
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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