
karkodik az elismeréssel. A mester
Poros út círnű képe s néhány más
tájábrázolása (Erdőrészlet, Kukoric.is,
Colpachi park stb.) Turner és Claude
Manet atmoszférikus szépségekben bő

velkedő munkáival vethető össze, a
Munkácsy-csendéletek pedig a müvé
szettörténet legkiválóbb csendéletfestő

jének, a XVII r. században élt francía
mesternek: Jean-Baptiste Chardinnek
szellemét idézik. Munkácsy több ízben
ingerülten nyilatkozott a szüzsét, az
epikumot a festmény mellékes tényező

jének tekintő impresszionizmusról, Ma
net-t pedig egyenesen "mázoló bo
lond"-nak nevezte, mégis: egj'-egy nagy
szerű portréja (így például De Marches
báró vagy Haynald Lajos bíboros, ka
locsai érsek, a nagy tudásu botanikus
arcmása) "Manet festészetére emlékez
tet" bennünket, Munkácsy műveinek

mai szemlélőit, De erő, igazmondás, él
ménnyel való telítettség, belső feszült
ség, elsőrangú művészí adottságok hat
ják át és fémjelzik a népi típusokat,
a hétköznapi élet mozzanatait megjele
nítő Munkácsy-képeket (Rózsehordó nő,

Köpülő asszony, Búcsúzkodás) s a pá
lyazáró nagy vásznak számos vázlatát
is, így egy "átszellemült arcú" Krisz
tus-alakot (1880) vagy a vak Mílton
mellképét, amely stúdiumként készült
a későbbi négyalakos Mílton-kompozf
cíóhoz,

Munkácsynak dúsan, de parvenu íz
léssel. berendezett párizsi szalonokat áb
rázoló képeiben - a művészetí k'ik
egyik csoportjának fanyalgó állásfog
lalásával ellentétben Székely sok



festői finomságot, artisztikus színhar
móniát, az eloadás könnyedséget, ele
ganciáját fedezi fel. Ezek az enteriőrök

nem kritikai realista művek ugyan, de
kordokumentumként is becses realista
képek, amelyek "pontosan informálnak
egy elsüllyedt világról, a múlt század
második felének nagypolgári életformá
járól".

Munkácsy piktúrájút az elmúlt évti
zedekben sok szempontból közelítette
meg a magyar múvészettürténetírás; a
mcster értékelése körül szikrázva csap
tak össze a szcnvedélyesen forgatott
Imrdok . .. E bajvívásban olyan éles
pengéjű rnűvészeti Irók vettek részt,
rnínt Feleky Géza. Rózsaffv Dezső. F'ülcp
Lajos. Genthon István, Perneczky Gé
za vagy Rabínovszkv Máríusz, akinek
"Jegyzete~ a Munkácsv-kórdésröl'' cí
mű esszé ie (MafJY'lr Miinéezet, 19,6.
évr. 1. svám) a Munkácsy-Irodalom mí
niatűr remeke.

A mestpr új rnonoarafusa: Sz6ke1v
András tö},!) friss gondolRttal járult
h07,7,á a ..Munká-sy-jelenség" meavirá
gítávához ; könyvét - amely a budaries
ti CnTl,ina Kiadó, a kelet-berlini Hen
scheioerlaq és a varsói Arkady kiadó
kö:;:ös kiadvánva - bizonyára szívesen
fogadja majd a német és lengyel kö
zönség is. (Úgy véljük azonban. nem
lett volna érdektelen - legalább egy
lábjegyzetben megemlíteni, hogy
Munkácsy Krtsztus-kompozfcíót a fiatal
James Joyce érdeklődését is felkeltet
ték, Az "Ecce Homo !"-r:S1 1l:l!:l9-ben írott
Joyce-tanulmártv magyar fordítását 
Eqri Péter Irodalomtörténész bevezető
jével a Művészet című folyóirat
1961. évi 1. száma közölte.)

"A művészet világa" sorozatban meg
jelent kötet képanyaga is gazdag. Kű

lőnösen örülünk a Zálogház crmű mű

(Metronolítan Museum, New York) és
a Milton (Public Líbrary, New York)
szines reprodukcióban való közlésének.
ugyanis e két festményről most először

látott napvilágot színes nyomat ...

•
A Csontváry-emlékkönyv amely-

nek anyagát Geríoczu Gedeon építész
mérnök, a budapesti Képzőművészeti

Főiskola néhai professzora, Csontváry
Kosztka Tivadar festményeinek a pusz
tu'ástól való megmentője, Csontvárv
leghűségesebb heroldja válogatta - az
1976-os év legjelentősebb, legizgalma
sabb hazai képzőművészeti kiadványai
közé' tartozik. (Mínthogy Gerlóczy pro-

fesszor 1975 nyarán elhunyt, a kötetet
a jeles Csontváry-kutató: Németh La
jos rendezte sajtó alá és látta el be
vezetéssel.)

Az Emlékkönyv .- Németh Lajos be
vezetőjén és két kiváló tanulmányán
("Csontváry - anno 1975" és "Csopt
váry írásairól") kivül - a mester o~

életrajzát, leveleit, röpiratait. . bea~va
nyait. hírlapi cikkeit. ma mar szmte
hozzáférhetetlen kiállítási katalógusai
nak szövegét és műtárayieavzékét, va
lamint a művész munkássáaáról és tár
latairól írott krltikák s kiállítási be
számolők legfontosabbjait tartalmazza.

Csontvárv nem volt a szó, az írótoll
mcstere s manifesztumainak és egyéb
műfajú'írásainak gondolatmenetét nem
egyszer megzavarja az egyre. ~lhatal
masodó pszichózis, a ,.schizofrema for
makörhöz tartozó parafrenia expansiva"
(Pertorini Rezső). De az itt-ott z,nált,
kusza fejtegetések közepette mílyen
gyönyörű, emelkedett eszmékre, életel
vekre, önvallomásokra bukkanu;,k ; ..
Ki lehet zseni?" .- teszi fel a kerdest

"A lángész" círnű elaborátumában, s
:.:.... félreérliletetlenül önportrét nyújtva
_ így válaszol: "Zseni lehet,... akit
a sors keze kiválasztott,... aki szerel
mes volt a hazájába s szeretettel gon
dolt a naayvilágra, aki le tudott mon
dani mindenről, aki gazdagságot, hatal
mat nem irigyelt senkitől. aki a világ
hírű szellemeket vetélytársnak nézte,
aki folyton küzdött önmagával s ö~ma

gávaI megelégedve nem volt. ak; az
ihlettséget lsten adományának nézte,
aki a 'Teremtőt gondolataiból ki nem
felejtette, aki a títokzatban a világ
urát sejtette, aki a világ mesterének
sugallatát követte ..." Egy másik írásá
ban arról elmélkedik, hogy a festők
közül ki alkalmas csataképfestés
re. .. Rögeszmét s bölcsességet együtt
görgető soraiból megint rejtett önarc
kép dereng elő: "Nem festhet csataké
pet az,... aki költői talentummal ninc'!
megáldva. aki bölcselettel nincs felru
házva, aki türelemhez nincs szoktatva,
aki az isteni összeköttetésben nem re
mél, aki elbizakodott, aki elsűbbségért

tülekedett, aki csak pénzért dolgozolt
ésihletre nem támaszkodott."

Az emlékkönyv "Csontváry művésze

te a kritikák tükrében" círnű fejezete
a mester munkásságáról - 1905 és 1964
között - elhangzott megnyilatkozások
gondosan válogatott, bő antolóaiáia ;
különösen emlékezetesek Lehel' Ferené,
Vaszary János, Háy Gyula, Bálint
György, Miller Gyula, Fülep Lajos, Bor-
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sos Miklós, Pilinszky János, Hamvas
Béla, Franeoís Gachot, Jean Cassou,
Vojtech Tilkovsky és Marcel Brion rnű

és személyíségelemzései, cíkkeí, állás
foglalásai. Németh Lászl5, a XX. szá
zad egyik legegyetemesebb érdeklódésű,

legszélesebb horizontú magyar Írója és
gondolkodója - az emlékkönyvben ol
vasható írásában - a művészettőrténet

óriásai közöt.t látja Csontváryt: "Bi
zony nem tudom, ki az, akit e három-

Tájékozódás

A Szent István Társulat kiadásában jelent
meg Cserháti József Mindennap együtt az
úrral címü soroza.ának második, a C évre
szánt kötete. Akárcsak a megeíözönck, en
nek is nagy érdeme és haszna, hogy friss
szemmel váloga.ott, korszerü szövegrészek
kel segíti a szent szövegekben való emé
lyedést, az egyes ünnepek alapgondola-ának
megértését és kíteljesítését, Ismét szóvá kell
tennünk, hogy az irodalmi szemelvények
színvonala nem egységes, azok között má
sodrangú munka is akad, holott, - am-nt
a jó pé'dák muatják - a világirodalom
gazda <;sága lehetövé tenné, hogy mínden
gondolathoz adekvát szöveget találjanak a
kötet válogatóí. Mindez persze csak a har
madik kötet megjobbítását célzó megjegy
zés: valójában e BOrO'lOat mindegyik kötete
éppúgy, mint az előzőé, a Mindennapi ke
nyéré, hasznos, néhol épületes, sok értélces
indítast adó olvasmány.

..A Iiturg .kus mozga.om lassacskán újból
fölfedeztetLe velünk az .egyháztas vallásos
ságot'. Egyik úttöröje, Romano Guardini,
nemrég ezekkel a szavakkal jellemezte ezt
a megújulást : .Az egyházias érzék ébredő

ben van a lelkekben!' Kíkerüttünk a val
lási individualizmus korszakából, amely túl
ságosan marginális tanításokból táplálkozott,
és az Euchar,sztia mindinkább visszahödí
totta központi helyét, tejes kiterjedését az
istentiszteletben és az életben." - Ezt a ro
vid idézetet Suenens bíboros új Pünkösd?
címü nagyszerű könyvéből vettük (prugg
Verlag, Eisenstadt 1976), annak érzékelteté
séül, mennvíre a máról és mának szól ez
az egységes, a Szentlélek tüzétől áthatott
írás. A Szán'ó István fordításában megje
lent mű egyszerre elmélkedési olvasmány
és korunk hitbeli megújulásának Izgalmas
dokumentuma. (A kiadó engedélyével egyik
fejezetét lapunkban ls közölnt fogjuk.) A
szerzö tizenkét nagyobb egysél1re osztotta
müvét, A Szentlélek és az eg~'ház kapcso
latának elemzése után tér rá a talán leg-
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tucatnyi kép festője fölé lehetne he
lyezni ..."

A képtáblák több -- eddig kevésbé
közismert Csontváry-rnű ("Tenger
parti város", ..Délutáni vihar Trauban"
stb.) reprodukciójával lepik meg a
nemzetére "páratlan értékű örökség"-et
hagyományozó mester művészetének hí
veit (Corvina Kiadó, 1976).

D.I.

izgalmasabb kérdésre: miképp állhat a Lé
lek a mai vallásgyakorlat középpontjában.
Múvét Imádsággal zárja, klasszikus szépsé
gü és emelkedeltségú szöveggel, mely va
lóban méltó berekesztése e hallatlanul ér
dekes és tanulságos könyvek.

A német teológiának rníndíg értéke és
jellemzöje volt rendkivüli világossága és
alapossága. Ezek a jegyek aVILják emlé
kezetes olvasmánnyá ,T. Ra' zmger A keresz
tény hit címü összefoglalását is (Verlag
Opus Mystici Corporis, Bécs 1976). A Ta
más Pál tolmácsolásában megjelent mun
ka az Apostoli Hitvallásból indul kl: ez az
alap, melyre fe'épHi a szerző a korszerűen

órtelmezett keresztény hit tényegét és irá
nyát. A tübingeni egyetemen tartot előadás

sorozat hittel, de polémikus szándékkal is
átitatott szellemlségét hadd jellemezzük az
zal az egy részlettel, me-ívben a szerzö azt
a problémát elemzi, rutképp kel! értelmezni
az Ószövetség görög fordítását és az erre
épftet~ köve keztetéseket: ..... a hit Istenét
a bölcselők Istenével egvenlövé tenni any
nyit jelent, mint a Biblia Isten-eszméjét
kiforgatn;, és annak éppen el'erikező értel
met adni".

A zsinat u.án, az egyház és a dogmák
érelrnezésének megújulását látva sok hivő

ben felmerült a kérdés: vajon hová vezet
majd ez a folyamat? Sokan megfeledkeztek
János pápa böcs és előrelátó fig~'elmezte

téséról : ..Más do'og a hit letéteményének
régi taritéelében a lényeg, és más küísö
burkának megfogalmazása". Az új teológia
épp a burok mélyére hatolva igyekszik
fölfejteni a lényeget. E folyamat megértése
hez segít hozzá Alszeghy Zoltán és FlIck
Maurizio könyve, A katolikus dogma fej
lődése (Anonymus, Roma 1976), amely az
olasz eredet! magyar fordítása, Rendkívül
maggyözöen elemzik a szerzők a dogmafej
lődés szükségszerűségét és útját, szemléle
tes, világos foga'mi nyelven fejtik kl nem
körmyü, sok hívatkozást kívánó próbtéma
körét, A ma elsősorban a kérdés szakem
berei számára izgalmas és tanulságoe.
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INHALT

Der einleitende Artikel unserer Numrner, betitelt: "Das kirchliche Lehramt
und die heutige Theologie" wurde von Józse! Csel'háti, Diözesanbischof von Pécs
geschrieben. Der Bischof macht einen historischen Rückblick auf das Verhaltnis
zwíschen Lehramt und Theologie, das sehr stark von der am Anfang der Kir
chengeschichte ausgebildeten kirchlichen Konstitution bestírnrnt wurde. Im frühen
Christentum reprásentierte der "herrschende", monarchlstische Bischef tatsách
lich eine einzigarttge und in allen Fragen entscheidende Autoritat. Die Haupt
ursache des heutigen Konfliktes ist die bedeuteride kulturelle Wendung, die in
der Neuzeit und besonders im vergangenen Jahrhundert eintrat. Zum formenden
Faktor diesel' Wendung müssen wir die grosartige Entwicklung der Naturwis
senschaften und in der Spur derselben die fortschreitende Technisierung rechnen.
In diesel' Beziehung stel1te sich das grosse Problem, der Notwendigkeit einer von
der alten abweichenden modernen Sprache. Die Theologie ist kein Lehrfach mehr,
was früher ausschliesslich die Wiederholung und Erklarung von althergebrachten
Glaubensformeln bedeutete; sie ist in einern Stadium der Forschung, des Sueheris
und der Neukonzipíerung übergangen, Der heutíge Mensch lebt in eíner neuen
Kultursitutation, der Glaube muss ihn also in eíner zeitgernássen Sprache ver
standlich gemacht, in einem vernünrtígen Zusammenhang zusamrnengefasst und
vorgetragen werden. In der zweiten Hiilfte seines Essays weist der Bischof auf
die Möglichkeiten der Abschaffung der Konflikte und auf die Möglíchkeíten einer
engen Zusammenarbeit zwischen Lehramt und 'theologie hin.
Wir haben immer starker den Eindruck, dass zwischen Lehramt, Theologie und
dem Volk Gottes ein neuer Dialog nötig sei. Wir leben in einem Zeitalter, wo
vieles fraglích wírd. Eben deswegen rnuss eine neue Forschungsperiode eröffnet
werden. Oft müssen wir das űberhandnehmen der Neuigkeiten dulden, und für
die schwererr Fragen müssen wir Zeit lassen, damit sie reif werden. Wir alle
müssen helfen damit, die auf Anerkennung und Hilfe des Lehramtes wartende
Vernünftigkeit der theologíschen Kritik das Evangelium in ein neues Licht pra
sentiert. "Deswegen stehe ich auch als Bischof auf der Seite der Theologie" _
beendet Bischof Cserháti seinen Artikel. - Der Theologieprofessor Tamás Nyíri
befasst sich ebenfalls mit dem Verhaltnis zwischen Theologie und Lehramt, In
seinem Artikel betitelt "Pastorale Verantwortung und Aufgaberr des Theologen"
schreibt er unter anderem: Die Theologie geht von der Lehre der Kirche aus
und kehrt zu diesel' Lehre zurück. Nicht zur Darlegung der Lehre, sondern zum
wissenschaftlichen Durchdenken derselben ist sie berufen. Der Theologe uriter
sucht, forscht, kritisiert und ist dadurch mít wissenschaftlichen Vorarbeiten dem
Lehramt behilflich; damít steht er auf der Seite des Bíschofs, Er befasst sieh
mit der Theologie, weil er die Menschen liebt und die Hoffriung hegt, dass seine
Theologie etwas Licht in das Leben der Menschen einführt. -- Anna Földes
analysíert in ihrem Essay die Romane und Prosaschriften, die die Judenverfolgung
der faschistischen Zeiten zum Thema gewáhlt haben. - Kálmán Vargha besprícht
einen literarischen Essay-Band von György Rónay. - Der franziskaner Pater
Mór Majsai, enemaliger Kustos im Heiligen Land, schlldert wíe die Lage der
christlichen und katholiseben Gemeinden .ím Heiligen Land heutzutage ist. 
László Zolnay beschreibt auf Ungarn bezügliche Kunstschátze in Czestohowa. 
Im Li teraturteíl : eine Erzahlung von Józse! Gerlei, eine neue Folge der Memoiren
von Leontin Szili, sowíe Gedichte von Péter Vasadi, István Jánosy und Adrien
Halassy.
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SOMMAIRI<;

L'étude de Mgr József Cserháti éveque diocésaín de Pécs, intitulée Le Magi3
tere et la théologLe d'aujourd'hui consttrue I'artícle de fond de notre numéro. Pour
entrer en maticre, l'auteur donne un bref apercu historique sur les conditions
de la réflexion théologique face au magistere de I'Eglise il travers les síecles,
conditions grandemerit détermínées par la constitutlen hiérnrchtsée de I'Eglise
des les premíers temps. En effet, dans I'Eglise primitíve, I'évéque était revétu
de l'autorité absolue d'un monarque. Cependant la Renaissance est venue mar
quer un tournant décísif dans I'histoire de la pensée humame. Les progres
immerises fm ts par les sciences natureltes depuis le sieele dernier et, il leur suíte,
la cívílísation de plus en plus marquée par la techriique n'ont pas manqué
d'ouvrir de nouveaux horizons il l'esprit humain. Aussí l'homme moderne se
treuvet-il face il une situatíon nouvelle - ce qui nécessite une présentation des
choses de la foi d'une maniere et dans un langage qui soient adaprés il son
époque, Dans ces coditions, la théolcgie elle-meme a du forcement dépasser le
stade ou elle n'étaít qu'un systeme de thesos indéfiniment répétées et expíiquées
pour s'engager dans la voie de la recherche et de la remise cn questíon. Dans
la deuxierne partie de son étude, Mgr Cserháti indique d'une part la maniere
dont le conflit de l'esprit relígieux et du rationalisme moderne peut ét re sup
prirné, d'autre part, il envisage les possibíli tés d'une cooperation étroite entre le
magistere et les théologiens. Il précise la trlple táche il accomplir : les représen
tants de la recherche théologique ainsi que ceux du magístere, apres s'étre en
gagés dans des voíes différentes [usqu'á aller s'opposer sur plus d'un point, sont
ínvités il se reconnaitre, mutuellement, chacun assumant le rále qui luí est prop
re; la táche d'actualité de la recherche théologique est l'herméneutique ainsi que
l'élaboratíon du nouveau vocabulaire théologique; finalement, la táche commune
qui s'impose au magistere tout cornme aux théologiens, c'est se mettre au service
du peuple de Dieu qui luí-mérne est entré dans une phase de renouvellement
en romparit avec sa tendance invétérée á la passivité. Un nouveau "sensus fi
delium" est en train de se former : les fideles porterit un Intérét marqué pour
la réalité profonde de I'Eglíse, ils prennent conscience de leur responsabiltté öl
son égard et de la part actíve qu'Ils sant appelés il prendre a tous ses minis
teres. On voit se manifesterde nouveaux charlsmes, L'Espr'it Saint, Esprit de
Vérité et d'Amour, parait étre tout partículíerement fl I'oeuvre chez les fideles
qui, par leurs dons charismatiques, sont en mesure de donner de nouvelles
ímpulsions fl la foi, en contribuant a l'approfondir et il. la transmettre.
Nous nous devons tous d'y apporter notre contribution. Pour ma part, en ma
qualité d'évéque, je fais cause commune avec ce mouvement de renouveau de
la théologie - conclut l'évéque Cserháti. - Sous le titre La ResDonsabilité et la
Hi.che pastorales du théologien, le Prof. Tamás Nyíri de I' Acadórníe de Théoloaie
catholíque de Budanest. renrend la questlon étudiée nal' Mar Cserháti sous
l'angle de vue proore au théclogien. Le Professeur soulíane que le théolozíen
prend pour point de départ I'ens-Icnement de I'Ealise et finit par y revenir.
Le théologien n'est pas appelé fl propcser la doctrine chrétienne, maís a la re
penser, il la Iumtere des nouvelles acquisitíons des sciences. Son domaine proore
est celui de la recherche, de la révision eritique. en un mot le travail prépara
toire jetant les bases scíentifiques de la fonction enseignante dc l'Eglíse. A ce
titre, le théologíen fait cause cornmune avec le magt-tére épísconal. C'est par
amour pour les hommes qu'il se corisaere il cette exploration, espérant apporter
par son travail un peu de Iumtere dans la vie de ses Ireres. - Anna Földes pas
se en revue les oeuvres Iittéraires, tout particulierement les romans qui ont
pour sujet la persécution des Juifs sous le régime fasciste. - Dans son article.
Kálmán Vargha fait I'analyse des essais Iittéraíres de György Rónay. -- Le P.
Mór Majsai O. F. M., ancien custode de l'ordre f'ranciscain, rend compte de la
situation des fideles appartenant fl l'Eglise de Rome aussi bien qu'aux autres
Eglises chrétiennes, étabus dans les Lieux Saints de Palestine. - Czestochowa
qui, par son couvent fondé, il y a prés de 600 ans, par des ermites de saint
Paul de Hongrie, offre un inérét particulier a la Hongríe, fait l'objet de l'artide
de László Zolnay. - Dans la rubrique Iittérníre, on pourra Iíre un récít de
József Gerlei, la suite des Souvenirs de Leontin Szili ainsi que les poCmes de
Péter Vasadi, István Jánosy et Adrienne Halassy.
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Tájékozódás

A GONDOLAT KIADO új terméséből ki
emelkedik Arnold Gehlen nyugatnémet fi
lozófus, szocíoíögus kötete, Az ember ter
mészete és helye a világban. Filozófiai ant
ropotögtáfának jellemzésével m.rr találkoz
tunk Nyiri Tamás Antropológiai vázlatok
cimű könyvében : "Gehlen az embert bioló
giai-antropológiai egésznek tekinti. . . Az
embert önmagából, a természetben elfoglalt
különleges helyzetéből kell megértenünk.
Külőnállása miatt nem magyarázható meg
kellően a környezetéből. Az ember cselekvő

lény, önmagának a feladata... Az ernber
...nyitva áll a világ előtt« (Weltoffenheit), s
Gehlen ezt a nyitottságot az ember biológiai
struktúrájának tekinti. Nem értelmével és
nem ínteüígencíáíévai, hanem tevékenységé
vel magyarázza az embert" (Szent István
Társulat, 1972). - Az Amerikában letelepe
dett világhírű magyar közgazdász. Polányi
Károly Az archaikus társadalom és a gaz
dasági szemlélet cimű munkáját "gazdasági
antropol6giának" ncvezik, amely az ókori
görög társadalomtól a feudaIlzmusig - ahol
a városi gazdaságra "Arisztotelész - Aqui
nói Szent Tamás közvetrtésével - éppoly
nagy hatást fejtett ki, mint később Adam
Smith és Ricardo a XIX. századi vtlággaz
daságra? - és a kapitalizmus kezdetéig mu
tatkozó gazdasági jelenségeket a társadalmi,
kulturális és etnikai kérdésekkel szoros ösz
szefüggésben vizsgálja. Elemzi az egyházak
gazdasági tevékenvségét is, valamint egy
ház és állam gazdasági viszonyának válto
zásait, a kölcsönös függés kialakulását. A
középkorröí többek között megállapítja: "A
szerzetesek a kor leghíresebb festői, muzsí
kusai, aranyművesei, fafaragói, takácsai.
aranyhímzöí között voltak." - Falus Róbert
müve, Az antik világ irodalmai a mérhe
tetlenül gazdag, máig eleven és példának
számító ókori görög és latin irodalmon ve
zeti végig az olvasót. Népszerűsltő han
gon, csevegve beszél frókról, költőkről, tu
dósokról, nemegyszer alig többet egy kibő

vített texíkon-cíkketvnét, de szörakozta
töan, a társadalmi környezetet is kellően

megvlIágítva teszi ezt, s szinte észrevétle
nül beavat minket az antik irodalom tör
ténetébe, műhelytitkaiba. Hatalmas anyagát
szuverén módon kezeli. Amilyen elmélyül
ten és avaouan kalauzol az ún. pogány
korok irodalmában, annyira hiányos, sok
szor csak jelzésszel'11 a kora kereszténység
bemutatásában, a Biblia ismertetésében, és
gyakorlatilag tudomást sem vesz a modern
biblIatudomány és az ókeresztény irodalom
kutatás egyetemes eredményeiről.

Tordai Zádor válogatásában jelentette meg
a kiadó Jean-Paul Sartre filozófiai írásait
Módszer, történelem, egyén címmel. Mivel
ez az első ilyen jellegű komolyabb, teste
sebb kiadvány az iró-filozófustól, olvasása
csak hiányérzetünket növeli. Néhány köny
vespolera tehető azoknak a könyveknek a
száma, amelyek nálunk Sartre egzísztencía
lizmusával roglatkoztak, hosszasan bírálták,
vitatták fő müveínek alaptételeit. Érthető

volt tehát a várakozás, hogy akár A Lét
és a Semmi-t, amely az egész Sartre-i élet
mű egyik kulcsa, akár A dialektikus ész
kritikájá-t kapja majd kézbe az olvasó. így
a kötet - mtnden újdonsága és érdekessége
ellenére - csalódást kelt, s hiánytalan él
ményt mindössze Köpeczi Béla kitűnő be
vezetője és fl Sartre-ral folytatott terjedel
mes interjú nyújt, mely gondolkodásának
fejlődését, írói és kritikusi működését, filo
zófiai munkásságút taglalja vallomásos erő

vel, s szavai éppen az említett müvek Is
meretének fontosságára utalnak. - A nem
rég elhunyt kiváló matematíkust, Rényi AI
Irédot - mínt Révész Pál hangsúlyozza
az emelte a többi jelentős matematikus fö
lé, hogy "ő az emberelcet is ugyanúgy sze
rette, mint a matematikát, és úgy érezte,
hogy meg kell ajándékozni az embereket
a matematikával, az élvezet, a gyönyör egy
forrásával". Hátrahagyott írásait gyűjtötte

egybe a Napló az információelméleiről ci
mű kötet. Nem véletlen, hogy a franciák
munkáit Pascaléihoz hasonlftották. Rényi
professzor nem tekintette a matematikát
egy különvált, elit közeg "mutatvánYának",
hanem az általános müveltség részének,
ezért úgy fogalmazott, hogy azok is sze
ressék, hasznosítsák fejtegetéseit, akik a
szükséges képzettség hljával vannak. Posz
tumusz "Napló"-ja ezt újból ékesen bizo
nyítja. A Magyar História sorozatban
Hegyi Klára monográfíája látott napvítágot,
Egy világbirodalom végvidékén címmel.
Csaknem kétszáz évet fog át, az
1520-as évektől az 1710-es évekig, s a török
hódoltság alatt szenvedö magyarság társa
dalmi, gazdasági, katonai és világnézeti ösz
szeütközéseit vázolja föl a török uralommal
szemben. A történelmet népszerűsítő, hite
les dokumentumokkal illusztrált, nagy törté
neti tudást, rendszerező készséget, árnyalt
ábrázolást felmutató munka megrázó olvas
mány. Egyaránt s701gálja a magyar törté
nelem iránt érdeklődők és az iskolai tanul
mányaíkat kiegészíteni vágyók igényes tájé
koztatását.

A VIGILIA KIADOmVATALA KöZLI: Megjelent a Vigilia 1976. évi nyolcoldalas tartalom
Jegyzéke. El6flze«llnk részére díjtalanul a januári számunkhoz mellékeljilk. - 1,- fonntos
bélyeg bek1l1délle ellenében a kiadóhivatal a példányonként vásárolóknak készségesen
megküldi.
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ISKOLA-TEOLOGIA. Ros szalló ér le
lemben használt megjelölés a teológia
tudományának "élettől elszakadt". csu
pán a múltat ismételgető m űvel és ére. A
mindennapi élet, a tudományok fejlő

dése és az ökumenikus dialógus ugyanis
állandóan új és új kérdéseket vetnek
fel. Ezeket a kérdéseket meg nem hal
lani, vagy ezekre a kérdésekre a mai
körülményekhez és kérdésfelvetésekhez
nem illő múltbeli válaszokkal felelni
"iskola-teológia". Ellentétpárja az "IN- '
TERROGATIV (-kérdező) TEOLOGIA",
melynek van bátorsága a megszokottól
eltérő módon, de a mai ember gondol
kodásának megfelelően keresni a vá
laszt, - vállalva a vitát, dialógust és
természetesen a tévedés nagyobb lehet ő

s égét is . Az "interrogativ teológia" leg
ismertebb mai képviselői: Karl Rahner,
a holland Schillebeeckx és Schoenenberg
professzorok, valamint Hans K üng,

KÁNON (a görögben: kanón = n ád
pálca, ebből "m ér ték"). A katolikus sz ó
használatban hármas értelme van: 1.)
Misekánon: a szentmise "állandó", vál
tozatlan része. Mivel az új liturgia a
régi egy helyett n égy misekánont enge
délyezett, új névvel is illetik: "Eucha
risztikus imák". - 2.) Egyházi törvény.
E törvények teljes foglalata a , "kánon
jog". - 3.) A szentírási kánon azoknak
a szentírási könyveknek gyűjteménye,

amelyek a jelenlegi katolikus bibliakia
dásokban megtalálhatók. Ez a kárion a
II-IV. század óta változatlan. Néhány
szentírási könyv, illetve könyvrészlet
sugalmazottságát a katolikus egyház
vallja ugyan, de nem minden keresz
tény egyház ismeri el, és ezek a protes
táns kiadású bibliákból többnyire hi
ányzanak. Ezek az ún. "deuterokanoni
kus" (görögben deuteros = m ásod la gos),
azaz másodrangú szentírási könyvek
(például Judit, Tóbiás, B ölcs essé g, Sirák,
Makkabeusok) .

KARIZMA, KA RIZMATIKUS (a gö
rögben : kharisz = kedv, szeretet), Ke
resztény szóhasználatban: a Szentlélek
k ül önleges kegyelmi adománya, amelye
ket egyes embereknek ad ugyan, de
rníndíg az egész keresztény közösség ja
vára, nem öncélúan. Tágabb értelemben
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karizmának lehetne nevezni a papi szol
gálatot is , amelyre a hivatást a papok
nem önmaguk számára kapják, hanem
a közöss ég javára, - akárcsak a szülőí

hivatást a család számára kapják az
édesapák és anyák. Mindennapos érte
lemben azonban csak a "kiszámíthata t
lan" kegyelmi adományokat nevezik ka
rizrn ának. Pál apostol az r. Korintusi
levelében (12. fejezet) bőven ír róluk és
felsorolja számos formájukat. Mivel az
"egyházi tanítóhivatal" is a Szentlélek
eszköze, tényleges tanbeli ellentét a ta
nítóhivatal és valamely karizma közt
nem lehet. A zsinat előtt, az egyházjog
uralmának fénykorában (a "juridizmus"
korában!) a karizmatikus megnyilatko
zásokat gyanakvás kísérte, mert nem le
hetett azokat paragrafusokba szorítani.
Al-karizmák, lélektani ferdeségek ter
mészetesen szintén felüthetik fejüket,
ezért a legfontosabb karizma éppen a
,.szellemek elbírálásáé". Napjainkban
karizmatikus újjáéledés jelentkezését ta
pasztalhatjuk.

KATOLICITÁS (a görögben: kath-ho
losz = teljes, ebből: katholikosz = egye
temes). Katolic it áson tehát elvi egyete
mességet kell érteni. Az egyház egy ik
ismertető je gye: minden ember, nép, faj,
nem, társadalmi osztály számára nyitva
áll. Ilyen értelemben nemcsak a "kato
likus egyház", hanem valamennyi nagy
egyház egyetemes, azaz .Jcatolíkus".

KAZUISZTIKA, KAZUISZTIKUS ER
KÖLCSTAN (a latinban: casus = eset) .
Az erkölcstannak az a része, mely az ál
talános erkölcsi elveket gyakorlati, konk
rét "esetekre" alkalmazza és így mutatja
be. A lelkipásztori gyakorlat elsajátításá
hoz nékülözhetetlen, akárcsak az orvostu
dományelsajá t ításához az egyes beteg
ségek konkrét emberen való bemutatása.
ügyanakkor azonban fennáll az a buk
tatója, hogy nincs a világon két teljesen
azonos ..eset"; a lelkipásztor (gyóntató)
tehát sohasem ítélhet sablonosan, ha
nem csak az összes körűlmények em
berileg lehetséges tekintetbe vételével.
Mivel az ilyen ítélet sokkal nehezebb,
mint aprólékos szabályok egyszerű, me
rev alkalmazása, a "kazuisztikus er
kölcstan" kifejezés az utóbbi években
rosszalló, majdnemhogy gúnyos árnyala
tot kapott.
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