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SZÉLL MARGIT

A SZERETET GYAKORLATA
"Csak ahol az embereket a maguk közvetlen összetettségében tapasztaljuk

meg ..., ott lesz a szerétet konkrét, ott érkezik el a valóságos emberség talajára ...
A praxis az az iskola, ahol megtanulhatjuk a szeretetet, nehézségeit éppúgy, mint
minden lehetséges boldogságát, megtapasztalhatjuk keserű és mégis édes ízét"
(Bernhard Welte, Dialektik der Liebe, Frankfurt/M, 1973. 97.). - Miféle praxisról
van itt szó? Milyen utakon jutunk el hozzá? És milyen kapcsolatban van mindez
a szeretettel?

Az embernek míndíg szüksége lesz a szerétet-ajándék befogadására. Csak az
isteni Létteljesség képes az állandóan kiárasztó, viszonzást nem váró szeretetre,
a Karitászra. Az az ember, aki a kíárasztó szeretetre fokozottan törekszik, meg
valósítja önmagában Isten képét. Az ember alaptermészeléből ered, hogy jót te
gyen, jót alkosson, javakat állítson elő. Az egyesek munkájából összegeződő "az
dasági termelés a jót továbbitja, kiárasztja másokra. A praxis mínt a "jó" gya
korlása teszi értelmessé az egyén és a társadalom életét. Ezért csak a praxis
pozitív és építő formáját nevezhetjük humánus tevékenységnek; ami pusztulásra
irányul, eleve embertelen, nem érdemli meg a tevékenység nevét.

Ha evilág értelmes központjából. az emberből indulunk ki (ezt az utat nevezi
Pannenberg "alulról jövő teológiának"), két mozzanat tűnik szembe: az· egyik a
jó elfogadása, a javak szerzése, - a másik az adás-kínálas-ajándékozás öröme.
Hogy azonban a szerzés önzéssé, az adás esztelen tékozlássá ne váljék, a ."Jól ren
dezett szeretet" biztosítja a cselekvés dinamikus egyensúlyát és harmóniáját.
Bernhard Harlng, Heínrich Ott felfogása szerint a szerétet olyan dialektikus sza
bályozó erő, amely a jó megszerzésének vágyát és a másikhoz fordulás alakító
tevékenységét személyes vonatkozásban és társadalmi szinten egyaránt rendezi,
(vö. Teológia 1976/t. 8-14). A tevékeny szerétet ugyanis kettős irányú. magában
foglalja a cselekvés alanyát és átjárja annak tárgyát. A cselekvés 'I'illtch szerint
ilyen értelemben elvezet a szabadság-praxis-szeretet kölcsönösségéhez. A praxis
feltételezi a személyes szabadságot. Mechanikus cselekvéssel vagy külső kényszer
rel előállftható ugyan egy "produktum", de humánus praxlssá csak a szeretet
formálja. Régi mondás, hogy bottal még nem győztek meg senkit, dc igazi erkölcsi
tettet sem lehet senkiből kényszerrel kicsikarni.

A dialógus-filozófusok - F. Ebner, l". Rosenzweig, M. Buber - a szellemi
hatások praxísát a személyes szabadságra és a szeretet kölcsönösségére vezetik
vissza. A szeretetben egymás felé nyitott személyek között lehetséges az együtt
működés, a sikeres, örömszerző alkotás. Heisenberg, Bohr, Pauli csak egymást
segítő barátságából születhetett meg az anyagi. részecskék sokoldalúan átgondolt
elmélete. Ez a korszakalkotó eredmény jól mutatja, hogy a szeretet közösségében
míndenkí egyénit alkot, együttesen pedig az egészet: totalitate eiiectus, sed
pa1'tialitote causae. -

A szeretet gyakorlata egyszerre adást és kölcsönös részesedést jelent, ezért "a
szeretet minden ember (tágabb értelemben minden élőlény) igazi létszükséglete"
- írja Erich Fromm, a pszichológus. Az "öntudatra ébredt élet" - az értelmes
ember. - amikor rádöbben egyetlenségére és egyediségére, ez elviselhetetlen lenne
számára, ha nem kőzölhetné önmagát, mert magára maradtan sorsa fizikai és
szellemi pusztulás lenne. A szerétet feltárja az. embert és képessé teszi arra,
hogy leküzdje eredendő zártsagát és életfeltételeit kifejlessze. Minden szeretetben
egyaránt felrsrnerhető az egyén saját története, de az emberiség fejlődése is. Már a
klsavermeknél tapasztaljuk, hogy az egészséges magzati, később külső testi fej
lődéséhez éppen úgy, mint személyísége kialakulásához szükséges akózvetlen
összetartozás, az elfogadottság korai bizonyossága, amit az empátia, az anyai
szeretet míndig ismétlődő jelei: ölelése, simogatása közvetít a'gyermek számára.
A megtapasztalható szeretet azonban később is, minden életkorban éltetőbb és
gyógyítóbb lehet az orvosságnál, mert az ember. csak az én-te viszonyban, az
adás és elfogadás kölcsönös és kiegészítő valóságában válhat teljessé. Az ön
feltáruló én a szeretett másiknak nem "te6riát" ad, nemcsak mond "valamit",
hanem "azt mondia, amit tesz", - amit a másiknak adni képes és a másikért
felelősen megvalósíthat. Igy [('SZ a másik az én életében nemcsak valami, hanem
Valaki, a Te. Ez a Te kívánja meg a szeretet-cselekvés felelősségvállaló szabad-
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ságát, és csak a szabadon megvalósított tett igazolhatja, hogy egyek és közösek
vagyunk a másikkal. A Te kimondása, a bizalmas megszólítás nem lehet csak
szójáték, hanem a tevékeny cselekvés jele a másik életében, áldozatos és benső

séges részvétel. Az ilyen én-te kapcsolat lesz a míntája a személyközí, a társa
dalmi találkozásnak. A találkozás pedig olyan öröm, amely cselekvésre, jótettre,
ajándékozásra indít. Az egyén akarati szabadsága mindaddig formális, amíg a
közösségi cselekvésben ki ne.n bontakozik, olyan közösségben, amelynek van
ereje a befogadás-szerzés érdekeit szabályozni, a többi, minden egyén javára.
Az így megvalósult társadalmi szabadság veti meg a szociális szeretet bázisát.
"Mi tehát a szeretet?" - kérdi végül Fromm. "A szeretet az emberben működó
aktív erő, olyan erő, amely képes áttörni az embertársakat elválasztó falakat
és egyesíteni egyiket a másikkal" (The art of Loving, New York, 1956. 20-21).

Mivel míndenki magából indul ki, a szerétet szükségletét is a saját bőrén
tapasztalja meg és ebből értheti meg a másik rászorultságát, Ez a tapasztalás
azonban az ellenkezőjére is fordulhat. Van, aki a szeretet hiányában, a másikra
való tekintet nélkül még önzőbbé. zsarolóbbá válik. Az egészséges szeretet azon
ban az önmaga híányán át jobban átéli embertársa hiányait és abból, amije van,
juttat felebarátjának.

De hát ki az én felebarátom? - vetődik fel ma is a bibliai kérdés. A leg
közelebbi-e (mint a latin és a német mond]a: proximus, Niichste), a szorosan
vett hozzátartozónk, vagy minden ember? Csak a kérdés nehézségeinek feltárá
sával juthatunk a megoldáshoz. Heirrrich Ott abban látja a nehézséget. hogy az
első keresztények agapé-élményét, az átélt szeretetet nem lehet egyszeruen ki
terjeszteni az idegen, olykor ellenséges viselkedésű emberekre (vö. Teológia i. h.).
A szabadságból fakadó szerétet természetszerűleg afelé fordul, akivel élete
mélyebb kapcsolatba kerül. A szeretet intim megtapasztalása azonban nem ma
radhat meg privát területnek. Szeretet-gyakorlatunknak emberről emberre kell
vezetnie, másként a távoli rászorultakról való beszédünk csak üres pátosz
marad. Mindezt átgondolva B. WeHe így oldja meg a kérdést: "Bizalmatlannak
kell lennünk mínden szerétetről szóló beszéddel szemben míndaddig, amíg
a beszélő életében és környezetében nem lesz nyilvánvaló a szerétet praxisa.
Ahol ez a konkrét készség hiányzik, ott a világ szenvedéséről szóló informá
ció-áradat inkább a résztvevő érzék eltcrnpulásához, rníntsem a valódi szere-
tet- és áldozatkészség felkeltéséhez vezet" (i. m. 97). .

A szerétet gyakorlata ténylegesen azonban mégsem fejeződhet -be környe
zetünknél. Olyan társadalmi szemléletre kell szert tennünk, amely kifejleszti
érzékünket ahhoz, hogy úgy tudjon mindenkit megajándékozni jó szóval, se
gítséggel, áldozattal, mint a legközelebbit. így lesz lelkületünkben a legközelebbi
felebarát a távollevő, idegen embertársak "reprezentánsa" és arra késztet, hogy
közvetlen szeretteinkkel együtt rnindenkit belefoglaljunk az emberközösség test
vériségébe. A szeretet mércéjével behatolhatunk a társadalom szélesebb réte
geibe. A nagyobb hatáskör és felelősség területén is urrá kell lennie a humánus
szeretetnek mindazon hatalom felett, amit a tudomány és technika rendelkezé
sünkre bocsátott. A mai társadalmi élet lehetősége, a fejlett gazdasági és hír
közlési eszközök a szeretet szolgálatát mérhetetlenül megsokszorozhatjálc. A
technika eszközei kiterjesztik látókörünket, meghosszabbítják segítő karunkat és
érzékelhető közelségbe vonhatják a távolesőket. A saját életünkben is köny
nyeri elfogadjuk a lemondást és az áfdozatot, ha ismertek azok a távoliak,
akikért rnunkafelajánlást, anyagi áldozatot vállalunk. Ugyanakkor meg kell fo
gadnunk Habermas figyelmeztetését is, hogy a tudományok, a technika fel
tárják az eddig ismeretlen összefüggéseket, de nem adhatnak humánus célokat.
Míndvéglg eszközök maradnak, amelyek erkölcsileg közömbösek; használhatok
jóra. szelgálhatják a szeretetet, de a gyűlölet eszközeivé is válhatnak. Ezért a
tudomány és technika felhasználását senki sem bízhatja gondtalanul valami
felsőbb vílágfórumra. Erre döbbentette rá nemrégen a közvéleményt az a hír,
hogy egy közepes felkészültségű egyetemista, tankönyvek és lexikonok se
gítségével szakkörökben előállíthatja az emberiséget megsemmísítö atombombát. Ma
már tehát nem üres szóvlrág, hogy rninden embert lelkiismeretileg kötelez, hogy
a "jót keresse és kerülje a rosszat", aminek konkrét tartaimát józan ítélettel
neki kell felmérnie. Mindannvian az egész emberi közösség egy-eg;y szálát
tartjuk kezünkben. És hogy melyík a vezérszál, csak akkor derülhet ki, ha
egy szem elpattanna a nagy szövedékben és akár egy világrész gombaként
szertefoszlik, vagy ponttá zsugorodna Földünk. Ezért nem alkothatunk az em-
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berekről ábrándokat; úgy kell elfogadnunk, szerétnünk és védelmeznünk. ahogy
korunk tudománya elénk tárja: különféle magatartásával, az erosszal. az
agresszíóval, az ösztönök felszabadításáról vagy éppen szubllmálásáról vallott
felfogásával együtt. "Aki mínden embert úgy szeret, mint felebarátját, annak
gyakorlatilag is foglalkoznia kell sorsukkal. számításba kell vennie eltévelyedé
süket és gyengeségeiket is, és éppen ezért a felelős társadalmi, politikai és
gazdasági kérdések alól sem vonhatja ki magát. Mert az emberiség javát szol
gáló praxis gyümölcseit, a technika és tudomány eredményeit csak a közösség
érdekeit megvédő .társadalmí szeretet' együttes erejével tudja irányítani és
megvédelmezni", (B. Welte, i. m. 99.)

A világ életében felmerülő emberi nyomorúságok mindinkább cselekvésre
sürgetnek. Talán soha nem volt ennyire aktuális a szentírási szó: "Gyermekeim,
ne szetessetek szóval és nyelvvel, hanem tettel és igaz.~ággal!'· (1 Jn 3,18) 
ugyanis bibliai értelemben igaz az az ember, aki hűségesen helytáll abban. amire
elkötelezte magát.

Már az emberi élet legnagyobb tettéről, a felelősségteljes döntésról is el
mondhatjuk, hogy éppen annyira a szeretet müve, mínt az értelemé. Ezt a
tudatot tükrözi az ősegyház hite Szent János apostol szavaival kifejezve:
"Megismertük őt és hittünk a szeretetnek!" (1 Jn 4,16). Ha személyíségünket
teljessé akarjuk tenni, azt kell tennünk, amit Isten akar. ..Ez a megtérés. a
metanoia kötelezettsége, amelynek gyökerében a szeretet működík - írja Blon
-del -. Az igazi megtérés gyakorlat - és a praxis tudománya ebben is meg
mutatja, hogy semmivel sem helyettesíthetjük a gyakorlatot."

A keresztény szeretet tudatosítja bennünk, amit lélektanilag mindenki meg
tapasztalhat: hogy létezésünk fenntartója a szeretet. Mi azt is tudjuk, hogy Létiink
forrása Isten, aki maga a Szeretet. Szeretetünk Istentől ered. ezért keresztény
szerétet-cselekvésünk az emberek iránt nemcsak természetes, hanem vallásos
jellegű: istentisztelet. Szerétetünk "mintája" Jézus Krísztus, Aki életével és
tetteivel Isten irántunk való szerétetének tanúja. Azt kívánja tőlünk: "Úgy
szeressótek egymást, ahogy én szerettelek titeket'" (Jn 13,34).

Az idők jele arra int, hogy az egész keresztény közösség a lehető legjobban
szelgátja a szeretetet. XII. Pius már 1943. évi pünkösdi üzenetében hangsúlyozza:
,.Hogyan lehetne fiainak gondos és szerető anyja az Egyház, ha úgy tenne.
mintha nem látná és nem hallaná azokat a társadalmi helyzeteket. amelyek
.gyakorlattlag lehetetlenné teszik az életet? Úgy tenne. mint az irgalmas szama
ritánus esetében a levita és a pap, akik elmennek mellette és nem hallják
scgélykiáltását!" Ma az evangélium szeretet-üzenetét minden ember számára.
a világ legkülönbözőbb helyén elsősorban az életfeltételek megjavításavai továbbít
hatjuk. Ha ebben nem vettünk részt, könnyen megkapjuk a togos vádat:

"Meddig leszünk még mí, az egyház tagjai hűtlenek Jézus lelkületéhez? -
A fogságban levő brazil keresztények húsvéti kérdése ez, akik vádló és kihívó
módon szólítják fel az egyház tagjait a szocíálís kezdeményezésekre. A hűtlen

ség vádja míndannyiunkat érint. Hűtlenek vagyunk, mert újra és újra elhagyjuk
Jézus útját. O határozta meg a történelem útján az egyház útját. Az egyház
tehát nem úgy ,van', mínt egy erős falú, megmozdíthatatlan épület, hanem
.történik', És ez a karunk egyháza közöttünk történik, mert mindazoknak kö
zössége, akik Krísztus mellett elkötelezték magukat, és egy úton haladnak Vele"
(M. Pirol-s-B. Smítrnans: Kirche für Morgen, Stuttgart, 1972. 4.). - Ebből a
krisztusi elkötelezettségből fakad a keresztény szeretet többlet-ereje, amely egy
séget és egyetértést teremt, mert mindenkivel személyesen találkozik és elfo
gulatlanul szemlél, így lehet a dialógus alapja a pluralízrnus, gyújtópontja üd
vösségünk ígérete és biztosítéka, amely megvédheti Krisztus egyházát minden
széteséstől, pusztulástól, belső atomizálódástól.

A keresztény szeretet Úf5Y egyesít, hogy megtartja a különbözőségeket, és
mégis mindenki egyaránt érték számára: "Az Úr Jézus azért imádkozik az
Atyához, hogy egyek legyenek míndnvájan, amint mi egy vagyunk (Jn 17.21),
és ezzel... valamiféle hasonlóságot sejtet az isteni személyek egysége és Isten
gyermekeinek igazság- és szeretet-egysése között..." (Gaudium et Spes"i24.) A
keresztény szerétet a pluralizmus gyújtópontja, fókusza, egybefoglalja a sva
korlatból eredő különbözőséaeket. Az ellentmondásokban türelmes, mert tudja,
hogy az élet nem a mozdulatlan különféleségek halmaza, hanem magában reiti az
egység felé fejlődés lehetőségeit. A keresztény pluralizmusnak azt az e~ségesftő

iellegét hangsúlyozza, amely a különféle gondolkodású és egyéniségű embert:
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összefűzi. így találhatja meg mindenki a keresztény közösségben a saját helyét.
hogy egymásban elősegítse az isteni igazságosság és élet kibontakozását. Ez a
törekvés megfelel Szent Pál kívánságának: "Ugyanazt valljuk míndnyájan !
Forrjatok össze egyazon felfogásban... Vagy talán megosztott Krisztus?" (l JKor
1,10). .

Az egyetértés és együttműködés nélkülözhetetlen alapja az eltogulatlanság, A
keresztény elfogadja az előtörténéseket, de kiiktatja az avult előítéleteket. Meg
tisztítja a "régi" értékeit és a haladás új színtjére emeli őket. Az elfogulatlan
cselekvés előtérbe helyezi azokat, akik tehetetlenek, akiket háttérbe szorítanak,
akiket mások félelem és gátlás nélkül kizsákmányolnak vagy pusztulni engednek.
Aki az ilyenekért küzd, már eleve lemond saját előjogairól is, hiszen gyakran
ő is a hátrányosakra háruló előítélet körébe kerül. De mivel éppen ezen helyzete
révén - (ahogy köznap mondják : "őt is bolondnak nézik") - konkrétan bi
zonyítja, hogy érdek nélkül, hitelesen akarja továbbítani az evangélíurnot. Jézus
tanúságtételében minden egyéb emberi nyomorúságot magába foglal: "Menjetek,
jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, lep
rások megtisztulnak. .. a szegények pedig hallgatják az evangéliumot és boldog,
aki meg nem botránkozik bennem" (Mt 11,5).

Jézus azt is mondja: "Szegények míndíg lesznek köztetek" (.Tn 12,8). De hát
kik is ezek a szegények? - kérdezi Jacques Loew, a "szegények ügyvédje".
"Akiknek nincs pénzük? Nem míndig. Akiknek nincsenek összeköttetéseík? Ez
igaz. Tehát azok, akik hátrányt szenvednek, akiket a törtetők háttérbe szorítanak.
hogy így ők jogtalan kiváltsághoz jussanak. Szegények míndazok, akiket ilyen
módon hátrányosan megkülönböztetnek. És ilyesmi a legnagyobb . jólétben is
megtörténhet ott, ahol elhidegül a szeretet. Ez a .szegény' hallgat, őt pedig
senki sem hallgatja meg. Megvetik szavát, lehengerltk gondolatát." - Terézia
anya rnondja : "Amióta a szegények között dolgozom, egyre jobban tudatára ébre
dek, hogy a legsúlyosabb be~e;!,ség, ami egy embert érhet, ha tudja, hogy fö
lösleges. A nemkívánatosság tehát a legnagyobb szegénység; aki ezeket szolgálja,
arra vonatkozik az Úr igérete: ,Amit a legkisebbnek. teszel testvéreim közül,
nekem teszed azt!'"

Éppen ezért a keresztény szemében minden egyes személy értéknek számít.
A huszadik század technizált embere korunk mínden problémájára gyors, kol
lektív megoldást keres. Ipari terméket lehet tömegben gyártani, de embert
segíteni nem lehet. Amikor Terézia anyának ezt a kérdést felvetették, ímr vá
laszolt: "Nem értek egyet azzal, hogy nagy stílusban csináljuk a dolgokat. Ne
künk az egyén számít! Ahhoz, hogy egy személyt szeretni tudjunk, közvetlen
kapcsolatba kéll kerülnünk vele... Én csak a személytől szernélyíg terjedő

kapcsolatban hiszek. Számomra minden egyes személy: Krisztns, és minthogy
csak egyetlen Krísztus van, ez a személy nekem ebben il. pillanatban egyetlen a
világon."

Tehát a szeretet személyes és szituált. Ezzel a vonásával képes arra, hogy a
társadalom szemléletét minden egyes ember felé fordítsa, és az emberi jogokat
mind szélesebb rétegekre kiterjessze, minden embert gyakorlatilag részesítsen
benne. Ez a személyesség azt kívánja, hogy minden emberrel találkozzunk, szót
értsünk vele, meghallgassuk, párbeszédbe elegyedjünk. mert csak így tudunk
együttműködni, tevékenykedni érte. A dialógus alapja a jóakaratú emberek
között nem lehet más, mint az egész közösség javát szolgáló szeretet. Ezt a
hurnanitást, emberies praxist mi az Isten szerétetéből származtatjuk, amit mások
helyesen az emberi természetből, az igazságosság és szeretet gyakorlatából ve
zetnek le. így lehetséges, hogy a különböző irányokból jövők végső sorban ezv
közös gyakorlatban találkozzanak. A keresztény párbeszéd a Szentlélek pünkösdi
ajándékával kezdődött: ,," .mindnvájan együtt voltak, elteltek Szentlélekkel és
különféle nyelveken beszéltek... és ki-ki tulajdon nyelvén hallotta őket" (ApCsel
2, 4, 7).

A történelem és az egyház eseményeiből a Szerétet Lelke árad felénk. Az
O szeretetét kell feltárnunk saját lelkünkben, árasztanunk m'nden ember felé,
ez a keresztény szeretet-praxis értelme. A feltámadott Krisztus ajándékozta ne
künk a Szeretet Lelkét, hogy erejével mí is egyesítsüle az embereket szeretetben.
Krisztus feltámadása tehát azt is jelenti, hogy szeretetét idő, tér és egyéb aka
dály többé már nem korlátozza. így lesz a kereszten beteljesített szeretetben
feltámadott és megdicsőűlt Krisztus örök jelenléte közöttünk Isten teremtő,

gondoskodó és vétkeinket helyreállító szeretetének örök tanúja: és mindenkori
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megújítója, mert Ö a "fe1áldozott és mégis élő (húsvéti) Bárány" (Jel 5,6): "Isten
annyira szeret minket, hogy üdvösségünkért emberré lett. Krísztus feltámadt,
és halálával lerombolta a halált. Élettel ajándékozott meg, úgy, hogy fiakká
válunk a Fiúban, így kiáltunk a Lélekben: Abba, Atyánk!" (GS 22).

Istenről, az Atyáról úgy teszünk tanuságot, ha minden embert testvérünk
módján szeretünk, mert "testvérünk iránti szerétetünk tényével - színte akarva
akaratlanul Istent szeretjük..." Itt tárul fel számunkra élményszerűen

nemcsak a kötelező igazságosság, hanem a túláradó, mártéket nem ismerő szere
tet praxisának az értelme: "Úgy elfogadni az embert, amint van, történeti,
kulturális, fajtabeli szituáctójával együtt, azért, hogy boldogabbá tegyük... A
feltámadásban elnyert üdvösségünk Isten felszabadító műve, örök önaiándéko
zásának előzetes ígérete, mínden ember számára kibontakozik a béke, Igazság és
a 'szeretet történeti valóságában.: . és a földön ezt nekünk kell végrehajtan'Unk!"
(Vö. Gutierrez: Teologia de la Liberaeion, Lima, 1971. 214kk. 328).

KIS MONIKA

AZ IGAZSÁ.G ÉHE ÉS SZOMJA

Edith Stein életútja
Aki az igazságot keresi,
Istent keresi, akár tisztában
van ezzel, 'akár nem,

Edith Stein

Utóélete most kezdődik csak igazán: Kölnben és Fuldában utcát. New Yorkban
egyesületet neveztek el róla. Nyugat-Németországban gimnázium és tanítónőképző.

egyetemi diákotthon és könyvtár. Kelet-Németországban óvoda viseli a nevét. 1962.
január 4-én megindult boldoggáavatási eljárása. Blete és halála úgy vonz, mint
a mágnes: munkái nyomdába kerülnek, egyre szélesebb körben terjednek - s
csak úgy árad a róla szóló irodalom is. Ez a meghajszolt kor a magáénak érzi őt,

szerencséjének tartja, hogy itt járt s meghatva kutatja a lábanyomát.
Ember, aki az igazság keresésének nagy kalandjára kötelezte el magát s en

nek azután odadobott mindent: ez volt Edith Stein. Meredek utat járattak be
vele ennek a századnak a problémái, de végígment rajta. Mindennel szembe
nézett, ami elébe került s életével vállalta tisztánlátásának következményeit.

A századforduló gyermeke volt: 1891. október 12-én született Breslauban,
mélyen hivő és a mózesi törvények szerínt élő zsidó családból. Édesapját, a fa
nagykereskedőt, egyik üzleti útja alkalmával - amit gyalogszerrel tett meg
egyik helységből a másikba - holtan találták az erdőben. Hőguta ölte meg;
rosszullétéban lefeküdt egy árnyékos fa alá s ott érte a halál. Edith még kétéves
sem volt ekkor. Édesanyja a Zsoltárok "erős asszonyára" emlékeztet. Életének
első és utolsó betegsége volt az a gyomordaganat, ami 87 éves korában elvitte.
Tizenegy gyermeknek adott életet; ezek közül négyet kiskorában eltemet, hetet
nevel fel - és egyedül. Özvegységre jutva, férje helyére áll s férfi médjára
vezeti a fakereskedést. A két fiú és öt leány ~özt Edith és másfél évvel idősebb

Erna nővére a "két kicsi". Ezek tehetségben messze kimagaslanak a családból is.
osztálytársaik közül is. Főleg Edith vívja ki tanárai elismerését és iskolatársai
csodálatát: nincs hozzá fogható növendék sem az elemiben, sem a középlskolában.
Kitűnő írásbelíje alapján felmenlik a szóbeli érettségi alól. Az érettségi banket
ten, míkor az egyik tanár tréfás rigmusokkal búcsúztatja diákjait. neki ezt mond
ja: "Schlag an den Stein und Weisheit spríngt heraus." (1) (Üsd meg a követ és
bölcsesség pattan ki belőle*.)

Régi gyermektársainak visszaemlékezései nem egészen egyöntetűek Edith tu
lajdonságait illetően. Vannak - és ezek vannak túlnyomó többségben - akik

* Szójáték a Stein családnévvel.
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szerénységét, kedvességét, segítőkészségét hangsúlyozzák. De van olyan is, aki
arra emlékezik, hogy önző és nagyravágyó volt. (13) Ö maga is bevallja: nem
tudta megállni, hogy az ostobákat ki ne nevesse. Valószínű, hogy ez mínd együtt
volt igaz - hogy ezek az ellentétes vonások ott forrong tak a kamaszlányban.
aki még azt is sértőnek érezte, ha ki vételes felfogóképességát és mernóriáját
dicsérték - hiszen ez adottság és nem teljesítmény volt. Pedig az ő eredményei
hez nem kis szorgalom és állhatatosság is kellett. Visszaemlékezéseiben számot
ad hatalmas becsvágyáról is: "Boldogságról és hírnévről álmodtam, mert meg
voltam győződve arról, hogy nagyság a rendeltetésem és nem vagyok azok közé
a szűk polgári keretek közé való, amelyekbe beleszülettem". (1) Serdülőkorában

elveszti apái hitét és ateístává lesz. Valami azonban egyre inkább hatalmába
keríti; ami életének valóságos Leitmotiv-jává is lesz: s ez az igazság keresésé
nek az igénye. "Az igazság utáni vágyam - rnondja később, fiatalságára emlé
kezve - maga volt az imádság". (14) Pályaválasztásában is ez irányítja. Az
egyik nagybácsi érettségi után ékes szavakkal igyekszik rábeszélni két tehetséges
unokahúgát, hogy orvosi pályára menjen, és Erna kötélnek is áll. Edith azonban
a filozófiától vár a problémáira választ s miután ehhez tanári szakokat is fel
kell vennie, német-történelem-filozófia szakra iratkozik be, Négy félévet végez
el a Breslau-í egyetemen; a filozófiai fakultáson évfolyamában ő az egyetlen
női hallgató. 1913-tól Göttingában folytatja tanulmányait, hogy hallgathassa
Husserlt, a matematikusból lett filozófust, aki "Logikai vizsgálódások" című

kétkötetes nagy művével ekkor hozta lázba a fiatal filozófus-nemzedéket.
A göttingai egyetem 1905 és 1914 közt a filozófusok és matematikusok pa

radicsoma volt; (1) itt élte - rövid - virágkorát a fenomenológiai iskola.
Edmund Husserlnek, korunk e jelentős gondolkodójának a törekvése - rnunkás
ságának ebben a szakában - "a filozófia tudományosságának megvalósítása.
a szlgorú filozófiai tudomány megteremtése volt". /;. fenomenológia a maga egé
szét tekintve, az európai fejlődésnek abból az áramlatából nőtt ki, amely Kant
tól, illetve már Hume-tól kezdődően azt tekinti a filozófia alapvető feladatának,
hogy az emberi megismerés egzakt megalapozását nyújtsa. Ezt a feladatát azon
ban nem a szaktudományok módszerével, hanem sajátosan filozófiai módszerrel
akarja megvalósítani. A módszernek az a jellemző]e, hogy nem fogad el mást,
csak ami számára közvetlenül, evidensen adott, vagyis a tudat jelenségeit.
fenoménjeit. Ezeknek a fenomenáknak a leírása és elemzése nyújthatja csak a
biztos, megingathatatlan tudást. Állítani róluk - mivel természetüket nem is
merjük - semmit sem szabad. Mindaz, amit mondanánk a természetükről,

megalapozatlan előfeltevéseken nyugodna. Tehát csak leírjuk őket úgy, ahogyan
vannak. Leírni azt, ami számunkra adott és nem lépni tovább: ez a fenomenoló
giai analízis.* (21) (22)

Messzíre vezetne, ha Husset-l filozófiáját vagy a fenomenológia médszerét
érdemben vizsgálrrl akarnánk. Bennünket itt és most mindebből csak egyetlen
mozzanat érdekel. "Husserl a legnagyobb fáradságot vette magának azért, hogy
bennünket szigorú tárgyilagosságra és alanosságra, gyökeres, értelmi becsületes
ségre neveljen" - írja önéletrajzában Edith. Amit mesterétől tanult, az nála
egyenesen belső formává lesz: ezt írói tulajdonságai is mutatják. Stílusából árad
a világosság, Jelenségeket sorjaz kristálvtiszta nyugalommal, reflexiók, egyéni
látás és láttatás nélkül. Míves gonddal, tárgya iránti rnélységes tisztelettel bontja
ki s építi egymásra azt, amit megismert. És a mester is neki való anyaggal
találkozik Edithben. akinek szellemi alkatából is rend, egyensúly. harmónia fakad.

Göttingában tölti legszebb diákéveit. . Itt köt életre szóló barátságot Hedwig
Martiussal és Hans Theodor Conraddal. az ifjú filozófus-házaspárral. Hallaatta
Max ScheJert ís, részt vesz Adolf Reinach gyakorlatain, tagja lesz a Göttlnzal
Filozófiai Társaságnak. Történelem-professzora Max Lehmann, az ef(Ykori Ranke
tanítvány. Tőle tanul meg "európai módon gondolkodni", s büszke arra, hogy
Ranke szellemi unokája.

Husserlnek mínden héten van egy szabad délutánja arra, hogy tanítványai
problémáikkal felkereshessék otthonában. Magántanára és jobbkeze: Relnach is
mindig elérhető. A két professzor-feleség karácsony előtt vagy szemeszterek
végén ebéden, vacsorán látja vendégül a hallgatókat: meleg, családias a légkör,
Edith már első göttingaí félévében disszertáció-témát kér és kap Husserltól.

• Az egész bekezdése vö. Vajda: "A zárójelbe tett tudomány" és "A mlthosz és a ráció
határán" c. munkálval.
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Önálló kutatásba kezd a beleérzés problémájáról. Munkájában Ré1nach irányítja;
lassankint mély, emberi szálak szövődnek köztük, amelybe Edith részéről talán
valami kislányos rajongás is vegyül.

Békés diákéletébe bombaként robban be a szerbíaí gyilkosság híre. (1) Ki
tör az első világháború: egymás után hívnak be katonának tanárt-tanulót egy
aránt. Reináeh is a frontra kerül. Edith azonnal abbahagyja a disszertáció-írást
és elvégzi a vöröskeresztes ápolónői tanfolyamot. "Nincs már egyéni életem 
mondja -, minden erőm a nagy történése. Ha vége lesz a háborúnak, akkor
majd újra gondolhatok magánügyeímre." Leteszi tanári vizsgáját németből és
történelemből. és kórházi gyakorlatra jelentkezik a breslauí Vöröskeresztnél.
Fél évig dolgozik ragálykórházban a morvaországí Weisskirchenben ; helytállá
sáért hősi érmet kap.

Husserit közben meghívják a freiburgi katedrára, Edith "summa cum laude"
doktorál nála filozófiából; disszertációjának címe: "A beleérzés problémájáról".
Mint tanársegéd dolgozik tovább Husserl intézetében: proszemínáriumot tart
a hallgatóknak és a professzor gyorsírással írt jegyzeteit másolja-rendezi. Asszisz
tens-társai: Martin Heidegger és az orosz Alexandre Koyré.

Göttingai filozófus-barátai közt sok a konvertita; Max Schelér előadásain is
sokat tud meg a kereszténységről, anélkül azonban, -hogy ez ateizmusán változ
tatna. Néha eltűnődtk apróságokon: mikor egyszer bemegy egy katolíkus temp
lomba, hogy mint építményben gyönyörködjék benne, belép vele együtt egy
asszony, karján piaci kosárral. Imádkozik egy ideig, azután veszi a kosarát és
kifelé indul. Edithet megkapja ez a kép. A protestáns templomban és a zsina
gógában egyedül istentiszteletre gyűlnek össze, "de ide úgy jönnek az emberek,
rnint az otthonukba." (1) Tragikus esemény viszi közel a döntő fordulathoz: Adolf
Reinach elesik Belgiumban, 19l7-ben, háromévi katonai szolgálat után. A fiatal
özvegy Edithet kéri meg arra, hogy férje filozófiai hagyatékát rendezze.

Félve indul útnak Freiburgból Göttíngába, Erzí : nem lesz ereje ahhoz, hogy
vigasztaló szavakat mondjon, mert maga is vigasztalan. Csodálkozva látja, hogy
Anna Reinach, az evangélikus konvertita, nem szorul vigaszra. Fájdalmán Isten
-közelség, gyászári hit és remény érzik: s ez villámcsapásként érteti meg vele,
Edithtel a kereszténység Iényegét : "Ez volt az első találkozásom a kereszttel és
azzal az isteni erővel, amelyet az hordozóinak ad. Most először láttam a Krisztus
megváltó szenvedéséből születő Egyházat a halál fullánkja felett aratott győzel

mében kézzelfoghatóan magam előtt. Ez volt az a pillanat, amelyben hitetlen
ségem összetört, a zsidóság elhalványult és felragyogott Krisztus: Krisztus, a
kereszt titkában." (14)

Most hát "a jelenségek kutatása közben a jelenségek legnagyobbikával talál
kozott Edith" - mondja találóan egyik életrajzírója (14). Reinach hátrahagyott
jegyzeteiben is a Krisztusra talált lélek bizonyságtételeit fedezi fel. Freiburgba
való visszatérése után írt tudományos munkáin, melyek Husserl folyóiralában
(A filozófia és a fenomenológiai kutatás évkönyve) jelennek meg, a hittel való
viaskodás nyomai látszanak. Németország a háboru utáni összeomlás tragíkus
napjait éli. Edith részt vesz a politikai életben; kiáll a nők egyenjogúságáért.

Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlataival már régebben megismerkedett, most
az Evangélium mellett főleg Sőren Kierkegaardot olvassa. De az a szemlélet, amely
szertnt "az ember egymagában áll Isten előtt", amely szerínt a hit "vakmerő
ugrás a bízonytalanba", nem elégíti ki. (14)

1921-ben Pfalzban, a Conrad-Martius házaspár bergzaberni gyümölcsös-bir
tokán nyaral. Egyik estén vendéglátói elmennek hazulról, ő pedig olvasni akar
s a könyvszekrényből találomra kiveszi a nagy spanyol mlsztíkus, Avilai Szent
Teréz Önéletrajzát. Olvasni kezdi s nem tudja kezéből letenni a Krlsztussal
való egyesülés útjának e páratlan rajzát, olvas reggelig s a végén ezzel csukja
be a könyvet: "Ez az igazság". Nemcsak a katolikum ragadja meg, hanem maga
a kármelita hivatás gondolata is. Bemegy a városba: katekizmust és mísszálét
vásárol. Mikor már áttanulmányozta őket, életében először szentmisére magy a berg
zaberni templomba. Utána felkeresi a papot és kéri, hogy keresztelje meg. Az
csodálkozik' a hirtelen kérésen : csak komoly felkészülés után lehet megkeresz
telkedni. "Vizsgáztasson le" - kéri Edith. Hosszú beszélgetésben mennek végig
az egész katolikus tanításon s ő tisztában van mindennel. A keresztelő 1922.
január l-én az ökumené jegyében folyik le: a keresztanya - püspöki engedély
Iyel - az evangélikus Hedwig Conrad-Martius, s az ő volt menyasszonyí ru
háját veszi fel Edith a keresztség fehér ruhája gyanánt. Nagy Szerit Teréz iránti
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hálából a Teréz nevet választja. Most van első szentáldozása is és ettől kezdve
egész életében míndennap áldozik. Egy hónap múlva - február 2-án - felveszi
a bérmálás szentségét. -

Megválik Husserl intézetétől. A "jó mesterhez" (ahogyan professzorát nevezte)
egész életében a szeretet és hála kapcsolata fűzi, de haza akar menní Breslauba:
nagy belső átalakulása nyomán akarja átrendezní életét. Megmondja családjának.
hogy már katolikus. Auguste Stein, a kemény asszony, aki hosszúnaplcor 80
évesen is 24 órán át böjtöl, aki megkívánja, hogy gyermekei étkezés előtt hé
berül imádkozzanak, aki fájdalmas-ezótlanul viselte leánya ateizmusát, most ke
zébe temeti arcát és sír, amire Edith is könnyeivel válaszol. Két egyrÜ'rmán erős
jellem járja itt meggyőződése útját. Edith jól tudja, hogy törhetellensége anyjá
nak mekkora szenvedésébe kerül. Hogy ezt enyhítse, továbbra is eljár vele a
zsinagógába. Auguste csodálkozik, hogy leánya az ott elhangzó zsoltárokat mínd
megtalálja breviáriumában s hogy együtt imádkozik velük. Bevallja: "Senkit
nem láttam még úgy imádkozni, ahogyan Edith imádkozik". (14)

Edith egyfelől édesanyjára való tekintettel áll el egyelőre attól, hogy meg
térésével egyidejűen fellobbant kármelita hivatásának is eleget tegyen. Másfelől
Ielkíatyja, a speyeri Schwindt prelátus is arra biztatja, hogy kivételes adottsá
gaival a világban szclgálja Istent. El is helyezi leánylrceumi és tanítóképző

intézeti tanárnak Speyerben, a dominikánusnők "Szent Magdolna" intézetében.
Nyolc esztendeig működik itt Edith s hogy milyen tanár lehetett, arról önélet
rajzának egy elejtett megjegyzése árulkodik. 't'anárjelölt korában próbatanítását
csak utólag, az óra után írta le. "Előre meglenni ezt, mínt ahogyan elő is volt
írva, olyan lett volna számomra, mintha valaki előre megfogalmazna egy szerelmi
vallomást." (1) Tanári áhítata, fölényes tudása, nyugodt és biztos fellépése
lenyűgözi növendékeit. Önéletrajzában írja: érthetetlen előtte, hogy némelyik
tanár mennyit vesződik a fegyelmezéssel, nála mindig "magától" csend és rend
volt. (1) "A létével nevelt minket" -- írják róla. (13) "Kevés szóval - egyedül
személyiségével s mindennel, ami belőle áradt, útmutatóvá vált a számomra,
nemcsak tanulmányaírnban, hanem erkölcsi törekvéseimben is. Mellette nemes,
tiszta, felemelő légkörben érezte magát az ember" - emlékezik vissza régi
növendéke. (13) De olyanok is akadnak köztük, akiket nyomaszt zárkózottságából
fakadó tartózkodása és megközelíthetetlensége, (16) Mégis úgy érzik dolgozat
íráskor, hogy "itt rnegmondhatsz míndent, itt nyíltan az lehetsz, aki vagy, nem
fognak félreérteni". (13) Vallásról, világnézetről tanítás közben sohasem beszéll.
De ahogyan a templomban imádkozni látják, az felér egy prédikációval. "Ekkor
megsejtettük, hogy mít jelent a hitnek és az élet vonalvezetésének tökéletes
összehangolása" - írja egyik volt tanítványa. (13) Visszavonulásra hajló termé
szete mellett is mindenben, egészen együtt van növendékeivel: táncol, kirándul
velük, rendszeres színházlátogatást eszközöl ki számukra. "A mai nemzedék annyi
válságon ment keresztül, - nem tud már bennünket megérteni, de nekünk meg
kell próbálnunk, hogy megértsük őt ... " - írja egyik levelében. (13)

Legfontosabb pedagógiai feladatának vallja, hogy Krisztus szellemének élő

megtestesülése legyen. Hatása alól tanártársai sem tudják kivonni magukat:
példaképüknek tartják. A szerzetesnők mellett is valóságos novícía-mesternőí

szerepet tölt be. Bekapcsolódik a Beuron-i bencés liturgiába s ettől fogva, bár
mennyi munkája is van, naponta imádkozza a papi breviáriumot. Elmélyed
Aquinói Szent Tamás műveiben, s 1929-ben Husserl Évkonyvében megjelenik
tanulmánya, amelyet Husserlnek ajánl 70-ik születésnapja alkalmából: .,Husserl
Ienornenológíája és Aquinói Szent Tamás filozófiája". Ugyanebben az időben

fordítja németre Newman bíboros megtérésé előtt írt leveleit és naplóit, majd
Aquinói Szent Tamás "Questiones disputatae de veritate" című kétkötetes nagy
munkáját, amely ennek a rnűnek ma is egyetlen német fordítása. " ... Olyan
német nyelv hangzik itt egyfelől, amelyen az Aquinói latinságának egyszeru
tisztasága csaknem teljesen átsugárzik; másfelől nemcsak a gazdag jegyzetanvag.
hanem az átültetés módja révén is, az egész úgy, ahogy van, mai, élő filozófiává
válik. Mindenhol Tamás és Tamás, de úgy, hogy szemtől szemben áll Husserllel,
Schelerrel és Heideggerrel. A fenomenológia terminológiája, amin Edith Stein,
mint önállóan alkotó filozófus uralkodik, sehol sem szorítja ki az Aquinói nyel
vezetét, de fáradság nélkül nyílnak fel kapuk ide - és oda.." - írja róla az
egykorú krítíka, (13)
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Műve elismerést és hírnevet szeréz a számára: előadónak hívják meg kato
líkus kongresszusokra Friburg-ba. Münchenbe, Kölnbe, Zürichbe, Eécsbe, Prágába.
1930-ban a heildelbergí egyetemen "Az intellektus és az intelektuellek" címmel
Aquinói Szent Tamásról tart előadást; kongresszusi értekezéseinek fő témája
egyébként a női hivatások etikája.

Ezek a nagy tanulmányok, melyekben együtt hat a "filozófus, a pszicho
lógus, a nevelő és az Istent kereső ember" (3) a nő természet és kegyelem sze
rintí mívoltának feltárásával határozzák meg formálásának-nevelésének sajátos
feladatait. Időtálló módon elemzik a férfi és női psziché egybehangzásait és kü
lönbségeít is.

"A női természetnek hármas rajzolata van: az emberség, a nőiség és az
egyéniség kibontakoztatása. Ezek nem egymástól elválasztott célok, mint ahogy
a konkrét emberi egyéniség természete sem három részre osztott, hanem egy
emberi természet, sajátosan női és egyéni megnyilatkozásban. A nőt tehát teljes
emberségre, teljes nőiségre és egyéniségének teljes kibontakoztatására kell ne
velni" - határozza meg ő maga gondolatmenetének lényeget. (3) A kéziratok
lapjait a háború után szinte egyenkint szedegették össze a hollandiai Herken
borsch összebombázott kolostorának romjai közül, Postumusz kötetként jelentek
meg 1959-ben és nyomot hagytak a II. vatikáni zsinatnak a nők társadalmi
helyzetével foglalkozó konstitúciójában is.

El kell hinnünk az egykorú feljegyzéseknek, hogy Edith másfél órán át is
le tudta bílíncselní hallgatóságát. Filozófiai művei - de még önéletrajzi írásai
is - jelenségek tárgyilagos analízisei. Előadásai azonban tudatosan szerkesztett
szónoki művek, amelyekből a késői olvasó számára is kiérzik a hallgatóközön
séget feltételező áradó lendület, a meggyőző erő. Előadását nemegyszer mínt a
műsor fénypontját emlegették. Halk és finom megjelenését pedig a régi közép
kori mesterek Mária-ábrázolásaihoz hasonlították.

Ezt a munkásságát többé már nem tudja speyeri állásával összeegyeztetni:
megválik a Szent Magdolna-íntézettöl. 1932-ben a münsteri Német Tudományos
Pedagógiai Intézet magántanárává habílitálja. A Collegium Marianumban lakik
és szerzetesí szigorúsággal rendezi be életét. Pedagógiai tevékenységét most
már akadémiai síkon folytatja: "A személyíség ontíkus struktúráia és annak is
meretelméleti problematikája" címmel hirdet kollégiumot, A hallgatókkal me
leg kapcsolatban van: szerénysége, kemény életmódja. mindenkin segíteni
akarása mély benyomást tesz rájuk. Baráti köréből hatására thhLen megkeresz
telkednek. Egyik gyermekkori barátnője. akit színtén ő V"7(~t el a keresztény
séghez, így ír róla: " ... hogy megváltozott l A nagyravágyás helyén már csak
nyugalom és higgadtság. az önzés helyén már csak megértés és [óság' van ... " (l3)
Mindenki számára elérhető: teljesen nyitott a világ felé. .,Mindig áldás volt vele
lenni, míndíg nyereség;" "különösen a gyerekeket szerette. nagyszerűen játszott
velük" - írják róla a barátai. (13) Most már előadói körutakra megv, részt
vesz a Société Thomiste Kongresszusán a Párizs melletti Juvisy-ben. ahol hi
bátlan franciasággal veszi ki részét a vítáböl, nekikezd .,Aktus és potencia" című

nagyarányú filozófiai munkáiának, melyben a Ienomenclóglát igyekszik egybe
vetni a tomizmussal. Még 1928-ban ezt írja magáról: ..... Tudomány. mint Isten
-szolgálat: hogy ez lehetséges, az igazában csak Szent Tamásnál tárult fel előttem

és csak így tudtam elhatározni, hogy megint komolyan foglalkozzam tudományos
munkával ... " (13) (14) ,

Magántanári tevékenysége hirtelen megszakad : 1933. február 25-én tartja
utolsó előadását a főiskolán. A "Harmadik Birodalom" megalakulásával életbe
lép a zsidótörvény; a zsidók elleni atrocitásokról riasztó hírek kelnek szárnyra,
"Most egyszerre megvilágosodott előttem, hogy lsten újra súlyosan rátette kezét
népére s hogy ennek a népnek a sorsa az én sorsom is" - írja visszaemlékezé
seiben. Április első csütörtökén Kölnben van átutazóban s ellátogat a Köln
Lindenthal-i kármelita templomba. A pap "szépen és meggyőzőerr beszélt, de
valami engem mélyebben foglalkoztatott, mint a szavai. Én a Megváltóval be
széltem és mondtam neki, hogy tudom: az 6 Keresztje az. amely most a zsidó
népre nehezedik. A legtöbben nem értik, de akik megértették, azoknak jó szív
vel kell felvenniük azt míndnyájunk nevében. Meg akarom tenni, O csak azt
mutassa meg: hogyan tegyem." (13) Bensejében érzi annak bizonyosságát. hogy
imája meghallgatásra talált. De hogy miből fog állni a kereszthordozás, azt
még nem tudja.
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Dél-Amerikában állást kínálnak neki egy katolikus leánynevelő intézetben. Ö
azonban úgy érzi: végre itt az ideje annak, hogy szerzetbe lépjen. Tizenkét
esztendeje vágyik a Kármelbe: tudományos munkája érdekében és édesanyjára
való tekintettel várt eddig is; a szegénység-tisztaság-engedelmesség hármas fo
gadalmát már évekkel ezelőtt letette. Most, hogy nyilvános működése megsza
kadt, úgy gondolja: talán édesanyjának is kisebb megrázkódtatás lesz, ha lányát
nem Dél-Amerikában, hanem egy hazai kolostorban tudja. A Jó Pásztor vasár
napján elhatározza, hogy nem megy el addig a templomból, amíg kétségeire
válasz' nem érkezik. Az utolsó áldásnál - úgy érzi - megkapta a Jó Pásztor
válaszát.

A Köln-Liridenthad-I kármelita kolostorba kéri felvételét. Amíg ügyét tár
gyalják, Lisieux-i Szent Teréz oltára mellett térdel a templomban. Úgy érzi:
az Úr a Kármelen valami olyat tartogat a számára, amit egyes-egyedül ott
találhat meg.

Felvétele után hazautazik Breslauba, hogy utoljára pár hetet édesanyja rnel
lett töltsön. Elhatározása családjában valóságos vihart vált ki. Erna. a nőgyó

gyász-orvos, két gyermek anyja, belesápad. míkor megtudja és könnyes: szemmel
mondja: "Rettenetes ebben a világban, hogy ami az egyik embert boldoggá teszi.
az a másiknak a legnagyobb rossz, ami csak érheti". Két sógora is felajánlja,
hogy magához veszi, amennyiben anyagi gondok kényszerítenék zárdába. Test
vérei közül egyedül Rosa érti meg, aki lélekben már szintén katolikus, csak
édesanyjukra való tekintettel vár még a keresztséggel.

A legelszántabb küzdelmet Auguste Stein folytatja leánya elhatározása ellen.
"Ezt a lépést egészen a hit sötétjében kellett megtennem. Gyakran gondoltam
azokban a hetekben: Ki fog kettőnk közül összeroppanni, anyám, vagy én? De
mind a ketten kitartottunk az utolsó napig". (13) Edith azzal vigasztalja anyját,
hogy csak próbaidőre jelentkezett. De nem segített ezzel. "Ha te p'r!Sbaidőre

vállalkozol, tudom, hogy ki fogod állni" - szólt Auguste. A zsinagógából haza
jövet pedig megkérdezte lányát: "Nem volt szép a prédikáció?" - "De igen."
"Tehát zsidó módon is lehetünk Istennek tetszők?" - "Bizonyosan - ha nem
ismertünk meg mást." S erre a kétségbeesett válasz: - "Te miért ismertél meg
mást? ... Nem akarok ellene beszélni. Biztosan jó ember volt. De miért tette
magát Istenné? .. " (13)

Két nappal visszautazása előtt sógora, Hans Bíbersteín dr. újra felkeresi és
hűtlenséggel vádolja: Edith lépése - mondja - még mélyebb válaszvonalat húz
majd közte és a zsidóság között, éppen most, szorongatása napjaiban. "Hogy az
én szempontomból ez egészen másként festett, nem tudta megérteni" - írja
Edith. (13)

"Mindig Eszter királynőre kell gondolnom, akit éppen azért emeltek ki
népéből, hogya népért álljon a király előtt. Nagyon szegény és tehetetlen kis
Eszter vagyok én, de a Király, aki kiválasztott engem, végtelenül nagy és ir
galmas". .. - írja egy későbbi levelében. (10) Az ő szempontja: ez.

Viharos örömet nem tud érezni, mikor Köln felé viszi a vonat. "Ehhez
túlságosan borzalmas volt, amit magam mögött hagytam. De mélységesen nyugodt
voltam - az isteni akarat kikötőjében"... ír la visszaemlékezéseiben. 
"Mélységes békében léptem át az Úr házának küszöbét." (13)

Beöltözésének ünnepén - amelyen a Teresia Benedicta a Cruce nevet vá
lasztotta magának - soha nem látott vendégsereg keresi fel a Kármelt: egy
kori professzorai, kollégái, tanítványai jönnek el hozzá, tanújelét adva szeréte
tüknek és becsülésüknek.

Edith 42 évesen kezdte meg a jelölt-időt, hűségesen viselve napról napra annak
reá zúduló terheit. Társai jóval fiatalabbak voltak, .,tüchtig" német házilányok
ból lett apácák, akiknek kezében égett a munka, O pedig ügyetlenül és körül
ményesen dolgozott "még nézni is siralom volt", (13) s ebből számára sOK
megaláztatás fakadt. Bátran és humorral tűrte ezt: idetartozónak érezte magát.
Pihenő órákon szerette a tréfát, és úgy tudott kacagni, hogy könnyei csurogtak.

Provinciálisa csakhamar megbízza, hogy fejezze be .,Potencia és Aktus" című

munkáját, s ennek érdekében felmenti a házimunka alól. "Véges és végtelen lét"
címmel teljesen átdolgozza művét: Aquinói Szent Tamás "potencia és aktus"
elmélete most már csak kiindulópont a számára, gondolkodásának középpontja
ban a lét értelmének kutatása áll. A tomizmus és a fenomenológia egybeol
vasztására törekszik, s ezt a két szellemi irányzat közös objektívitása teszi
számára Iehetővé, "Egy modern, a fenomenológiai látásmódban felnőtt ember
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tesz itt kísérletet arra, hogy kapcsolatot létesítsen egy középkorí gondolkodóval.
Meggyőző az az erő, amellyel szelleme kibontakoztatja Aquinói Szent Tamás
egészen másfajta világát. Eleven nyelve nemcsak a letűnt századok szellemi
munkájába enged bepillantást, hanem új tételeket is hoz, melyek ezt az örök
séget gyümölcsöző párbeszédben marva teszik." (20) A nagyarányú mű L kötete
nyomdába is kerül, de végül mégsem jelenhet meg a zsidótörvény miatt.

Kérésre, alkalmakra kisebb esszéket is ír; Icevés szabadidejét használja fel
erre (Az Egyház imája, A karácsony titka, Avilai Szent Teréz). Folytatja családja
történetének megírását is, amit még otthon kezdett meg, Breslauban, édesanyja
visszaemlékezései nyomán. A családi króníkát saját életrajzával foly tatja : "Az
utóbbi hónapok kitépték a zsidókat a nyugalmas, magától értetődő létből. Arra
kény-zerülnek, hogy önmaguk, lényük és sorsuk felől gondolkozzanak" - írja
bevezetőjében. (l) A politikai programbeszédek a gyűlölet torzképeit festik
a zsidóságról. Edith meg akarja mutatni, hogy "nem a nagytőkések, a romboló
irodalom és a nyughatatlan forrófejűek" a zsidóság képviselói. Nem apológiát ír,
csak megmutatja egy család - az 6 tisztességes, keményen dolgozó családja 
éle tet, remén y ei ben -örömeiben, gondjai ban-bajai ban, hi báiban-gyarlóságaiban egy
aránt A saját életéről szóló fejezetek közül a göttingaí egyetemi élet és a
morvaországí hadikórház eleven rajza emelkedik ki. Doktor/itusával az önélet
rajz megszakad. Mt?: e?:y önéletrajzi írása van, arnelvben a kölni Kármelbe
való belépésének történetét írja le s amelyet 1938-ban, Hollandiába való át
költözésekor karácsonyi ajándékul ad át perjelnőjének. Életének ezeken kívül
csak levelek és baráti visszaemlékezések a dokumentumai.

Régi filozófus-barátai, keresztgyermekei eljönnek hozzá a kolostorba is; egyre
nő azoknak a száma, akik tanácsért, segítségért fordulnak hozzá. Felkeresi Gert
rud von Le Fort, a svájci konvertita írőnő is készülő művével, "Az örök nő"

vel, amelynek az Istennek szentelt nőről szóló fejezeteire éppen Edith inspírálta őt.

Beöltözésekor készült fényképe állandóan ott állt Gertrud von Le Fort íróasz
talán, amíg csak könyvét írta. Ez a kép boldogságtól sugárzó jegyest ábrázol,
fehér ruhában, fátyolban. mírtuszkoszorúval, kezében égő gyertyával.

Auguste Stein halála után - melyet Edith nagyon megszenved - Rosa
is megkeresztelkedik a kölni Kármelben. Keresztelől fehér ruhája húga fehér
kármelita palástja volt.

Edith 1938. április 21-én tette le örök fogadalmát. Pár nappal előtte válasz
tások voltak s a zárdának is szavaznia kellett. Mikor számbavették a kiküldött
funkcionáriusok, hogy ki nem szavazott még, nem lehetett tovább titokban
tartani, hogy Dr. Edith Steinnek. mínt nem-árjának, nincs szavazati joga. A
pártemberek ekkor feljegyeztek, hogy a zárdában "zsidó elem" van. A
kegyetlenlcédések egyre szaporodnak; hamarosan felgyújtják a kölni zsinagógát.
Edith egyfelől népe sorsa míatt szenved, másfelől fél, hogy jelenléte veszélybe
sodorja a kölni zárdát. A kivándorlás gondolatával foglalkozik; legszívesebben
egy palesztinai kolostorba menne. Elöljárósága végül Hollandi ába, az echii
kármelita kolostorba helyezi át. 1938 szilveszterének éjjelén indul útnak: egy
idős nővér megköszöni azt a jó példát, amelyet életével nekik nyújtott; társai
sírva búcsúztatják. Hollandiában szerető fogadtatásra talál; 1940-oen nővére.

Rosa is utána jöhet, s mínt a kármelita harmadrend tagja, a zárda portásnője lesz.
"Nincs más vágyam, mínt az, hogy rajtam és általam beteljesedjék Isten

akarata" - írja Edith az egyik levelében (13). Úgy érzi, hogy ez az Akarat
áldozatául választotta: a Kármel 1939-ből három olyan imát is őriz tőle,

amelyben a "valódi béke engesztelő áldozatául" ajánlja fel magát. Végrende
letét a következő sorokkal fejezi be: "Azt a halált, amelyet Isten elgondolt
számomra, szent akaratában már most teljesen megnyugodva, örömmel fogadom.
Kérem az Urat, hogy fogadja el életemet és halálomat az O dicséretére és di
csőségére, Jézus és Mária szerit Szívének és az Anyaszentegyháznak m'riden
ügyéért, a mí szent rendünk fennmaradásáért, különösen a kölni és az echti
Kármelért. a zsidó nép hitetlenségének engeszteléséért, hogy fogadják be övéi
az Urat, hogy dicsőségben jöjjön el az Ö országa, Németország és a világbéke
megmentéséért, végül pedig az enyéimért. élőkért és holtakért, míndenkiért, akit
Isten nekem adott, hogy egy se vesszen el közülük." (14)

Echtben - rövid időre - a béke szigete várja. A kozösségben végzett
fizikai munka mellett tanul hollandul és spanyolul, tanít latint, kisebb tanul
mányokat ír, tovább folytatja az "Egy zsidó család történeté't-t, Provinciálisa
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megbízza: írja meg Keresztes Szent János életrajzát, születésének 400-ik év
fordulójára, amelyet 1942-ben szándékoztak megünnepelni. Munkához lát s a
"Kereszt Tudománya" címmel megalkotja élete meaterművét.

Nem tudott hozzájutni minden szükséges forrásmunkához. Stílusa nem egy
séges; kezeírása is lelki-idegrendszeri megrázkódtatásokról árulkodik. Az a lá
zas ütem, amiben dolgozik, a Lisieux-i Szent Teréz Önéletrajzi kézirataiból
kiérző, szinte lihegő sietséget juttatja eszünkbe. (Ez a két mű három lényeges
vonásban hasonlít is egymáshoz. Mindkettő életrajz: az egyik önéletrajz, a
másik a tanítóul választott Szent életrajza; valójában mindkettő vallomás és
végrendelet - s mindkettő befejezetlen maradt. Helyesebben: írójának rnínd
kettőt élete és halála tanúságtételével kellett befejeznie.)

Ez a munka egyenetlenségeí mellett is mestermű: koncepciója teszi azzá.
Nem szokványos életrajz, hanem a filozófia síkjára vetíti ki a doctor mysticus
életét - gyötrelmeinek történetét - olyan beleérzéssel. amelynek intenzitását
csak hasonló gyötrelmek teremthették meg. Ezeken a lapokon találkozik az
inkvizíció sújtotta kor gyermeke a fasizmus ökleben vergődővel.

A Kereszt a fájdalom és nyomorúság jelképe. Ellene lázadni vagy Krisztussal
vállalni: a legszabadabb emberi tett. Ez a Kereszt "titka". A Kereszthordozás
értelme: a fájdalomnak és nyomorúságnak, mint a szeretet nagy lehetőségének

az igenlése és nagyrabecsülése. Ennek a felismerésnek a fényében választotta
Edith már szerzetbe lépéskor a Teresia-Benedicta név mellé az ..a Cruce"
predikátumot. És attól fogva élete nem más, mint a szenvedés fakasztotta
szeretet tudományának elsajátítása.

"A Kereszt Tudományáról akkor beszélünk, ha a Kereszt titka a lélek
belső formáj ává válik." (4) Ezt nemcsak Keresztes Szent Jánosról: önmagáról
is mondja, "A Kereszt Tudományára csak úgy lehet szert tenni, ha gyökérbe
vágóari érezzük is a Keresztet. Erről az első pillanattól kezdve meg voltam győ

ződve és szívemből mondtam: üdvözlégy, Kereszt, egyetlen reménységem" 
írja perjelnőjének, míkor megtudja. hogy a bizonytalan helyzet miatt sem Ő.

sem Rosa nem lehetnek hivatalosan az echti Kármel tagjaivá. (14) A németek
1940-ben elfogladják Hollandiát. Családtagjai-barátai különböző földrészeken szó
rodnak széjjel: a Németországban maradtak felől szívszaggató hírek érkeznek.
Edith, vállán a kereszttel. mintha testvérkéz után tapogatna, míntha mesterére
szeretne akadni a golgotajárásban. úgy fordul a Kármel atyja: Szent János
felé. S azután - hagiográfia ürügyén - megmutatja: mít tud adni a szent
a nyomába szegődő szentnek. '

Nem a teológust, hanem a költöt és mísztíkust keresi és találja meg; tanító
jában, akinek műveiben mesterkézzel fel tárt lelki folyamatok gazdagságára talál,
"olyanokra, amelyeket nem is sejt a közönséges tapasztalat". (4) Meg akarja
mutatnt, hogy ennek az életnek és életműnek az Istennel valő egyesülés útján
az "életet adó és életet formáló" (4) scientia crucis a legmélyebb mozgató ereíe,
Elemző munkájával nemcsak a nagy szellemi örökséget dolgozza fel; önálló
megállapításai vannak lélekről, hitről, szemlélődésről s ezeken belül énről,
szabadságról, személyiségről: mindez személyiség-filozófiává épül. (4)

A mű három főrészből áll: I. A Kereszt üzenete, II. A Kereszt tanítása, III. A
Kereszt követése. Az első rész Keresztes Szent János életében igyekszik nyomon
követni mindent, ami abban a Kereszt elfogadásának indítéka lehetett. megmutatva,
hogy itt nem elvont elméletről, hanem az élet valóságáról van szó. A második a
Szent költeményeinek finom elemzéséből áll - azoknak igen szép német fordítását
is adva) - melyek során fokról fokra hontakozik ki a lélek Istenhez vezető

útja. A harmadik a Kereszt Tudományának kiteljesedését mutatja be a Kármel
atyjának életében és halálában. Ez a rész azonban befejezetlen maradt.

1942-ben Hollandiában is megkezdték a németek a deportálásokat. Edithet
rendje most Svájcba akarja átküldeni. A Le Páquier-beli kármelita kolostor
be is fogadná. de ő Rosa nélkül nem akar menni. Rosának is készítenek helyet
egy svájci harmadrendben, az engedélyek és az útlevelek megszerzése azonban
időt emészt fel s a történelmi események félelmes gyorsasággal peregnek.

A holland püspöki kar megrázó hangú sürgönyben tiltakozik Seyss-Inquart
nál a deportálások ellen. A kormánytól az a válasz érkezik, hogy a megkeresztelt
zsidók mentesülní fognak. A meg nem kereszteltek elhurcolása azonban foly
tatódik. Erre a katolikus és protestáns püspöki kar kőzös pásztorlevelet készül
kiadni a meg nem kereszteltek érdekében, melybe a sürgöny szövegét is bele
akarják venni. Seyss-Inquart az utolsó pillanatban megtiltja a sürgöny közzé-

516



tételét. A püspökök közül néhányat megfélemlít a veto, az utrechti püspök
azonban azt válaszolja a megszálló hatalomnak, hogy nincs joga beleavatkozni
az Egyház dolgaiba. így július 26-án egész Hollandiában felolvassák a drámai
hatású körlevelet. Feleletként a Gestapo rajtaütésszerűen elhurcol minden
katolíkus zsidót és mínden zsidó származású szerzetest a holland kolostorokból.

Edith augusztus 2-án még dolgozik Keresztes Szent J'ános-tanulmányán.
Azután felolvassa a kórusban társainak az aznapi elmélkedési anyagót. Ekkor
hirtelen két SS-tiszt toppan be a kolostorba s tíz percet ad Soror Benedictának és
Rosa nővérének a legszükségesebbek összecsomagolására. Edith súgva kéri szerzetes
társait, hogy próbálják útlevelét megsürgetni s imádkozzanak érte. Tele van
az utca - Rosa, a portásnő közszeretetnek örvend -, összefutnak az emberek.
A főnöknő mínden ellenszegülése hiábavaló. Az SS-ek siettetik a foglyokat.
"Jöjj, a népünkért megyünk" - fogja meg Edith Rosa kezét.

300 embert vittek el ekkor az amersfoorti gyűjtőtáboron át a szögesdróttal és
gépfegyveres-fényszórós őrtornyokkal körülvett, újonnan épített westerborkí tá
borba. A szemtanúk felvillantanak egy-két filmkockát a láger Soror Benedictá
járól, "Az volt a benyomásom: olyan tengernyi fájdalmat visel, hogy ha egyszer
egyszer el is mosolyodott, attól még szomorúbb lett az ember... Alig beszélt,
de gyakran, kimondhatatlan szomorúsággal nézett nővérére. Rosára . .. Alakjára
- amint ott ült abarakkban - úgy emlékszem vissza, mínt egy Krisztus nél
küli Pieta-ra ... " Mikor a férfiakat és nőket széjjelválasztották, "mint egy an
gyal" állt a férj üktől-fiaiktól elszakított, sokszor félőrült asszonyok mellett. At
vette tőlük kísleányaíkat ; mosdatta, fésülte. etette öket, játszott velük. (14) (A
Halle-i Edith Stein-óvodában így ábrázolja őt egy festmény: apácaruhában
áll a szögesdrót mögött, hozzásimuló. karján ülő kísgyermekekkel.)

Augusztus 6-án az echti Kármel két férfival meleg ruhát, takarót, gyógy
szereket és szükséges apróságokat küldhet Edithnek és Rosának. Ezek hazaérve
elmondják, hogy Edith rendi ruháját viselte és nyugodtan, csendesen beszélte
el nekik, hogy a foglyokat előző estén étlen-szomjan, káromkodások közt, puska
tussal kergették hálóhelyükre. Mikor együttérzésüket fejezték ki, csak ennyit
mondott: "Bármi jön, mindenre fel vagyok készülve. Jézus itt is köztünk van."
Kézfogása erőteljes volt. Kérte, hogy ne aggódjanak értük. hiszen Isten kezében
vannak. A férfiakkal kis cédulát küld a főnöknőnek. köszönetével ; kér még egy
pár dolgot, köztük breviáriumot, Rosa részére rózsafűzért, s zárójelben odaírja:
"Eddig pompásan tudtam imádkozni." (] 3)

Augusztus 7-én 1000 embert elszállítanak: csak annyit tudnak, hogy Kelet
felé. Edithnek még sikerül két üdvözletet küldenie a vonatról. Aztán nyoma
vész. Minden valószínűség szerint gázzal ölték meg Auschwitzban, Rosával együtt,
51 éves korában, 1942. augusztus 9-én.

Egyre sűrűbben megjelenő. egyre szélesebb körben terjedő műveínél jelen
tősebb az élete: mint ahogyan nála is mindent fölülmúlt az élet maga. Félbe
hagyja doktorátusát, hogy sebesülteket ápolhasson. otthagyja a katedrát, hogy
mosogathasson a Kármelben ... "Véges és végtelen Lét" című munkáiának be
vezetésében ezt írja magáról: (Ennek a könyvnek szerzője) "megtaláita Krisz
tushoz és az O Egyházához vezető utat és azzal volt elfoglalva, hogy levonja
ebből a gyakorlati következtetéseket". (2) A filozófus nála nem vész bele az
elméletbe: egész élete "gyakorlati következtetések" valóraváltásából áll.

Ahogyan végigkísérjük életútján, megísrnerjük páratlan jellemét. Látjuk érzé
kenynek és vasakaratúnak. bátornak és alázatosnak, lényegretörőnek és meg
-nem-alkuvónak. Érzi felelősséget a felismert igazság: a megkapott kegyelem
iránt és értelme-akarata teljességével teszi azt magáévá. "Ami nem az én ter
veim szerínt történt, az Isten terveiben szerepelt... Isten oldaláról nézve nincs
véletlen; egész életemet minden egyes részletében az isteni előrelátás rajzolta
ki és Isten mindenlátó szemében befejezett értelmi összefüggés." (10)

"Értelmi becsületessége" nem tűr megönkényeskedést vagy nagvzotást a
gondolkodásban. Megépített fogalmaival, világló szavaival mesterünkké válhat.
Párbeszédeink vajon nem félretaposott fogalmainkon, elhomályosult szavainkon
Ieneklenek meg? ..

A tisztánlátás embere. "A hit útja nem a filozófiai megismerés útja. Egy
más világ válasza arra a kérdésre, amelyet a filozófiai megismerés feltett." (0)
"A hit közelebb áll az isteni bölcsességhez, mint minden filozófiai, vagy akár
teológiai tudomány. De míután nehéz sötétben járnunk, felbecsülhetetlen segítség
számunkra minden fénysugár, amely, mínt az eljövendő fényesség követe, hull
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éjszakánkra, hogy utunkori el ne tévedjünk.' (10) "A hit Isten megragadása. A
megragadás azonban megragadtatast is feltételez: kegyelem nélkül nem tudunk
hinni." (10)

Nagykorú Testvér. Jó a nyomába szegödnünk. Jó magunk mellett hallanunk
a hangját: "Minden számára, ami véges, emésztő tűz az örök Szeretet.' (2)

FORRASMUNKAK: Edith Stein művei: l. Aus dem Leben einer [üdrschen Familie. E.
J'\auwelaerts-Herder, 1965. - 2. Endliches und ewíges Sein. Herder, 1962. - 3. Die. Frau.
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Hedwig Conrad-Martius. Kősel, 1960. - 10. Worte und 'Briefe. Ars i'Oacra. München, 1965.
- ll. SelbstbiJdnis in Bríeren. Erster Teil. De Maas und Waler - Herder, 1976. Irodalom:
12. Kölner Selig- und Heáigsprechungsprozess. Karmelitinnen "Maria von F'rieden", Köln,
1962. - 13. Schw. Teresía Renata de Spiritu Sancto: Edith Stem. Glock und Lutz, 1954.
- 14. Waltraud Herbstrith: Das wahre Gesicht Edith sreíns, Kaffke, 1971. - 15. u. a.:
Bilder des Lebens. Edith Stein, Kaffke, 1973. - 16. Hilda Graef: Leben uriter dom Kreuz.
Josef Knecht, 1955. - 17. Schw. Maria Baptista a Spiritu Sancto DCD.: Edith Stein.
Stevler, 1962. - 18. Maria Bienias: Begegriung mit Edüh Stein. St. Benno - GMBH, 1963.
- 19. E'ne Karmelitin von Le Pflquier: Lebenuiger Karmel. Paulus, F'rerburg - Schwcíz,
1959. - 20. Sr. Teresia a Matre Dei OCD.: Edith Stein. Echter', Würzburg. 1967. _. 21.
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A MA·HR'SCH.WE'SS"'RCHEN' HADIKÓRHÁZ

Részlet az "Egy zsidó család élete"
című önéletrajzból

Írta EDITH STEIN

Vizsgák után megkérdeztem a Breslau-í Vöröskeresztet, hogy felvenne-e most
ápolónőnek hadikórházba. Miután választ nem kaptam, elhatároztam, hogy a
félév végéig Göttíngában maradok, végighallgatom az előadásokat, maradék
időmet pedig disszertációm írására fordítom. Újra foglalkoztam egy kicsit a
göröggel is, mert a görög érettségít is hamarosan le akartam tenni. Most azonban
minden holmimat hazaküldtern elutazásom előtt, mert úgy gondoltam: bizony
talan, hogy visszatérek-e.

Breslauban míndjárt be is adtam jelentkezésemet a Tartományi Kollégiumban
a görög érettségire, melyet ősszel akartam letenni. Pár hete otthon voltam már,
mikor egyszer telefonhoz hívtak. Egy hölgy keresett a Vöröskereszttől. Beszélni
akart velem: Németországba még míndíg nem keresnek nővért, de Ausztriában
nagy a hiány; ha oda el akarok menni, készüljek. Azonnal határoztam.

Rose Guttrnann! hallott már a weisskircheni hadtkórházról, mert egy breslaui
diáklány hónapok óta ápolönö ott. Ez a diáklány - Grete Bauer - most éppen
szabadságon van itthon. Felkerestem, hogy megtudjak tőle egyet-mást. Máhrísch
-Weísskirchen az Oderberg-Wien-í vasútvonal felezőpontján fekszik, innen gyors
vonattal 5-6 óra alatt oda lehet érni. Nagy kadétiskolája van, melvet most
jál'ványkórháznak rendeztek be: 4000 ágy; aKárpátfront hadtápterületéhez tar
tozik. A kis diáklány - friss, taloraesett emberke - nagyon szívesen dolgozott
ott; még az én csoportom előtt kellett visszamennie. és örült neki.

Anyámnál heves eUenállásra találtam. Hogy járványkórházról van szó, azt
meg sem mondtam neki. Jól tudta, hogy az életveszélyre való hivatkozással nem

1 Edith barátnője
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tántoríthat el. Ezért végső elrettentésül azt mondta, hogy a frontról visszatérő

katonák mínd tele vannak ruhatetűvel, és ettől én sem fogom tudni megvédeni
magam. Ez természetesen olyan baj volt, amitől nagyon iszonyodtam - de ha
a futóárokban minden embernek szenvednie kell tőle, miért legyen nekem jobb
dolgom, mint nekik? (N. B. A tetűirtás Weisskirchenben oly jól meg volt szer
vezve, hogy megúsztam ez:t a megpróbáltatást. Csak alkalomadtán fogtam ki,
hogy lássak egy-két ilyen állatkát az emberek fehérneműjén - mégpedig friss
fehérneműjén, amelyet éppen akkor adtak ki a szekrényből.) Míkor ez a tá
madása hajótörést szenvedett, energiája teljében jelentette ki. anyám: "Az én
beleegyezésemmel nem fogsz elmenni". En éppoly határozottan feleltem: ..Akkor
hát a beleegyezésed nélkül kell elmennem't.? Nővéreim formálisan megriadtak ettől

a merev választól. Ilyen ellenálláshoz anyám nem volt hozzászokva. Arno vagy
Rosa" bizonyára gyakran mondott már neki sokkal gonoszabb szavakat is. De
az haragos kitörések alkalmával esett meg; ilyenkor nem ismertek magukra s
hamarosan újra elfeledtek mindent. Itt azonban valóban keménnyel nézett szembe
a kemény. Anyám nem szólt többet s pár napig nagyon hallgatag és levert
volt - ez a hangulat mindíg megfeküdte az egész házat. De míkor aztán készülni
kezdtem, magától értetődően átvette a kötelező kis nővér-kelengye elkészítésének
gondját. Friedának, aki a legjobban értett az ílyesmíhez, kellett a szükségeseket
bevásárolnia és megvarrnia.

Mielőtt hadiszolgálatornat megkezdtem volna, még el kellett látogatnom a
Tartományi Koldégíumba, hogy a görög érettségire való jelentkezésemet vissza
vonj am, vagy még inkább, hogy megmondjam: a terminust bizonytalan időre

el kell halasztanom. A humán gimnáziumok fölöttese, Thalheim titkos tanácsos,
komoly és szigorú, rettegett férfiú volt. Mikor vizsgahalasztásom okát megtudta.
szernmel láthatóan elégedetlen volt, de először nem szólt semmit. Míkor azon
ban már kifelé indultam, visszahívott, "A szülei egyetértenek ezzel?" "Apám
régen halott. Anyám nem látja jónak." Ekkor hevesen felpattant (neki is volt
egy velem egykorú leánya. Ismertem őt az iskolából): "Az csak természetes.
hogy nem látja jónak. Nincs mit mondanom az Ön számára. De mivel nem él
az édesapja. mégiscsak kötelességemnek érzem, hogy figyelmeztessem. Tudja-e,
hogy mí folyik a hadikórházakban ?" Nem tudtam; de ha igaza volt. amire cél
zott -- hogy erkölcsi veszélyelenek teszi ki magát ott az ember s hogy a nővérek

rosszhírűek -, akkor ez borzasztóan szomorú és CS'3.k most látom igazán szük
ségét annak, hogy komoly felfogású emberek menjenek ilyen helyekre. Kösző

netet mondtarn hát őszinte szivvel a titkos tanácsos úrnak - mégiscsak nagy
szívjóságra vallott. hogy olyan gondban volt miattam, elhatározásomtól azonban
a legcsekélyebb mértékbefi sem tántoríthatott el.

Kevéssel elutazásom előtt Nelli Courantnál- találkoztam egyszer Susanne
Mugdnnnal, Jó barátságban volt Richarddal. akit tanulmányai idejére (Susanne)
édesanyja fiaként vett magához, pedig neki magának is két fia és két lánya
volt. Az idősebbik, Berta, később Richard barátjához, a klasszikafilológus Julius
Stenzelhez ment feleségül. Ö iSI, Suse ikertestvére is harctéren volt most, Suse
komoly, tépelődő, nagyon finom és mélyérzésű ember volt. A tanítónői vizsgát
tette le és egy ideig tanított is. De míután ez teljesen nem elégítette ki, nót
lólag leérettségizett, és most kémiát tanult a Breslauí Műszaki Főiskolán. Mikor
tervemet meghallotta, azonnal figyelmeztetésnek fogita fel, hogy ő is felajánlja
szolgálatait, Pár hétre rá, hogy elutaztam, utánam jött Welsskirchenbe,

~ Edith végtelenűl szerette édesanyját. " ... tőle jött míriden élet. és nunden meleg, ami
csak volt a házban ..." - írja róla. Becsületességében viszont számot ad az athírtalhatatlan
csatádi nehézségekröl is. "Ha ezeken a lapokon olyasmit kell leírnom. amiben az én kedves
testvéreim gyengeségeik kr'tikájára ismerhetnek, meg fognak bocsátani nekem. Nem lehet
egy anya életét lefesteni anélkül. hogy ne beszélnénk arról, amit az gyermekeiben ttélt
és cfszenvedeüt. Ha végül majd én kerüliJk sort-a, önmagammal sem leszek kíméletesebb,
rnint a többekkel voltam." (Aus dem Leuen einer jüdischen Familíe, 31. és 19. old.)

'l Edithnek k ön vve megírásakor hat élő testvére volt: Paul, Else, Arno, Friec1a, Rosa
~s Erna. Erna egy évvel volt idősebb mínt ő, köztük volt a legmelegebb a testvéri kap
csota-. Erna szü l ész-riőgvógvasz Iett ; orvoslcoüégájánoz, Hans Bibersteinhez ment fele
ségül. Ma is él még New-Yor-kban.

'. Ne;li l:S Richard Cln,,,,,,.,t Ydith unokatestvérei voltak.
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Mielőtt elindultam volna, Erna bevitt a Nőgyógyászatt Klinikára és beoltott
tífusz és kolera ellen. Sokan napokig tartó, szabályos, lázas megbetegedéssel
reagáltak erre, én azonban fel sem vettem.

A cseh- és morvaországt hadikórházak túlnyomórészt német nővérek kezén
voltak. A német hivatásos ápolónők szervezete vállalta berendezésüket és a
szíléziaí Vöröskereszt látta el őket segédnővérekkel. A közvetítő szerepét egy
breslauí hölgy, Gertrud Stein kisasszony töltötte be. Míkor 1915. április 7-én
reggel 6-kor elindultarn, kijött az állomásra, összeismertetett I nég két segédnővérrel,

akik Szászországból ~ö,tek s velem együtt Weisskírchenhe tartottak, PS átadta
jelvényeinket, a segédnővérek zománc mel'tűjét: egy kis Jekete csokor volt. kö
zepén fehér mezőben vörös kereszttel. A két útitársnő fiatal leány volt, az
-egyík jó polgári család 'Jol való, a másik valamivel egyszer Iob, s mindkettőjuk

- ha Jól emlékszem '.- foglalkozás nélküli házrlány. Terrnéuze.esen ők is, én ;s
kíváncsiak voltunk új működésí területünkre. Délben célnál voltunk. Az állo
máson kocstt fogadtunk és a badlkc rházhoz hajtattunk. l<:IégE(é kívül feküdt
a városon. Mahrisch-Wetsskit chen csinos városka volt. ll. vásártéren ..kőtornácok"
(árkádok), olyanok, amilyeneket Szílézia és Csehország régi városaiból ismertem,
a boltívek alatt elárusítók asztalai, melyeket a mögöttes üzletekből toltak ki.
Kocs.nk egy nagy krterjedésű é}Jület kapuja előtt állt meg. Három jókora ház
csatlakozott egymáshoz kozve'Ienül az országút mentén. Körülbelül tíz pprlTP
volt szükségünk ahhoz, hl)~Y az egész épület előtt elhaladjunk. A békeidőben

itt lovastiszti kadétiskola volt, hozzátartozó tiszti épülettel és főreálískclávnl.

Hátulról egy nagy és egy kis lovaglóiskola csatlakozott hozzá. Ezek mellé még új
barakkokat is épített/ek a hadikórház céljainak megfelelőerr (nem emlékszem már
pontosan, hogy tízet vagy húszat-e). Mindegyíkben két kórterem volt, körül
belül 50 aggyal.

Legelőször az ebédiölje vezettek mínket és bőséges ebédet kaptunk. A leg
több nővér ebédelt már, egypár későnjövő volt csak itt. Kérdezték, hoztunk-e
nekik postát. Stein kisasszony valóban adott át nekünk leveleket. A zongorára
tettük őket, ahol aztán a címzettek kikeresték a nekik szólót. Az, hogy az ide
és odautazó nővérek leveleket hordtak, állandó jellegli dolog volt, mert a szo
kásos úton sok levél elveszett, vagy hetekig elfeküdt. Mindenesetre szígorúan
tilos volt ily módon megkerülni a szövetséges államok közt fennálló cenzúrát.
De láthatóan senki sem törődött a tilalommal.

Ha jól emlékszem, ebéd után hálóhelyet kaptunk. Hívtale egy arra menő

segédnővért, hogy vigyen magával. Ö egy nagy hálóterembe VItt s egy üres
ágyra mutatott. Készítsem azt el magamnak. Ezenkívül azt mondta még az alatt
a néhány perc alatt, melyet reám fordíthatott, hogy bizonyára hamarosan an
ginát kapok, kezdetben mindenki azt kap. Nem volt csábító számomra ilyen
környezetben betegnek lenni. Barátságosabb volt a benyomásunk, míkor végre a
Főnővér időt tudott szakítani arra, hogy üdvözöljön bennünket. Az irodajába hí
vatott minket. Ez a nagy, világos szoba, masszív íróasztalával és virágdíszével
egészen békebelinek hatott. Margareta nővér kicsi, de erőteljes emberke volt,
alig több 30 évesnél; arca fehér fltyulája alatt jó és barátságos volt, egyénisége
egyszerű, természetes és igénytelen, de szílárd és határozott. A háború előtt

községi ápolónő volt egy sziléziai kísközségben. Mínt a legtöbb itteni nővér,

a hivatásosok szervezetéhez tartozott. -Igen nehéz körűlmények közt, kevés se
gítséggel rendezte be a hadikórházat. Még mielőtt a legszükségesebbek együtt
lettek volna, megjött az első kolerás transzport. Ekkor 150 főnyi ápolónői és
segédápolónőí csoportot kellett vezetnie, s ehhez jöttek még a nyelvi nehézségek
a cseh igazgatóval. az orvosokkal. a katonai irodával. A lakosságnál a legkisebb
tárnogatásra sem találtunk. Csaknem teljesen cseh volt és németellenes. Ha az
utcán valakitől németül kérdeztük meg, merre kell mennünk, nem kaptunk fele
.letet. A hadikórház csak nagyon ritkán kapott belföldi szerétetadományt. mivel
.ápolónőí németek voltak. Arra voltunk ráutalva, amit otthonról küldtek. S
zníalatt mi a sebesültjeiket ápoltuk. a weisskirchení lányok szépen kicsino
aítva a gyógyfürdő sétányán hangversenyen ültek.

Margarete nővér gondolkodott egy pillanatig, hogy hová küldje az új segéd
nővéreket. Engem a tífusz-osztályra osztott be. Telefonált a nagy lovaglóiskolába.
hogy bejelentsen. Már nem tudom, ki vezetett oda. Kimentünk az udvari kapun
és a kis lovaglóiskola mellett elhaladva értünk el anagyhoz. Egyemeletes épület
volt, tulajdonképpen csak egy tágas barakk. A ház ajtajától balra legelsőnek

egy kis szoba nyílt a folyosóra., ez a míndenkorí ügyeletes orvosé volt. Utána
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egy nővérszeba következett. Jobboldalt volt a fürdőszoba és egy kis helyiség,
amelybe azokat a betegeket vitték, akiket másfajta fertőző betegségük miatt
a többitől el kellett különíteni. A bejárattal szemben két ajtó vezetott a két
elülső kórterembe. Ezek mögött még két terem volt és egy-egy kis ír6szoba a
fóorvos és n főnővér számára. Mindegyík teremhez kis teakonyha is tartozott,
A két elülső terem miridegyikében 60 súlyos tífuszos feküdt, ahátulsókban 58.
A lábadozókat a barakkokban helvezték eJ. Mindezyik kórtoremnek saiát orvosa
volt, két hi vatásos nővére és két segédápolőnővére; ezenkívül a házimunkára
még két takarító-ápolónője (belföldi leányok) és egy népfelkelője. Az egész
tífusz-osztály főnöke Boral titkos ta":í~sos. főáoolónőie Anna nővér volt. Beve
zettek az első terembe, amelyben mint segédnővér kellett dolgoznom és össze
ismertettek a nővérekkel.

Loni nővér gömbölyű kis rajnavidéki lány volt, [ó piros arccal és kissé
jellegtelen vonásokkal, jószívű és beszédes; Emma nővér magas volt és karcsú,
általában jól uralkodott magán, néha azonban kitört belőle az indulat. A nővérek
barátságosan üdvözöltek. Nővérruhám és fehér vállas-kötényern fölé még e/;'Y
fehér orvosi köpenyt is kaptam. Ha a tífusz-osztályról eltávoztunk, ezt levetet
tük, hogy a lehetőséghez képest kevés bacilust hordj unk ki. Ezenfelül mind
egyik kórteremben ott állt a tál. szublimáloldat. Abban mártottuk meg a kezünket,
valahányszor csak beteghez nyúltunk. Egyébként sem takarékoskodtak fertőt1enít6
szerekkel. A használt fehérnemű azonnal Lysol-oldatos nagy csöbrökbe került.
Büszkék voltak rá, hogy a házi fertőzés ritkaságszámba ment. És a főnővérről

azt nondták, hogy ha ő megfertőződne, nem a tífuszba, hanem a szégyenébe halna
bele. A tífuszbacilusok ugyanis nem belégzés útján, hanem egyedül a beteg
ürülékeivel terjednek. Az ánolás során ugyan nem lehetett elkerülni. hogy
ezekkel érintkezésbe ne kerüljön az ember, de ha azonnal megmosakszik, meg
védheti magát; a fertőzés tehát a tisztaság hiányának a jele.

A második segédnővér, Stefi, lengyel kislány volt, szelíd és szőke és szo
morú. Több lengyel lány is volt a hadikórházban, menekültek a galíciai had.
színtérről, vagy "katonák" a lengyel hadseregből. így a szemszed kórteremben
volt egy kis női tizedes. Megsebesült és utána hadikórházi szolgálatra osztották
be, jóllehet nem volt kiképezve ápolónőnek. Stefi is iskolázatlan segéderő volt.
Vele szemben sok mindenben előbbre voltam. Azonban: a mi kurzusunk is
csak egyhónapos volt, utána hathetes gyakorlaton voltam. És ennek féléve most
már. Tífuszos beteget soha nem láttam még; a betegség okait, ismertetőjeleit

és lefolyását csak tankönyvünkböj ismertem. Természetes. hogy először bele kel
lett szoknom a munkába s tandíjként is volt mít megfizetnem. Csak egy esetre
emlékszem vissza. Amint elmentem az egyik beteg mellett, láttam, hogy va
cognak a fogai a hidegtől. Gyorsan megtöltöttem forró vízzel egy palacköt és
a lábaihoz tettem. Erre már a betegnek is mosolyognía kellett: ugyanis hideg
vizes pakolásban feküdt.

Megérkezésem után Loni nővér végigvezetett az egész kórtermen. megmu
tatott minden felszerelést és eligazított a betegek felől. Mindenekelőtt a pilla
natnyilag legsúlyosabb betegre hívta fel a figyelmemet. E,,(y fiatal olasz kereskedő

volt Triesztből. Csak a keresztnevén szólftották, nem akar eszembe jutni a neve,
én most Mariónak fogom hívni. Szokatlanul hevesen lépett fel nála a betegség.
A szája állandóan tele volt nyálkával, melyhez gyakran vér is keveredett. Loni
nővér utasított, hogy ahányszor csak elmegyek mellette, tisztítsam ki egy kis
törlőkendővel a száját. Mindig egy pillantásával köszönte meg ezt a szeretet
szelgálatot. Beszélni egyáltalán n-rn tudott. a hangját teljesen elvesztette. Min
den vizitnél alaposan megvizsgálták. Ilyenkor orvos és nővérek úgy beszéltek
róla az ágya fölött, mintha semmit sem értene meg. De én láttam nagy, fénylő

szeméből, hogy teljesen tiszta az értelme és feszülten figyel minden sz6ra.
Többnyire egészen csendben feküdt, de tekintetével követett minket. A ti)hhi
lázas beteg csaknem mínd igen rosszul volt és semmit nem vett észre abból,
ami körülötte történt. Az ember úgy gondozta őket, mint apró gyermekeket és
csodátkozort. rníkor hetek múlva magukhoz jöttek és rendes emberként visel
kedtek. Némelyiknél már múlófélben volt a tífusz, de a melléktünetek miatt
még szenvedniök kellett. Gyakori komplíkácíó volt a tüdő- és rnellnártyagyulladás,
és több áldozatot követelt, mint maga a tífusz. Egyesek lefagyott lábbal jöttek
vissza a téli Kárpátokból s emiatt kellett kezelni őket.

Mialatt körüljártunk a kórteremben. megjött az orvos a vizitre, és bemutatták
nekem. Még igen fiatal volt, kicsi és köpcös. világosszőke és rózsás arcú, Néhány
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barátságos szó után kijelentette: nA nővér bizonyára fáradt az utazástól. Mára
kiküszöböljük őt."

Ezalatt egy másik kórteremben kiütéses tífusz esetét állapították meg. Ez
igen rosszat jelentett. Kimenetele rendszerint halálos volt és nagy volt a fer
tőzés veszélye is; alig lehetett védekezni ellene, mert a kórokozót még nem
fedezték fel. A főnővér kiadta az utasítást, hogy a tífusz-osztály nővérei le
hetőleg keveset érintkezzenek a többiekkel s hogy mindnyájan a nagy lovagló
iskolában aludjanak. Igy a csomagomat újra el kellett hoznom a nagy hálőte

remből, ahová pár órája elvittem. Keservesen Igazödtam el a kiterjedt épület
-komplexumban. A2;t azonban nem bántam, hogy nem kellett ott aludnom és
kora reggel hosszú folyosókon és lépcsőkön többszörösen le- s felmennem, hogy
a munkahelyemre eljussak. A lovaglóiskolai hálószobát három társammal osz
tottam meg: a mi Emma nóvérünkkel, Sophie nővérrel a Ill. kórteremból és az
ő segédnővérével, Margával. Ezek ketten egy szív és egy lélek voltak. annak
dacára, hogy Marga csak 18 éves volt, főnöknője pedig 10 évvel idősebb, Ugy
láttam, hogy ez a fiatal gyermek ebben a környezetben komoly veszélyben van.
Sophie nővér - mint az ő testületéből a legtöbben - derekasan megfelelt hi
vatásának és pontosan dolgozott, de feje és szíve szerelmi búbánattal volt el
telve - természetesen az osztályos orvos -, s itt a szobában a beszélgetések
e körül forogtak. Én bezártam a fülemet, amilyen jól csak tudtam es szariad
Időmben. amelyet a szobámban kellett eltöltenem, úgy ültem az ágyamon, mint
ha az egy leválasztott tér volna; ott olvastam, írtam leveleimet s intéztem el
egyéb teendőimet.

Noha a mí osztályunkat lezárták. mégis a közös ebédlőben étkeztünk. Ott
láttam meg - már az első estén - Grete Bauert. a breslauí diáklányt. Igazi
jótétemény volt számomra, hogy egypár szót beszélhettem vele. Megismertetett
barátnőjével, Alwine nővérrel is, aki hivatásos ánolónő volt..JÓv~1 idősebb volt,
mint mí, de egész mívoltában friss és fiatalos. Fityulája al 61 szőke fürtök
kandikáltak ki s nagy, kék szemében kacagott az életöröm, De rögtön észre le
hetett venni azt is, hogy okos és tetterős emberrel állunk szemben.

Jól megvoltam a nővérekkel. Derekasan és serénven dolgoztak, még ha azt
a benyomást keltették is, hogy inkább becsvágy, mint emberszeretet mozgatja
őket. Úgy látszott, szerettek engem. Igaz, hogy örültern minden munkának,
amit csak rámbíztak, szívesen be is ugrottam helyettük, ha valami más dolguk
volt. Háziszokás volt, hogy ebéd és uzsonna között - ilyenkor általában kevés
a tennivaló - mí négyen felváltva szabadok voltunk. Én nem értékeltem ezt
nagyra, elvégre dolgozni és nem sétálni vagy aludni jöttem ide. De Loni nővér

általában ragaszkodott hozzá, hogy nekem is meglegyen a pihenőórám. Lassan
kint én is észrevettem: szükségünk van erre ahhoz, hogy leveleket Irhassunk,
holminkat rendben tarthassuk és apró szükségleteinket beszerezhessük a város
ban. Ha azonban észrevettem, hogy Stefinek fáj a feje - s ez gyakran előfor

dult -, akkor engedélyt kértem arra, hogy ágyba kuldjem és szolzálatban ma
radjak helyette. Nem volt a szavak embere, de hálás volt, hogy valaki pártolja
és mellette áll. Hiszen hazátlan számkivetett volt. Mikor a galíciai nagy német
előrenyomulás alatt többször örömtől ragyogva, győzelmi hírrel léptem a kór
terembe, igy szólt, kissé keményen csengő németségével : "O, Edit nővér, maga
mindig olyan jó híreket hoz". Egyszer azt is [elenthettem, hogy szülővárosát,

Tarnowot felszabadították. A katonák között már gyengébb visszhangra leltek
az örömhíreim. Hitetlenül rázták a fejüket. Vereségeket és szakadatlan vissza
vonulásokat éltek át, nem tudtak hinni az új lendületben. Én egészen felhá
borodtam ezen.

Dr. Pick-kel is jó volt együtt dolgozni. A prágai egyetemi klinikár61 jött,
belgyógyász volt és kórtermünkben éppen úgy megkívánta a kifogástalan ren
det. mint a kllnikáján. Örült orvosi érdeklődésemnek és szívesen tartott szá
momra tanulságos előadásokat a betegágy mellett úgy, ahogy főnöke a nagy
vizitek alkalmával tenni szekta, Gyakorlati dolgokat is tanultam tőle. Kellemes
felfedezés volt számára, hogy velem éppúgy meg tudja értetni magát latinul
mint valamelyik kellégájával. Természetesen barbár egy latinság volt az, amit
az orvosok ott kerékbe törtek.

Számomra a legkedvesebb a betegekkel való foglalatosság volt, még ha
néhány kellemetlenséggel járt' is. Hadikórházunkban képviselve volt az Osztrák
Magyar Monarchia mínden nemzete: a német, a cseh, a szlovák, a szlovén, a
rutén, a magyar, a román, az olasz. A cigány sem ment ritkaságszámba. Mind-
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ehhez néha még egy-egy orosz vagy török is jött. Volt egy kilenenyelvű köny
vecske, a legszükségesebb mindennapi kérdésekkel és feleletekkel, ez szolgált
arra, hogy orvos és betegek megérthessék egymást. Ezzel is alaposan mégis
merkedtem. Mikor egyszer éppen a kis teakonyhába tartottam, hallottam,
amint Pick dr., eléggé távol tőlem, az egyik betegágy mellett ezt mondja
Emma nővérnek: "Figyeljen csak, biztosan tudni fogja!" Azután rámkiáltott,
az egész kórtermen át: "Edit nővér, mít jelent .schwítzen" magyarul?" Vissza
kiáltottam neki a kívánt szót, anélkül, hogy megtorpantam volna. Ezzel a néhány
morzsával és jelbeszéddel segítettünk magunkon. Bizonyára még több nehézsé
günk lett volna, ha az embereknek lett volna igényük szórakozásra Is, A leg
többjük azonban olyan állapotban volt, amilyenben ez szóba sem jöhet. Hogy
maguktehetetlenek voltak, hogy gondozásra szorultak, ez tette számomra a mun
kát különösen kedvessé. Nagyon hamar megismertük a nemzetek köztí kü'önb
ségeket. Egyetlen birodalmi németünk sem volt az osztályon. Később volt néhány
betegem közülük. Mi, német nővérek, ujjongtunk, ha valamelyik transznort'van
fe1fedeztünk egy hazánkfiát. De ha már néhány napot eltöltött betegszobánk
ban, többnyire lelohadt a lelkesedésünk. Igényesek voltak és kritizáltak a mi
honfitársaink, s ha valami nem volt ínyükre. egy egész kór termet kénesek
voltak fellázítani. A "vad népség" alázatos és hálás volt. Úgy fájt látnom a
szegény szlovákokat és ruténeket. akiket kirángattak békés falvaikból. hozv a
harctérre küldjék őket. Mit tudtak ők a Német Birodalom és a Habsburg-Me
narchia történelméból ? Most itt feküsznek és szenvednek,' nem tudva miért.

A harctéri bátorságukért sokat dicsért s a velünk szemben lovagias és
szeretetreméltó magyárok voltak a tűrni legkevésbé tudó paciensek. Ha egy
újonnan jött a műtőben az első kötésváltásnál hangosan jajgatott, rászóltunk:
"Nem szabad, magyar l'" Akkor pár pillanatra elhallgatott a jajkiáltás. Nem
tévedtünk a nemzetiség megállapításában. A cseheket, akik, mint a német ügy
"árulói", oly gyűlöleteseknek voltak kikiáltva, úgy ismertük meg, mint a leg
türelmesebb betegeket s mint a legsegítőkészebbeket is. Egyszer e~ súlyos testa,
eszméletlen beteget kellett átfektetnem egy másik ágyra, hogy az övét tisztába
tehessem. Öntudatuknál levő s nem túl nehéz embereket rendszerint egyedül
tettem át a szomszédos ágyra. Egészen jól ment ez, ha a fogást nem tévesz
tettem el. Most azonban lehetetlen volt. Miután nővér nem volt a közelben.
egy fiatal csehországi németet kértem meg, hogy segítsen. Ö már egészen jól
volt, tétlenül sétált körbe a kórteremben. Mindíg olyan barátságos volt. mint
egy gyermek és irányomban nagyon készségesnek mutatkozott. "Nővér, - mondta
most zavartan - a maga kedvéért szívesen megtenném. De nem bírom, túlsá
gosan undorodom tőle." Akkor egy cseh önként odajött. Távolról sem állt oly
szilárdan a lábán, mint a másik. "Nekem sem könnyű, - mondta - de ai
beteg emberen segíteni kell."

Egy szlováknak - otthon jómódú paraszt - nagy tályog volt a lába szárán,
de heves fájdalmai dacára is húzódozott attól, hogy felvágassa, mert félt a
késtől. Az orvos ezért annyira megharagudott rá, hogy többé már rá sem akart
nézni a lábára. Én egyszer ebédidőben odamentern hozzá s addig beszéltem a
lelkére - azzal a morzsányí cseh tudásommal és jelbeszéddel -, ameddig ki
nem jelentette, hogy felvágatja a lábát. A vizit előtt minden szükségeset oda
készítettem az ágy mellé. A nővérek a vállukat vonogatták. meg voltak győ

ződve róla, hogy Pick dr. nem fog kötélnek állni. Mikor azután bejött és szokása
szerint megkérdezte, hogy van-e valami újság, nyugodtan am mondtam, hogy
még egy incisio hátra van. Szó nélkül munkához látott. és a jó Wessely meg
szabadult gyötrelmeitől. ("Wessely" és "Sumtery" - Vidor és Bús - gyakran
fordult elő, mint családnév.)

Néha bejött egy egyenruhás tábort lelkész a kórterembe és végigment az
ágysorole között. Meg kell mondanom, hogy nem volt valami bizalomgerjesztő:

azt sem vettem észre, hogy bárkinél is hosszabban időzött volna. Soha nem
láttam, hogy valamelyik beteget megáldoztatta, vagy szent kenettel ellátta
volna. Sajnos, annyira járatlan voltarn ezekben a dolgokban, hogy kérdezősködni

vagy gondoskodni felőlük: eszembe se jutott.
A másik vendég, aki hébe-korba jött, a főhadnagy, a katonai iroda főnöke

volt. Míndig rendkívül udvarias volt és belesulykolta az emberekbe, hogy úgy en-

• Izzadni
6 A német eredetiben így áll: ..Nem sabot, Magyarl'~

523



gedelmeskedjenek a nővéreknek, akárcsak neki magának. Nem is a betegeknek,
inkább a segítségünkre rendelt népfelkelőknek szólt' ez. Kezdetben szörnyűlköd

tem azon, hogy katonákat ennyire alacsony és piszkos munkára fognak. Nyílt
ellenszegülés nem volt. De a lengyelek és csehek egymás közt passzív ellen
állást tanúsítottak, mintha nem értenék meg a német parancsot, Ha azt akartuk,
hogy a kórtermünk ki legyen takarítva, vállon kellett ragadni egy ilyen embert
és kezébe nyomni a seprűt. Akkor nagy kényelmesen elkezdte a munkát. De ha
már hátat fordítottunk neki, el lehettünk készülve rá, hogya seprű hamarosan
újra a sarokban fog állni. A lusta embereket fel kellett volna jelentenünk a
főhadnagynál. De az osztrákoknak olyan borzalmas büntetéseik voltak - kikötés
vagy éppen verés. Ilyesminek senkit sem akartunk kitenni.

Két hete voltam már a tífusz-osztályon, míkor éjszakai ügyéletre osztottak
be. Felváltva voltunk éjszakások a kórteremben. Ilyenkor 14 napon át csak
éjjel jöttünk az osztályra - este 7-től reggel 7-ig - s a nappalt pihenésre
Iordíthattuk. Az éjszakások reggel 9-kor kaptak ebédet, utána alhattak körülbelül
este 6-ig, 1/27-kor vacsoráztak és utána mentek az osztályra. Éjszakára kaptak
egy kis kanna kávét, egy vastag dupla vajas kenyeret és egy tojást, Külön háló
szebájuk volt, most én is ebbe hurcolkedtam át. Ha voltak jó barátnők ahhoz.
hogy az ebédről gondoskodjanak, el lehetett azt rendes időben és ágyhoz is
hozatni. Ilyenkor nem kellett már 9 órára otthon lenni, hanem valamível tovább
maradhattunk a szabadban. Mert fényre, levegőre és napra még az alvásnál is
nagyobb szükségünk volt.

Mikor az első estén kis kávéskannámmal a lovaglóiskolába mentem, talál
koztam Pick dr.-ral és egy kellégájával. Szerencsát kívánt nekem éjszakára.
és ezt mondta a másiknak: "Két hete van csak itt s már vállalja a felelősséget

60 tífuszos betegért." De még ennél is több várt rám. Hívatott a főnővér. s
kérdezte, tudok-e injekciót adni. Tanultam, ha nem is csináltam gyakran. Kérte,
hogy vigyázzak egy kicsit a II. kórteremre is; a lengyel lány, aki ott éjszakás
(a kis tizedes t), nem ért az injekcíózáshoz. A III. k6rterembe is nézzek be néha,
mert ott csak egy takarító-ápolónő van. Végül pedig még a kis elkülönítő szobát
is átadta: oda fektettek be a mí kórtermünkből egy beteget, mert diftériát
állapítottak meg nála. Cigány volt, akivel már sokat vesződtünk, mer t egyáltalán
nem akart táplálkozni. Ijesztően lefogyott és barna arca fakó lett, mint a föld.
A diftéria elintézte a többit. De nem az én éjszakai ügyeletem alatt halt meg.
Ezzel szemben a lengyel kislány nagy aggodalmában már az első éjszakán
odavitt egy haldoklóhoz. Az szegény, halálos szükségében még megértetni sem
tudta magát; német volt, ő pedig nem értett németül. Gyorsan elküldtem az
orvosért, én pedig ezalatt injekciót készítettem. Az orvos rögtön jött, de segí
teni már nem lehetett. Csak a halálát tudta bevárni és megállapítani.

Most láttam először valakit meghalni. A második haláleset a mi kórter
münkben történt: mikor pár napos éjszakai szolgálat után este az osztályra
jöttem, azzal a hírrel fogadtak a nővérek, hogy egy haldoklót hoztak; ezt is
nekem tartogatták éjszakára. Utasítottak. hogy óránkint adjak neki kámfor
injekciót. Több éjjelen át tengettem így ezt a szikrányí életet az utolsó reg
gelig. Nagy, erős ember volt; teljesen mozdulatlanul és öntudatlanul feküdt.
Már így érkezett. Senki közülünk nem látta s nem hallotta egyszer sem, hogy
a szemét felnyitotta vagy egy szót szólt volna. Az utolsó éjszakán még adtam
neki egypár injekci6t. A helyemről figyeltem időközönként a lélegzését - egy
szerre csak kimaradt. Az ágyához mentem: nem vert már a szíve, Most azt
kellett tennem, ami ilyenkor előírásos volt: összeszedni azt a kevés tárgvat.
ami a sajátjaként volt nála s lead ni a katonai irodában (a legtöbb dolgot már
érkezésükkor elvették az emberektől és megőrizték kíbocsátásukig) : hívni az
orvost és halotti bizonyítványt állíttatni ki vele; a bizonyítvánnyal a kapuőrség

hez menní és megrendelni az embereket, akik a halottat hordágyon elviszik;
végül pedig eltávolítani minden ágyneműt. Mikor az elhalt kevéske Ingúságát
rendeztem, kiesett egy kis papírlap a noteszából : egy ima volt rajta, életben
maradásáért. a feleségétől kapta. Most először éreztem meg, hogy emberileg
rnít jelent ez a haláleset. De nem időzhettem tovább. Összeszedtem magam s
mentem az orvosért. Be kellett mennem a szobájába, hogy felkeltsem. Az ágya
egy spanyolfal mögött állt. Ott öltözködött fel s azután jött elő. Andersmann dr.
volt, egy fiatal lengyel a sebészéti osztályról. Rámnézett és résztvevően mondta:
"üljön már le, nővér, nagyon sápadt és teljesen kimerültnek látszik." Azonnal
kiállította a halotti bizonyítványt az én bemondásom szerint és csak azután jött
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velem, hogy a halál beálltát megállapítsa. Majd megint egyedül maradtam és
elláttam a többi teendőt is. Nagyon komoran hatott, mikor a szállítók így éjjel
elvitték a halottat. Csak azt kivántam, hogy bár senki ne venné észre a be
tegek közül; bizonyára rettenetes benyomást tett volna rájuk. Reggel megálla
píthattam, hogy valóban senki sem látott semmit. Még a szomszédok is csodál
koztak, hogy üres az ágy.

Ha esténként a kórterembe jöttem, először is körbe jártam. A leakonyhában
rendszerint együtt találtam azokat a magyarokat, akik már jól voltak. Barát
ságosan köszöntöttek és nevettek, mikor megkérdeztem: "Együtt van megint a
magyar klub, ugye?" A vonzerő, ami odacsalogatta őket, a nagy fazék vörös
boros limonádé volt. A "német klub" egy fiatal német-cseh ágyán ülésezett,
aki akkor még nem tudott felkelni. Harctéri történeteket mcséltek egymásnnk
és szidták a politikai viszonyokat. "A háború után németnek fogom vallani
magam" - mondta a fiatal fiú. Odahaza nem volt messze a bajor határtól.

Végigmentem az ágysorok közt és megbizonyosodtarn a nehéz betegek álla
pota felől. Ha elérkezett az alvás ideje az emberek számára és semmi különös
tennivaló nem volt, leültem a kis íróasztal mellé, leveleket írtam, vagy olvastam.
Csak két könyvet hoztam Weisskírchenbe magammal: Husserl "IcJ.eáit" és Ho
méroszt.

Közvetlenül mögöttsm, az első sorban feküdt egy középkorú cseh férfi: kicsi
és gyenge volt. Úgy lefagytak a lábai, hogy néhány lábujja olyan volt. mintha
elszenesedett volna s ezeket le kellett vágni. Alig aludt valamit s egész éjjel
szájában volt .a pípája. Nyugodtan megengedtem neki, pedig meg volt tiltva az
embereknek, hogy ágyban dohányozzanak. Nem akartam őt ettől a vigasztalástól
megfosztani.

Többnyire álmatlanul feküdt ott a nagy, csillogó szemű Mario is. Egyszer
magához intett és jelekkel értésemre adta, hogy levelet szeretne diktálni. Való
színűleg megfigyelte, hogy néha írok. Hoztam papírt és tollat és letérdeltem az
ágya mellé. Ekkor szavakat formált az ajkával - még csak suttogni sem tudott 
s én feszült figyelemmel néztem a száját, leolvastam róla nunden szót, leírtam
és ellenőrzés végett megmutattam neki minden kész mondatot. Egészen jó olasz
levelet hoztunk így össze a nővérei számára. Biztosan ez volt betegsége óta az
első híradása, amit megkaptak otthon. Nemsokára ezután szólt neki Pick dr.
a viziten, hogy írtak a nővérei. Sokat fáradeztunk Marióval együtt, s ez most
gazdag jutalmat nyert. Hosszú hetek alatt megenyhült a makacs baj, megjött
újra a hangja - méghozzá igen erőteljes hang - s tudott jóízűen enni, végül,
fel is kelt. Mikor már itt tartott. barakkban helyezték el, a barátjával együtt,
aki szintén fiatal trieszti kereskedő volt. Ennél kezdettől fogva enyhe lefolyású
volt a betegség. Szanitéc volt, nagyon barátságos és jókedélyű ember; szívesen
tette magát hasznossá azzal, hogy kimosott mullpólyákat művészíen felsodort
s egyéb apróságokkal is szolgálatunkra volt. A két fiatal fiú gyakran látogatott
el hozzánk a barakkjából. szemmelláthatóan megerősödött, s a romantikus Mario
végül is hamisítatlan csirkefogónak bizonyult.

Egypár éjszakán át sokat veszödtem egy nehéz, deliráló beteggel. Már akkor
sem volt tiszta öntudatánál. míkor behozták; úgy látszott, hogy jólelkű ember,
de rémképek gyötrik. Ha melléje mentem, fehér köpenyembe kapaszkodott s
úgy kiabált: "Nővér, segítsen rajtam, segítsen rajtam!" Egyik éjjel folyton me
nekülni akart. Nem mardt más hátra, meg kellett kötöznöm. Az ágya fölé le
pedőt feszítettem ki és sarkait az ágy lábához erősítettem. A nyugtalan beteg
nek csak a feje kandikált ki, egyébként fogva volt. Persze, ha egy darabig
evickélt, - erős ember volt - meglazultak a csomók s kezdhettem előlről a
munkát. így lepett meg egyszer az orvos. aki ezen az éjszakán szolgálatban volt
és utána akart nézni, mi van az osztályon. Békés falusi orvos volt, aki bizo
nyára még sohasem látott tífuszos beteget. Szörnyülködött, hogy magam vagyok
a kórteremben, méghozzá ezzel a nehezen fékezhető beteggel, Mikor látta, hogy
tisztába teszem az ágyát, ijedten kiáltott: "Nővér, megfertőzi magát!" Moso
lyogva mutattam szublímátos mosdótálunkra, Hogya beteg is, én is nyugton
legyünk, végül is morfin injekciót adott neki. A hatás azonban nem egészen
a kívánatos volt. A férfi ugyanis békésen feküdt most már, de hangos nótá
zásba kezdett s felverte nekem a többieket. Mondták másnap reggel, milyen
kedélyes is volt, ahogy a nővér az ágy szélén ült, és bölcsddal hangzott.

Az éjszakai szolgálatot különösen azért szerettem, mert ilyenkor a többi
nővérrel és egyéb személlyel nem volt tennivalóm, egyes-egyedül a betegekkel.
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A.z egyik sebészeti osztályon, ahol később dolgoztam, kisegítő volt egy bécsi
szobrásznő, aki csak éjjeli szelgálatot vállalt, hogy szeretetlen összecsapásoktól
menten szentelhesse magát a sebesülteknek. Én a szokásos rendhez tartottam
magam és megelegedtem a két hetemmeL

Természetesen fellélegzett az ember, míkor reggelenkint a 60 beteg elhasz
nált levegőjével telt termet elhagyhatta. Első utam ilyenkor az osztály fürdő

szebájába vitt. A reggeli fürdő után úgy éreztem, hogy valamelyest megtisztul
tam a bacilusoktóL Elhagytam a lovaglóískolát, gyorsan megreggeliztem a nagy
ebédlőben és siettem a szabadba. Rendszerint találtam társat kisebb vagy na
gyobb sétához.

Egyszer, amikor az éjszakai ügyeletes szobában nappali álmomból feléb
redtem, otthonról jött leveleket és csomagokat találtam az ágyamon. Suse Mug
dan? érkezett meg és tette ide ezeket az üdvözleteket, anélkül, hogy felkeltett
volna. Milyen boldog voltam, míkor azután üdvözölhettem őtl Breslauban csak
egyetlen egyszer beszélgettünk, és mind a ketten tartózkodóak voltunk, úgy
hogy máshol biztosan nem jutottunk volna közel egymáshoz. De itt hamarosan
egymás bizalmasai lettünk. O mícsoda jótétemény volt tudni, hogy egy ilyen
tiszta szívű, ilyen hibátlan [ellernű, ilyen finom és mély érzésű ember van itt
a házban! Számára is nagy támasz volt, hogy rámtalált. Ö egyedül még én
nálam is nehezebben boldogult volna. Suse szerencsétlen flótás volt. Richard
Courant, aki nagyon jól ismerte és szerette, ezt mondta: kizárt dolog, hogy Suse
Mugdannál bármi is az összes elképzelhető nehézség nélkül menjen végbe. így
volt ez most is. Nagy áldozat volt, hogy későn megkezdett tanulmányait pár
félév után újra megszakította, amivel hozzátartozói semmiképpen nem értettek
egyet. O ezt tisztán hazafias kötelességérzetből tette, s most természetesen el
várta, hogy erejének teljét bevethesse. Ehelyett egy akkor még kevéssé kihasz
nált osztályra került a főreáliskolában - Susi nővérhez, a segedápolónőt a
megkülönböztetés kedvéért "Susanne nővérnek" hívták - és a teljesen üres
tisztiszobát kellett ellátnia. Míkor végre jött egy lakó bele, az egy gonorrheás
patikus volt. Suse a legnagyobb lelkiismeretességgel gondozta először a tiszti
szoba bútorait és virágait, azután pedig a kínos betegségben szenvedő fiatal
embert (aki hem szorult egyéni kezelésre nővér részéről, csak az ételt kellett oda
vinni neki, kissé elszórakoztatni és felvidítani); de mégis nyomasztotta. hogy
nem állították nagyobb feladatok elé. Másként lett később, mikor megjöttek a
nagy, sebesültszállító transzportok.

Suse nagy gondban volt ikerfivére, Albert miatt, akit bensőségesen szeretett
s aki a harctéren volt most. S még egy terhe volt, melyet rumdig nehezen
viselt: a Mugdanok zsidó származásúak voltak, de Mugdanné férje halála után
bámulatosan megtévedt anyai gondoskodásával minden gyermekét megkeresz
teltette protestánsnak, hogy jövőjüket így jobban biztosítsa. Később jóságos és
jótevő asszonyt ismertem meg benne, aki saját magáról egyáltalán nem külső

előnyök szerint gondoskodott. Suse anyjának ezt az ügyködését soha nem kö
szönte meg, az ö tiszta és őszinte lelkével ellenkezett olyan áttérés, amely nem
a legbensőbb meggyőződésből fakad. Mióta felnőtté lett, gyakran tépelődött azon,
ne tegye-e meg a visszautat. De hogyan térhetne vissza a zsidósághoz, míkor
az számára teljesen idegen? Ezenkívül az iskolában protestánsnak nevelték, s
ha nem is volt pozitív hivő, mégis valahogyan keresztény-veretűvé lett s egy
némely dolog kedvessé vált a számára. A hadikórházban természetesen időnként

antiszemita megnyilatkozásokat kellett végighallgatnunk. Suse formálisan iri
gyelt engem, amiért ilyenkor egyszerűen előálltam azzal, hogy zsidó vagyok.
(Ez egyébként míndíg nagy csodálkozást váltott ki, mert senki sem tartott annak.)
Ha ő egy ilyen megjegyzés akaImával hallgatott, gyávasággal vádolta magát;
viszont, ha mondani akart valamit, szükségszerűen körülményes magyarázleo
dásba fogott, ami ídegenkedést váltott ki s nem talált megértésre4

Ezeket a kérdéseket mind őszintén és jó szfvvel beszéltük meg egymással.
De nem tegeződtünk azalatt, amíg Weisskirchenben voltunk. Az az esetlen
bizalmaskodás, amellyel a többi nővér tegeződött, anélkül, hogy bensejükben
bármi közük is lett volna egymáshoz, késztetett minket arra, hogy a magázó
dáshoz, mlnt a kölcsönös megbecsülés jeIéhez ragaszkodjunk. Ez egészen magától
értetődően jött; egy szót sem váltottunk felőle.

7 Ed.J.th barátnője

526



Mikor már egy ideje Weisskirchenben voltam, megbetegedett Grete Bauer
és kezelésre haza kellett utaznia. A "kis közösség" kért: helyettesítsem öt, hogy
zavaró elemet ne tehessenek a szobába. Én örömmel egyeztern bele ebbe, hiszen
a nagy lovaglóiskola nővérszobájában rníndíg igen kényelmetlenül éreztem ma
gam. Új szobatársaím közül mindennapos együttlétünk folyamán különösen
Alwine nővérrel barátkoztam össze.

A tífusz-osztályon ezalatt megritkultak a nehéz esetek. Kétszer még meg
kellett adnunk a halálnak a maga áldozatát. Az egyik egy kis pincér volt, tö
rékeny, tüdőbajos ember. Nappal halt meg és Pick dr. és rnínden nővér ott
állt az ágya körül. Ekkor magához hívott egy másik beteg. ..Nővér, ha most
én lennék az!" - suttogta izgatottan. Bíztatóari beszéltem hozzá, de tudtam,
hogy számára sincs már sok remény. Egy húszéves kőműves volt, súlyos metl
hártyagyulladással. Már régóta semmi étvágya sem volt és jóformán semmit
sem vett magához diétás ételeiből. Egyszer megkérdeztem. hogy igazán semmihez
sincs kedve? Ekkor azt mondta, hogy egy narancsot megenne. Hála Istennek
a kantinban lehetett kapni. Azokban a napokban kaptam tábori csomagot is
Lindt-csokoládéval, Megkínáltam belőle, és nagyon ízlett neki. Ettől fogva na
rancson és csokoládén tartottam. Ez bízakodévá tette őt. Mert Azelőtt általában
rosszkedvű és hallgatag volt - ami az ő rossz állapotát tekintve nen is volt csoda.
Pár nappal az első haláleset után észrevettük, hogy ő is a végét járja. Mikor
megtudtam, hogy éjjel nem lesz nyugalom a házban, szívesen átmentem volna,
hogy ott álljak szegény feje mellett. De ilyet nem tehettünk - más volt az
éjszakai ügyeletes. Kérte, hogy hívják el hozzá Pick dr.-t. A fiatal orvos jö"
is, készségesen, dacára annak, hogy nem volt éjjeli szolgálatban. Egészen meg
rendülten mondta másnap reggel: "Ú Edith nővér, ha látta volna!!" Elutánozta,
ahogya fiatalember két kezébe fogta a fejét és úgy kiáltotta: " ... csak meghalni
nem, csak meghalni nem!" A holttestét felboncoIták, hogy megállapítsák a halál
okát. Újra ezt mondta Pick dr.: "Ha látta volna!" A mellüregben vastag mell
hártyagyulladásos kötegek képződtek, amelyek rányomódtak a belső szervekre.
Nem csoda, hogy a gyomor nem tudott már magához venni semmit!

Egy idő múlva a mi orvosunkat is elvitték egy másik hadikórházba. Mind
nyájunktól kedvesen elköszönt és szép virágokat küldött nekünk akértermünk
számára. Mielőtt elment volna, átadta kis birodalmát barátjának, Flusser dr.-nak;
a III. kórterem már eddig is az övé volt, most hozzávette az elsőt. ..Kulönősen
az osztálynaplóra hívom fel figyelmedet. Kifogástalan rendben van. Edith nő

vér vezette." O maga kezdte el, de gyakran elfelejtett beírni egyet-mást. Ezért
nagyon szívesen vette, míkor átvettem tőle, hogy a kórtörténeteket bevezessern.

Flusser dr.-t eddig csak látásból és hallomásból ismertem, ezek nyomán
nem volt róla kedvező benyomásom. De közös munkánk alatt nem volt panaszra
okom. Jó volt a betegekhez, és irányunkban sem tett olyasmit, amit kifogásol
hattunk volna.

%.

Eközben a tífusz-osztály egyre jobban kíürült.
A régi betegeket gyógyultan hazabocsátották, és új alig jött. ami már önma

gában véve is nagyon örvendetes volt. Én ezt a védőoltásnak tulajdonítottarn. ame
lyet most Ausztriában is általánosan bevezettek, amí kezdetben szembeszökően hiá
nyos volt. Az osztályról nem engedtünk át távozó transzportba katonát anélkül,
hogy tífusz, kolera és himlő ellen meg egyszer be nem oltottuk volna. Miután Flusser
dr.-nak egypárszor segítettem ebben, szívesen megengedte, hogy egyedül is csináljam.

Kórtermünk elnéptelenedése azt hozta magával számomra, hogy nem volt
már elég munkám és kielégítetlennek éreztem magam. Három hónapja dolgoz
tam a tífusz-osztályon. Tulajdonképpen jogom lett volna két heti szabadságra.
Próbáltak is rábeszélni, hogy Iazítsak most már. De úgy találtam, hogy ehhez
még nem teljesítettem eleget. Doktori értekezése n vázlatait mindenesetre magam
után küldettem. Valószínűleg Arno fivérem volt az, aki elhozta. Pünkösdkor
ugyanis meglátogatott. Szanitéc-uniformisában jött és á Breslau-í Vöröskereszttől

egy egész csomó szerétetadományt hozott embereink részére. A Főnővér pünkösd
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vasárnapján rendelkezésemre bocsátotta a kórház kocsiját és lovait, hogy ki
rándulnassunk Helfensteinbe. Es a hétfőt is megkaptam szabadnapnak, hogy
elkísérjem Arnót Olmützig s megnézzem vele ezt a szép várost.

Igy hát itt volt egy vastag köteg kéziratom és néha bele is nézten. Ezen
kívül gyakrabban olvastam egy-egy órát Homéroszomból. Viszont nem ezért jöttem
ide. Elhatároztam, hogy megkérem a Főnővért: helyezzen át. Egy estére meg
hívtuk kis közösségünkbe. Itt zavartalanul előadtam neki kérésemet. Egy pil
lanatra sem jött zavarba. "Menjen Anni nővérhez a kis műtőbe. Annak szánni
valóan sok a munkája!" Ilyen utasításokat azonnal keresztúlvittek Már más
nap búcsút vettem a tífusz-osztálytól. A nővérek csodálkoztak egy kissé, amiért

.nen tartottam ki abban, hogy egypár jó napot töltsek el náluk. Agyról ágyra
mentem és kezet adtam míndegyík védencernnek. Némelyik szomorú volt. Egy
hórihorgas fiatal cseh ágyához érkeztem, aki nemrég jött. Magas lázzal ér
kezett, még a szavát is alig hallottuk, a környezettel való kapcsolatnak [elét is
alig észleltük. Csak annyit vettünk észre, hogy éhes volt, és egyre valami
tiltottat próbált szerezni magának. Nem vártam, hogy megértse, amit akartam
és nagyon csodálkoztam, amikor ezt mondta: "Systra briz - Ao nie dobre!"
(Elmegy, nővér? Ez nincs [ól l)

A kis műtő a lovassági kadétintézetben volt. Innen neveztek minket ,,10
vasságiaknak", Anni nővér egy hirtelenszőke kis teremtés volt, ügyes és moz
gékony, jószívű és beszédes. Az ő kis birodalma a műtő volt, három műtőasz

tallal, műszerszekrénnyel és műszerasztallal, a szomszédos sterílízálóval és egy
sötét kis előszobával, amely a folyosóra nyílt. Ott kuksolt, ha nem volt tenni
való, egy sötét sarokban, népfölkelőnk, Max, s úgy őrizte a bejáratot, mint
egy harapós kutya. Abban ~ülönbözött a baj társaitól, hogy fürge, ügyes és
többszörösen használható volt. A legszebb tupfereket ő csavarta nekünk és
pálcikákból és egy kevés vattából jódozó ecseteket fabrikált. lIa sok volt a
dolgunk és munka közben kedveskedve odakiáltottunk neki: "Max, kérem gyor
san ezt vagy azt! hiszen maga olyan jól tudja", akkor csak úgy repült ide-oda
és túltett önmagán. De ilyen ragyogó teljesítmények előtt és után szívesen
erősrtgette magát töményalkohollal, s ha a kantinban már nem kapott. ráiárt
a mí készletünkre. Gondosan el kellett zárnunk a 70%-os spirítuszt, ha nem
akartuk. hogy csodálatos módon megfogyatkozzék.

Minden reggel nálunk kötözték át a sebészeti osztály nehéz sebesültjeit.
Ezenkívül a vizitnél állapították meg, hogy kit fognak megoperálni. A meghatá
rozott időre azután mindennek készen kellett állnia: steril kötszernek. műszer

nek stb. Rendszerint Anni nővér műszerelt, én a kötéseket vettem le, megfogtam
a beteget, ha ez szükséges volt és a végén feltette n a fedőkötést, hogy az or
vosnak a nem sterilhez ne kelljen hozzányúlnia.

Az osztályvezető főorvos cseh sebész volt, idősebb úr, nagyon derék és
lelkiismeretes. Ezért becsültem nagyra a "pan prírnaríust", dacára annak, hogy
igen szófukar volt és kedvességgel nem kényeztetett el bennünket Nagyon
kellemetlen volt számomra két cseh asszisztens: az idősebbik szembeszökően

keveset értett a sebészethez s még kevesebbet az aszepszishez ; a fiatalabbik
nak pedig láthatóan szálka voltam a szemében. A lehetőség szerint kikerülte,
hogy segítsek neki, e helyett a mí cseh kisegítő ápolónőnket hívta magához,
egy sötét szemű lányt, aki csüggött a pillantásán és csak úgy röpült, amikor
intett neki. Egyszer találkeztam vele ebédidőben a kertben. Várakozásom ellenére
barátságosan köszönt s -megkérdezte, hogy milyen könyv van nálam. Odanyúj
tottam neki: Husserl Ideák című munká]a volt, Nagy csodátkozva felkiáltott:
,,0, maga filozopter?" Azzal megtört a jég. Tehát a vélt orvoskolléganő lett
volna kényelmetlen a számára. Nem tudta, hogy a filozófus is jól körmére nézett
az orvosnak. Megesett, hogy felismertem egy beteget, ahogy az asztalra fek
tették. Pár nappal ezelőtt volt itt nálunk. Akkor egy tiszta sebről volt szó s
most ugyanazon a lábszáron nagy tályogot kellett megnyitni - ez ném volt
tisztességes ügy! Mikor azután egyedül voltam, belenéztem a műtéti naplóba.
amelybe a beteg neve és' minden beavatkozás be volt vezetve. Nem tévedtem.
Ilyen felfedezések nagyon felizgattak. Nem volt felháborító, hogy az emberek
arról a helyről, ahol me/ot kellett volna gyógyulniok, (lj szenvedések csíráít vitték
magukkal? Es ez ellen alig lehetett tenni valamit. Hiszen utólag nem lehetett
bebizonyítani. hogy a tályog az operatőr tisztátalansága folytán keletkezett.
Nem csinálhattunk mást. mint hogy mi magunk, amennyire csak tudtunk, gon
doskodtunk az aszepszisről.
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Egyetlen német orvos működött nálunk: Scharf dr., egy barátságos osztrák.
Jól dolgozott és míndíg örült, ha segítettem neki, Szívesen beszélt velem pár
szót olyankor, ha a munkát már elvégeztük. Hamarosan kivallatott, hogy ..civil
ben" mi vagyok. Egyáltalán nem tartottam már titokban. A tapasztalatok
nyomán, amelyeket a tífusz-osztályon szereztem, észrevettem, hogy olyan ez,
mint valami védősánc. Ha az egyik orvos úgy mutatott be a másiknak, hogy
"Edith nővér, civilben filozófus", a tolakodásoktól már előre biztonságban voltam,
Scharf dr. érdeklődött, miért hagytam abba tudományos munkásságo uaj és
míért jöttem ide. (E felett láthatóan mindnyájan csodálkoztak.) Megmagyaráztarn
neki, hogy tanulótársaim mind a harctéren vannak és nem látom be. hogy
nekem miért legyen jobb dolgom, mínt nekik. Úgy látszott, hogy ez hatással
volt rá. Mikor azonban Indítványoztam. hogy jelentkezzen frontszolgálatra és
szerezzen munkát nekem is az egyik tábori kórházban, már nem tudott' lelke
sedni. Mégis kedvessé lettek számomra ezek a his beszélgetések. Kezdtem várni
mindennapos látogatását és szomorú voltam, ha elmaract.

Egyik reggel találkoztam a folyosón Alwíne nővérrel; odakiáltott nekem,
hogy egy 1000 sebesültből . álló transzport érkezését jelezték. Ezt ő míndig első

nek tudta meg, mert alattuk volt a fürdő, minden újonnan jöttet egyenesen
odavittek. És a fürdőből jöttek a műtőbe kötözésre. Ugrottam egyet örömömben,
hogy nunkát kaptunk. Anni nővér és én azonnal bekapcsoltuk a sterílízátorun
kat és harcképessé tettük magunkat. 10 órakor megjöttek az első sebesültek;
ettől fogva egy késői és nagyon rövid ebédszünetet leszámítva megszakítás nélkül
dolgoztunk úgy este 10-ig, ha jól emlékszem. Azokon az orvosokon kívül, akik
naponta nálunk dolgoztak, még többen is jöttek segíteni a barakkokból; ezek a
sebészet terén teljesen gyakorlatlanok voltak. Anni nővérnek a kötözésnél
kellett segítenie. A műszerasztalt reám bízták; nekem kellett odanyújtanom
mindenkinek mindent, ami csak kellett. Nem volt kis feladat ennyi ember
számára a megfelelőt készenlétben tartani. Nem is volt szabad megvárnom. amíg
valamit kérnek, hanem állandóan néznem kellett: milyen sebek vannak, hogy
rnindegyik számára előkészíthessem, amire szüksége volt. Egy Iratal orvosnő,

aki még semmihez sem értett, a közelemben állt, hogy megkaphassa tőlem a
szükséges utasításokat. Azokban a hetekben, amelyeket a:nűtőbE.n eltöltöttem,
eléggé megismertem a háborús sebészet egyszerű orvosszereit. Max, a népfelkelő

és Helene ápolónő volt a segédcsapatom: ha tupfer, ecset, jód. hidrogén sth.
fenyegetően fogyní kezdett, akkor csak egy kérő szót kiáltottam feléiilk s ők

szolgálatkészen gondoskodtak utánpótlásról. A feladat láthatóan megkétszerezte
erőinket s én ebben a magasfeszültségben oly jól éreztem magam. hogy egész
kórházi életemból ez a nap maradt meg legszebb ernlékemnek. Mikor egyszer
egy rövid szünetet tartottak, az orvosok cigarettára gyújtottak és beszélgettek
egy kicsit. Hallottam, a.mínt az egyik idegen ezt kérdezte: ki az a fáradhatat
lan nővér ott a műszerasztalnál. Scharf dr. készségesen elmondta. amit rólarn
tudott és csendesen mosolyognom kellett, hogy meanyire szórul szóra ismételte
azt, amit tőlem tudakolt meg.

Ezen a napon megváltozott a kórház karaktere: most már több volt a
sebesült, mint a tífuszos. A legtöbb barakket kennyű sebesültekkel töltötték
meg, A legnehezebb eseteket a tiszti épületbe, az I. Sebészet! Osztályra hozták.
Ott volt a nagy rnűtő is, ahol naponta, vagy annyiszor, ahányszor szükséges
volt, átkötözték őket.

Nem sokkal ezután a nagy transzport után újra jeleztek egyet. Most már
nem a Kárpátokból kaptuk őket, hanem Varsó környékéről. A nagy lengyel
országi előrenyomulás idejét éltük. A jelentés egészen korán reggel jött, mi
előtt még felkeltünk volna. Alwinenak nagy sietve kellett felöltöznie s a
Főnővértől a fürdő kulcsát elhoznia. Ösztönzésére és is felmentem vele és
engedélyt kértem, hogyafürdetésnél segítségére lehessek. Margit nővért ál
mából kellett felkeltenünk. Szemét dörzsölte s álomittasan intette oda nekem
az igent.

A két nagy fürdóteren egyikében kádak, a másikában zuhanyok voltak.
Az érkezőknek azonnal rninden holmit le kellett venniök, ami csak a testükön
volt. Ezeket tetvetlenítésre vitték el. Aki tudott járni, azt a meleg zuhany
alá küldték, s ott tisztességesen meg kellett mosakcdnía, Azokat, akik maguk
tehetetlenek voltak, nekünk kellett kádba ültetnünk és lemosnunk, akárcsak a
kisgyermekeket. Aki úgy meg volt sebesülve, hogy füröszteni nem lehetett, azt
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a hordágyon mcsdattuk le. Mindez vidám sürgés-forgással ment végbe. El nem
képzelhető, milyen jótétemény volt a fürdő ezeknek az embereknek, akik leg
többjének hónapok s né nelyikének talán egy év óta sem volt alkalma alapos
tisztálkodásra. Velük örültünk, hogy valami jóL tehettünk velük anélkül, hogy
fájdalmat okoztunk volna. A következő állomás a műtő volt, s azt bizony a leg
többje már nem úszta meg heves fájdalmak nélkül. Azok az emberek, akik
Lengyelországból jöttek, tíz napja voltak úton és sokukon volt még első, köz
vetlenül a sebesülésük után feltett kötés. Ilyeneknek már a levétele is kín volt.
És mí lyenek voltak ezek a sebek! De itt a fürdőben örültek, mint a gyerekek.
Egy nagyon fiatal fiút - westfáliai bányász volt - a hordágyán mcstam le.
Míndkét felső combján hatalmas kötés volt. Kék gyermeksze.ne boldogan csillo
gott felém.

Ennek a napnak az estéjén a Főnővér magához hívatott. "Edith nővér, rnen
jen át holnap reggel a 6-os barakkba Marie Louise nővérhez. Maga nyugodt
ember. Azt hiszem, jól lesz így." Tehát újabb áthelyezés, és úgy látszik nem
is lesz könnyű hely! Én nem ismertem Marie Louise nővért, de szűkebb kör
nyezetem részvétét fejezte ki: olyan ideges - mondták -, hogy egyetlen se
gítsége sem tartott ki mellette, pár nap múlva mindegvik «negszökött. Termé
szetesen feltettem magamban: minden tőlem telhetőt megteszek majd, hogy a
Főnővér ne csalódjék bennem.

A 6-os barakk elég messze esett a főépülettől. A két utolsó transzport köny
nyű sebesültjeivel rakták tele (két terem, úgy 50 emberrel); ezeket nem kellett
műtőbe vinni, hanem a barakk kis kötözőjében. súlyosabb baj esetéri az ágyuk
ban látták el őket. Marie Louise nővér rendkívül kedvesen fogadott. Kicsi, vé
kony teremtés volt, Idegessége lerítt az arcáról. A legkevésbé sem termett mun
kára, boldog volt, hogy kap segítséget és láthatóan elhatározta: nagyon uralko
dik majd magán, nehogy az elődeimhez hasonlóan engem is elűzzön. Látszott,
hogy feltűnően jó "gyerekszobája" volt. Csakhamar megtudtam. hogy johannita;
ezekről már Breslauban tudtam, hogy kivétel nélkül jó családból származnak;
míndenesetre azt is mondták róluk, hogy fenn hordják az orrukat és egyéb
társaságokat nagyon lenéznek.

Az egyik kórtermet át kellett vennem, de a másikban, ami már a nővéré

volt, szintén segítenem kellett a kötözésnél. Ezen a területen. mivel műtőből

jöttem, jobban bízott bennem. mínt saját magában. Az asszisztálást a kötözőben

teljesen átengedte nekem. Mikor először léptem a kórtermébe. míndiárt az elül
sö áavak egyikéből kék szemek csillogtak felém. A kis bánvász volt, akinek a
fürdésnél segítettem. Ahogy bejöttem az ajtón, mtndíárt rám ismert és örült a
viszontlátásnak. Nagyon nehéz volt kötözni, mlndegvík felsőcombján gránát
szilánk ütötte 'mélv seb tátongott. De mivel a csontok sértetlenek voltak. a
könnyebb esetek közé sorolták s nem tartották a műtő közelében. A karomon
kel1ett tartanom. hogy az orvos akadálytalanulleoldhassa, ma id újra fe'tehesse
El kötést. Ilyenkor mindig hangosan kiáltozott, s efölött a doktor igen bosszan
kodott. Lengyel volt. aki a szomszéd helység kórházából jött át, hogy kirecitsen
hermünket. A barakknak ugyan volt - meg a tífuszos időkből - ezv osztályos
orvosnője, Seidemann doktorasszony s nálunk is vizitelt, de a kötözéseket nern
vállalta,

Egyszer négyszemközt a lelkére beszéltem az én kis bányászomnak. Meg
kérdeztem. hogy a kötözés valóban olyan nagyon fájdalmas-e. O nem, igazán
nem olyan rossz. Akkor hát szorítsa össze a száját és ne kiabáljon. Csupa
lengyel és cseh van körülötte, maga az orvos is lengyel. Ezeknek 'négiscsak
meg kellene mutatni, hogy a német katona tűrni is tud. Ezek igazán mind
lengyelek és csehek? O ezt észre sem vette. Jó - bátor akar lenni. A követ
kező kötésváltás előtt még egyszer megkérdeztem : "És, ha ma Jön a doktor
úr ...1" ,,'" Meg se mukkanok!" - hangzott az elszánt válasz. És megtartotta
szavát.

A betegek kőzül különösen kettőre emlékszem vissza: egy nagy, fiatal csehre
vagy szlovákra, aki rühes volt s akit minden este kenőccsel kellett tetőtől

talpig bekennem ; jó és barátságos ember volt, aki türelmesen és vidáman tűrt

mindent; s ezután egy jókedvű cigányra, akinek az á~ya felett hegedű Iózott,
és nagyon szépen játszott rajta. Sajnos. szívesen kártyázott is, és az igazgató
ra itaesiute a parkban, amint pénzben játszott. Ez sztaorúan tilos volt. és árís
tornat kapott érte. Most már nem volt nálam a kórteremben. de még hozzánk
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tartozott és az ellátásáról is nekünk kellett gondoskodnunk. Míkor a napi fej
adagot feIírtam a konyha számára, mindig a "IV-es étrendet" hozattam neki,
rnert tudtam, hogyavaskosabb V-öst nem szenvedheti. A börtönböj .nindjárt
a távozó transzportba került. Búcsúzéul még egyszer megjelent nálunk, menet
készen és hadifelszerelésben, tört németséggel tőrü1metszett hálaszónoklatoí' tar
tott nekem és lovagiasan kezet csókolt, mint egy valódi magyar.

Az élelem kiosztása önmagában véve nagyon sok örömet szcrzett volna, mert
az emberek egészséges étvágyúak voltak s várakozásteljesen álltak sorba kis tál
jaikkal, nikor a nagy kondérokból mertem nekik. De Marie Louise nővér ehhez
is az elképzelhető legkörülményesebb eljárást találta ki. Hogy a még éhesek
nek nehogy jogtalanul osztani lehessen a maradékból, a kendérokat többször lS

át kellett vinni az egyik kórteremből a másikba és a nővér ide-oda ugrált, hogy
vigyázzon minden kanálra.

Egyébként is: naponta volt mit lenyelnem. Egészen rossz volt a helyzet, mí
kor júliusban Erna meglátogatott. Szabadsága volt s azt sehol sem töltötte volna
el szívesebben, mínt éppen nálam; Weisskirchen elragadó fekvésű kis gyógyhely
volt, üdülésre való. Legelső gondom az volt, hogy lakást találjak neki. Nehezen
tudtam elszabadulni, hogy keressek, egypárszor pihenőóráimat használtam fel
erre. De hiába. Ha a kiadó házakban német nyelven érdeklődtem szeba után,
nem kaptam feleletet. A főnővér meghallotta, mílyen bajban vagyok és azt üzen
te, hogy Erna természetesen velem étkezhet a kórházban, és éjjeli szállást io; bo
csát ott rendelkezésünkre, amennyiben beérjük vele. Alwine indítványozta ezt
neki. Lakásviszonyainkban némi változás állt be az utóbbi idöben. Mikor Alwine
nővér szabadságra ment, Suse Mugdant hívták meg helyébe a kis közösségbe.
mint a "szabadságon lévő helyettesét". Azután Klára nővér és Lotte is elment
14 napra, és csak mí, a két újonc, maradtunk vissza. A végén ebből a helyiség
ből is betegszehát csináltak. Susi nővér, akinél SUSE' dolgozott, mindkettőnket

befogadott. Neki nagy hálószobája volt az osztályán, három magas tiszti ággyal,
Jelenlétét alig vettük észre, zavartalanabbul voltunk, nintha kettesben lettünk
volna. Alwíne nővér egy egészen különálló kis birodalrnat kapott. Saját állomást
építettek neki és közvetlenül mellette egy fürdőt - rnindegyiket könnyedén, fá
ból ácsolták - és Alwíne, mint fürdőmester, ebben a házikóban kapott szobát,
Most azt ajánlotta fel, hogy az egyik még üres helyiséget Ernának és nekern
rendezi be. Hamarosan szerestek ágyakat, egy asztalt és székeket. Egypár tarka
parasztkendő. amit olcsón kaptunk meg a vásárban, az árkádok alatt, s ami
terítőül szolgált, meg magunk szedte mezei virág tette barátságossá ;J. szobát.
Természetesen nagyon hálásak voltunk ezért a megoldásért. Erna szolgálatí időm

re ne n tartott igényt. Reggelenkint nagyon korán keltem fel és elkészítettem
a kávét kettőnk számára. Vettünk egy csinos kancsót hozzáillő karlsbadí tölcsér
rel és két kis csészét. Délelőtt és délután a parkban olvasott a vendégel!', vagy
sétálni ment; Suse vagy Alwine szakított néha időt arra. hogy elkísér-ie őt. A
kedves Seidemann doktorasszony, aki hallott a látozatómról, kért, hogy hozzam
össze a nővéremmel és bemutatta őt a Kaszinóban. Megmutatták neki a hadikór
házat, alkalmankint segített is a kötözésnél. Étkezés idején értem jött a barakk
ba, s azután együtt mentünk az ebédlőbe. Ha még nem voltam kész az étolek
kiosztásával mire megjött, segített neke:n a maga kedves, barátságos mód ián.
Ilverikor- egyikünk sem volt a legkevésbé sem türelmetlen. Marie Louise nővér

méaís fennakadt rajta. Kitelentette nekem, hogy kínos számára, ha Emát csak
jönni is látia ; olyan ez neki, mint egy figyelmeztetés, hogy most azután hagyjon
elmenni engem.

Kevéssel Erna elutazása előtt a Főnővér (nyilván Alwinető!) ismét hallott
mártíriumomról. Rövid szolgálatí parancsban elrendelte, hogy legyen egy tel ies
szabadnapon s hogy menjek el Ernával kirándulni. Ragyogó időben, gyalog
rnentünk fel a Helfensteinre; boldogan, hogy kínzómtól elszabadultunk s hogy
egyszer zavartalanul beszélgethetünk egymással.

(Folytatjuk)
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HUNYADI ISTVÁN VERSEI

Improvizáció
egy falusi templomban

Szembejöttek elcsendült diákmisék
vad borzongásai. Orgonasípokon
fölröppenő korál pelémhasított
mint férnfényű ekevas. Forgatta, nap-

fényre dobta
gyökérfaló, lágytestű szörnyeim, a búnt,
mit mélyre elástam, lehazudtam,
elhessent diákidők kigyózó vakrémületét.

Akkor a lánykák fehérben, angyali
fuvolák hangján énekeltek,
ma sötét fejkendős, reszketó anyókák
cifrázzák-fújják versüket
s a kántor szálkás, borokba-fürdetett
tenorja oszlopot ráz, perget vakolatot.
Hova lettetek szárn1jatlan angyalok,
tükrös, patakszemű fehérek?
Az utakat temetők hava lepte:
az a raj eltűnt, mint őszben a lepke.

Mai pásztorok Attikában

Ez a vidék e!űzné pásztorát
perzselt sík, iszapja-hányt folyómeder
kék vize buggyan itt-ott
kopasz kőszálai eget-bezúzó szitkok;
katlanaiban forr, tajtékzzk a düh.
Az erretévedt ölyv visít
a sasok szárnya döghús-szelet kavar
miben reménykedel még, hegylakó?
Kőbarázdák őrlő állkapcsai közt
zúzódol vasaddal, csontos ökleiddel
.s a felszín ellenáll, térdre roskaszt
tengődsz kecskéd tején, az is sovány
mint földanyád apadt csecse.
Barmod, pár juhod, napvert, magányos
olajfa hűvösén SZOl·ong.
Hol vannak nimfáid s a faun-sípok,
bővérű isteneid, kik titkos
kalandra leszöktek párá.~ hegyeidből?

Szomjas, szelíd pásztordalod talán
barlang-falak 7:erik fel néhanap
esetten tébolyogsz, átkozva sorsodat.

Megara, 1975 szeptember
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Kelemen szomszéd kezei

Reggel a meggyfa embermódon köszön,
őt látom ott, atyafimat, amint
sapkáját emeli:

"Szép jóreggelt, uram."
Ö az. Kelemen. Bár tudom, hogy nem él
a sűrű gondban hajolt - valaha

matróz, sudár -
ölében kalapácsa, dugdosott sarokvasak,
a vénséges Jaháznak késlelné pusztulását,
pár szögért hazaballag (mivel könnyen

felejt)
ó az bizony, a borostás-képű Kelemen.
Nem ismer nyugvást, holott szivacsos

csontja
a föld alatt vitáz nyüzsgő, falánk

nyiivekkel
de mégis újrakezd esó-szomjú füvekkel
s a vadzabbal, mi hírH, hogy a hűség

kiolthatatlan világgal egyneműség.

Kit sirattok? Kiért a Zsoltár, könnyözön?
A meggyfát ó nevelte és ime, máig él!
Tavasz felé kidugja tűznyelveit a

meggyág:
az öreg Kelemen sapkájával köszön.

Kétféle aS8zony

Elmerülve fest
a tér kocsiforgatagában
egy asszony.
Űmaga. nincs jelen,
szemrés, pupilla szííkül-tágul
ahogy a tárgyak vonzzák, aszerint.
A -qépkocsik: kanyarodnak, rádudálnak
de ó, a festő

veszélyre vak, vészjelre siket.

A másik gyárba siet,
megáll, a társát piLlantja, védtelen,
egy világszegletet ragadna meg
és vászna négyszögébe zárná.
a nem várt piLlanat földre-terítheti.
Az idegen máris jelez,
fiatal karját lengeti:
"Csak teste van jelen, vigyázzatok!"



NÁDAS PÉTER

HAMLET SZABAD
Vörös téglafalak csipkéi fölött a varjak károgása. Fekete híd a lassú hóesésben.

Régi, sárga villamos, amint megfontoltan döcög, a kitérőkben megáll, bevár egy
ugyanolyan sárga és régi villamost, aztán elindul, át a csaknem száz kilométer
hosszú városon. És a sárgán fénylő keramitfolyosók, mélyen a föld alatt, amint a
csúcsforgalomban megrekedt tömeg előre, lefelé csoszog: a tarkák ázott testszaga.
a forró leheletek. Teák párája a hosszú üvegpoharak felett, a nyári kastély be
deszkázott szökőkútjai, csupasz fasor a tengerig. A madárcsontú katona tekintete
a képtár meleg csendjében, koszos gimnasztyorkájának olajszaga. amint másolja
Rubljov ikonjait. Az érzéki Vrubel homályból. éjből elővilágló századtordulós
rérneí : tűztől izzó tekintetek. Majakovszkij esőben. kemény lámpafényben. a téren,
ahol minden szombaton több százan hallgattak verset szavalni, régen. a hatvanas
évek közepéri. A sárgaréz kilincsek megfogása abban a szállodában. ahol Jeszenyin
megölte magát. Tömjénfüst és arany. a hosszú viaszgyertyák sárga lángja, az áldozó
papok csókra nyújtott kezén a gyűrűk villogása, s az áldozáshoz tülekvő tömeg,
egy hájas nyakszirt, egy gyengéd arcél, egy rőt rókaprém, az olajjal megkent
homlokok.

Gránátalmák egy poros kirakatban. A templom, ahol Tolsztoj tartotta esküvő

jét; délben bezár. A templomban az öreg szolga a frissen aranyozott ikonosztáz
alatt ebédhez terít egy hosszú asztalon: kása és hagymaszag. A régi film szálka
esője mögött lovasroham a német tankcsapatok ellen. Hagymakupolák és az el
esettek emlékművei. A Mamajev Kurgan nyolcvankét méteres nőalakja, a kivont
kard tizenhét méter hosszú a kezében. s a Volga fölött mlndig szól a szél, sza
badon jön, a sztyeppéken át - a romfalakba rejtett hangszőrókból gyászzenét
hallani. Esküvői ebéd: levesek, sültek, gombák, halak, saláták, sajtok és gyümöl
csök, a márványterem fényei az ezüstökön. a pezsgő gazdag gyöngyözése, a
kristálycsillár szívárványos sugárzásaí, fehérek és feketék. Táncosok rügyzöld és
sárbarna trikóban, a trikó gyengéd feszülése melleken, izmokon, a tél és a tavasz,
a fagy és az olvadás, a születés és a halál, testek zenéje, a meztelen karoké és
meztelen lábaké, ösztönök tánca, a kontratagottok búgó csábítása. az angolkürtöle
örjöngő, győzedelmes párzása a vonósok édesen lágy [átékaíval, ágyékole és ölek,
a dob monoton szívhangjai, fiús tubák, férfias kürtök, aggastyán trombiták, a
ritmusok fokozódó lökései, a női testek és a férfi testek pogány szentsége, kéj, az
áldozat és a feláldoztatás : Le sacre du printemps. Aztán egy kocsizás a puha
éjszakában, amint nagy pelyhekben hull a hó. Raszkolnyikov surranó árnya egy
himbálódzó lámpa lengő fénykörében. Naplemente hóviharban. Az őrtálló katonák
mozdulatlan pillantása a mauzóleum bejáratánál. Az erdők, a csendes hajnalok.
És egy hófehér arc, amint felém hajol. amikor a kocsi átsuhan egy szürke téren:
"Látod. ez a színház az, ahová nem tudtunk bejutni. Majd gye1'e újra el!"

Taganka-tér, esti fényben, kezdődik az előadás. A pénztár előtt reggel óta áll
a sor.

A színpadon homály van, koszos, szürke fény. Mintha csak véletlenül felej
tettek volna égve valami [ellegtelenül unalmas Világítást, ami egyetlen célt szolgál ;
ne legyen teljesen sötét. Munkafény. Nem színházi fény, amely kiemel és eltakar.
hangsúlyoz, leplez, vagy jellemez, de nem is utánzata egy valódinak, mert valódi
fények ide nem érnek el, se nap, se hold, itt semmi nem természetes. ez színpad,
És a hatalmas, nyitott színpadtér üres. Nem attól üres. hogy eltávolítottak róla
minden tárgyat, hanem attól, hogy a tér szerkezetével demonstrál ják a tárgyak
hiányát. A színpadot teljes mélységében kínyították, a hátsó tűzfalat nyersen fehér
felület borítja, aminek keresztre emlékeztető, középbarnára pácolt deszkaesikek
adnak osztást. A jobboldali és a baloldali takarást kihozták a színpadkeret elé, s
a zenekari árok lefedésével előszínpadot képeztek. De a színtér nemcsak mélységé
ben osztott, hanem magasságában is. Vízszintes síkban jön előre a zenekari
árokig, ott azonban váratlanul megtörik. A zenekari árkot fedő előszínpad egy
magas lépcsőnyivel alacsonyabb, mínt a felső színpad, s a sztntkülőnbséget adó
ácsolatot a függőleges síkban semmi nem fedi. A játék az álszínpadon fog hát
zajlani: ez csak színház, semmi nem valódi. És az előszínpad közepén, úiabb
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mélység nyílik. A mélység harmadik fokozata. Egy sírgödör. Téglalap alakú lyuk,
a deszkába vágva. Egy sírgödör, szélén a valódi föld fekete halmai ; készenlétben
az elkövetkező temetkezéshez. Csak a fekete föld valódi.

Ez a tér attól üres, hogy magassága is, mélysége is mereven tagolt. Csak
síkokból és élekből áll. Nem emlékeztet semmire. Se életre, se színházra. Bár
teret adhat életnek is, színháznak is, halálnak is. De a síkoknak és éleknek nin
csen történelme, nincsen kora. Ez a tér a történelmi tudatot nem kapcsolja be,
s ezért a merevséget és ridegséget semmi nem enyhíti. Az élettelenül szürke
fény sem. Az csupán még megfoghatatlanabbá teszi.

A jobboldali takarás előtt durván ácsolt hasáb fekszik a földön. Eppen akkora,
hogy beleférhet a sírgödörbe. Lehet koporsó, lehet pad is, de ágy is lehet. A
félig betemetett sírban széles markolatú lovagi kard van a fekete földbe tűzve.
Es semmi más. A felső színpad hátsó falánál valaki ül. Lábát szétterpesztí ke-
zében gitár, fejét lehajtja, mozdulatlan, Ö Hamlet, a dán királyfi. '

És nagyon fontos, hogy ez a közömbösen rideg és hierarchikusan merev szín
tér, amit a szürke fény elken és bepiszkít, de meleggé nem old, hosszan, kitartottan.
és szinte észrevétlenül rögzüljön a néző szemében. A nyitott színpadnak csak akkor
van értelme, ha értelme van. Nagyon fontos, hogy a készülődésnek ebben a kez
deti szakaszában megfoganjon az a körvonalazhatatlan érzelem, ami bizonytalan
ságból, feszültségből. szorongásból, s a tömeges kiváncsiság miatt némi hisztériá
ból áll, s hiánynak nevezhető. Fontos, hogy észrevegyük: e stabil látszatokból
épülő világban minden hierarchikusan elrendezett, az üresség a síkok és élek
rendszerében jelenik meg. s ha megjelent. akkor e kereten belül vannak fokozatai
és szintjeí, fényt ad és visszaver, atmoszférát teremt, az atmoszféra érzelmeket
vált ki, s bár mindez igen bizonytalan, hiszen a keretrendszer maga is látszat
csupán, egyetlen bizonyosság mégis létezik: a vég, a föld, a lyuk, a sír. És
nagyon fontos, hogy elfogadhassuk ezt az ürességen belül kiépült hierarchiát. Hogy
várjunk és várakozzunk. míg az ürességben valami bekövetkezik, s bármi legyen
az, de töltse ki a hiány érzetét.

Hamlet föláll, előrejön. gitározik, üvöltve énekel, és aztán mások is bejönnek,
Bernardo és Francisco, Marcellus és Horatio, beszélnek is, de még mindig abban a
bizonytalan fényben úszunk, ami megakadályozza látni azt, ami látható. ami
nem engedi hallani a haIlhatót, amitől nem érezzük azt, ami érezhető. mert az
események feltartóztathatatlan menete csak akkor indul el, amikor valahol fönn.
a zsinórpadlás és a színpadkeret felső takarása között valami megcsikordul. egy
teljesen közönséges csígaszerkezet, s a színpad mennyezetét átívelő tréger az
óriások esetlen könnyedségével színre nem lendíti az egész üres teret betöltő,

könnyeden csomózott, durva és súlyos spárgafüggönyt. Ami most a hatalom fala.
A kísértő király. A Iét söprűje, És mindenkit leterít és elsöpör. Diadalmas egysze
rűséggel végrehajtott akciójának pillanatában, amikor a kicsi emberi figurákat
lábukról Tedöntve. a rivalda vonalával párhuzamosan megáll, s mint egy váratlan
felismerés a tudatot, az egész színpadnyílást a mennyezettől a padlóig, takarás
tól a takarásig betölti ronda és vad, sötét és dürückös szépségével, mintha egy
üres edénybe kétszer annyi folyadékot öntenénk. mint amennyi belefér. túlcsorduló
an kitelik a hiány érzete, s befejezetté válik a játék esztétikai tere.

Jurij Ljubimov színházában ez a függöny a leglátványosabb elem. Tárgy,
élettelen, de a síkok és élek által körülzárt ürességben mégis élőnek mutatkozík.
Mert táncos könnyedséggel képes mozogni, fut, teljes fordulatot tesz, hömpölyög,
jön, megy, hullámzik, remeg és megmered; érzelmei vannak, szerenven a hát
térben marad, majd pöffeszkedve az előtérbe tolakszik, egérutat ad. elrejt, majd
lezárja az utat, és leleplez; egy élőlény megbízhatatlanságával váltogatja sze
repeit, gyengédnek és szépnek mutatkozík, de kemény és csúnya, lágy és puha,
de engesztelhetetlen és erőszakos, átjárhatatlanul tömörnek mutatja magát, de
készségesen átengedi a hangokat, fehérre sápad, elfeketedik, unalmasan vagy
ridegen elszürkül, melegbarna, látni engedi játékosan változatos domborzatát,
ám sima, mint a fal, kiismerhetetlen. Ugyanakkor nem akar élőbbnek mutatkozni,
mint amilyen, mindig tárgy marad, színpadi elem, minden mozdulatát atréger
és a csigaszerkezet zúgása és csikorgása kíséri, habár önálló zajokat is ad:
csattan, surran, döng és puffan. Önállósága azonban erősen korlátozott: ez a függöny
is csak egyetlen elem a stabil látszatokból épülő hierarchiában, nem főszereplő.

l!:]őnek csupán azért tűnik, mert a környezet halott. Azért mozog, mert egy
háttérben álló gépezet beprogramozott parancsait rnozogja Ie. Érzelmei pedig
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csak azért lehetnek, mert a környezetében élő érzelmes emberek a gondol
kodás siralmasan korlátozott törvényei szerínt, benne vélik felismerni saját
mozgásukat. Ez a függöny: fétis.

Jurij Ljubirnov nem tartozik a színház nagy megújítóí közé, de azok közé
tartozik, akiknek a világról nagy víziójuk van.. Elrendezettnek látja a világot,
s ezért mindennek pontosan tudja a helyét, még ha ettől a végleges és végletes el
rendezettségtől szenved is. Színháza a legkevésbé sem elméleti természetű, ami per
sze nem azt jelenti, hogy elméletileg ne lenne pontosan megalapozott, hanem azt,
hogy mint minden jelentős látomás, inkább érzéki jellegű. Ljubírnov érzékelése
hierarchikusan elrendezett. E hierarchia legalsó lépcsőfokán olyan anyagtalanul
üres teret lát, melyet nem érintett emberi történelem; a hierarchia következő
lépcsőfokán jelenik meg a rusztikus függöny, amely élettelen anyag ugyan, de
mégis élőnek mutatkozik, s amely általánosságokban ugyan, de tartalmaz némi
utalást az emberi történelemre vonatkozóan is: a függöny, a makramé, már
egy időszámításunk előtt, körülbelül 850-ben készült asszír reliefen is látható.
de kedvelt technika volt Orániaí Vilmos idejében az angol udvarban, s divatos
ma is; a hierarchia harmadik lépcsőfokán jelenik meg a színész és a szőveg, a
szöveg konkrét időkeretek közé határolja a történelmet, a színészek viszont
nemcsak a darab rendezői beállítása által, hanem már a ruháikkal is, kitágítják
a szöveg történelmi kereteit, nagyszemű pulóverekben és kötött ruhákban ját
szanak, melyek visszautalnak a függöny anyagára, s hordhatók ma is: a hie
rarchiának ezen a lépcsőfokán az élő ember és az élettelen anyag az üres térben
a történelem viszonylatrendszerébe áll; s végül a hierarchia legfelső fokán:
a fény.

Ha az üres térről azt mondjuk, hogy ez az az anyagtalan alap, amire az elő

adás építkezik, ha a függönyről azt mondjuk, hogyeza leglátványosabb elem.
ha a szövegről és a színészröl azt mondjuk, hogy ez az a centrum, amelyben
élő és élettelen történelemmé szerveződik, akkor azt mondhatjuk, hogy Ljubimov
színházában a fény a kiteljesedés és a beteljesedés, a történelmi keretek túl
lépésének eszköze, maga a határtalan, akár Isten is. De Ljubimovnál, annak
ellenére, hogy a fény természetszerűen tartalmaz mísztíkus elemeket, köznapi
értelemben szó sincs misztikáról : nála a fény il'! érzéki természetű. A világítás
sa] tölti fel és üríti ki a teret, a világítással ad konkrét funkclót a térnek, a
világítással kelti életre a mechanikusan mozgó függöny anyagát, a fényekkel
jellemzi az emberi arcokat, testeket, s bizonyos értelemben a fények hordozzák
az érzelmeket, mert tömeget tud adni a fénynek, ritmust, zenét, s ez az egész
játékra visszahat: a fények tömegétől minden egyéni érzelem tömeges érze
lemmé lényegül. Ljubimovnak a világítástechnika tekintetében nincsenek gát
lásai vagy skrupulusaí. Brecht színpadának vakítóan éles fehérjeit és mocsko
san szomorú szürkéit éppen úgy használja, mint az amerikanizált varieték
bombasztikus tényorgláít, vagy éppen az Eizenstein filmjeiból ismert alsó vilá
gításokat, melyek dérnoníkusan hosszú árnyékokat rajzolnak a háttérre, s ördö
givé torzítják a legártatlanabb arcot is. Ljubimov számára a fény olyan, mint
festőnek a szín, zenésznek a hang. Ljubimov a fény által szabad.

Szabad, tehát a fénynek se rabja. A fényforrások is látszanak. A fény is
csak alapelem, olyan mint az üresség, a tárgy, a föld, az ember, olyan eszköz,
amivel a hierarchiát betetőzheti. A szépen felépített hierarchiák viszont csak
arra jók, hogy bebizonyítsák önnön Iehetetlenségüket, Ljubímov rekonstruál
egy hierarchikusan felépített világot, használja, játszik vele, ami természetszerű

formája az azonosulásnak is, de gondolkodását, paradox módon, ez nem hatja
át. Szabad, ami azt jelenti, hogy kívülről is érzékeli, amil felépített. s ezáltal
megőrizheti ösztönös érzékelésének minden szokványos kereten túllépő józan
tisztaságát. így alakul ki színházának bonyolult drámai szerkezcte, melyben
a stabil látszatokból épülő tárgyi, történelmi, társadalmi és filozófiai vonatko
zásokat hordozó hierarchia, szemben áll az ösztönök és érzékek labilisen való
ságos káoszával, az ember egyéni, lelki, érzéki vonatkozásaival, s rnindenképpen
az utóbbié a primátus.

Ebben a színházban az érzékiségnek persze nincsenek olyan látványos formál,
mint amit a pornográfia felszabadító hatását kiaknázó nyugat-európai színház
ban megszoktunk, Itt senki nem vetkőzik meztelenre, senki nem mutogatja
magát. Ljubimov színházának érzékisége nem narcisztikus és nem exhibicio
nista jellegű, hanem fedett és takart. És bármennyire furcsának tűnjék is a
megállapítás: nemzeti karaktere van.
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A Ljubimov színházában megnyilvánuló érzékiség nemzeti karaktere, speci
állsan orosz jellege, egy látszólag távolról vett balett-színhází példával tehető

plasztikussá; ha Maurice Béjart Budapesten is látható, Sztravinszkij Le sacre du
7Jrintemps círnű zenéjére készített koreográfiáját összehasonlítjuk azzal a pro
dukcióval, amelyet ugyanerre a zenére Natalja Kaszatkina és Vlagyimir Va
szíljov koreografált, és Leningrádban látható. A hármas összehasonlítás annál is
inkább jogosnak tűnik, mert a balett éppen az abszolút elvontság és az abszo
lút konkr étság hajszálvékony határterületén megjelenítve ad társadalmi karak
tert az érzékiségnek. Béjart, aki sok tekintetben nem tartja irányadónak a
klasszikus balett hagyományos mozgásformáit, tulajdonképpen minden úgyneve
zetten modern törekvése ellenére, klasszikus balettet csinál, ugyanis az érzelmi
és érzéki megnyilvánulásokat az elszigetelt egyének és az elszigetelt párok táncára
bontja, s ezért a szólótáncosok és a balettkar között ugyanolyan alárendeltségí
és föléredeltségi viszony alakul ki, mint a klasszikus balettben. Ez azonban
'csak stiláris megközelítés, s ezért bizonyos tekintetben lényegtelen. Ami lé
nyeges: a nemek között hal1atlanul dinamikus, ám értelmetlenül öldöklő harc
folyik,. s a küzdelem tetőfokán, amikor a vonzás és taszítás játéka tovább már
nem folytatható, széthullanak a párok is. És az erotikus magánynak ezen a
csúcspontján, Béjart különös mozdulatábrát konstruál: a nagy terpeszben el
helyezkedő nyitott lábfejen rideg ritmíkával süllyed és emelkedik a kitárt öl,
rniközben a fej, a törzs s a kar teljesen merev és részvétlen marad. A mozdulat
a megvilágosodás pontosságával találja el az érzékek szkizofréniáját. Béjarf
megközelítése tragikusan szemérmetlen és szorongatóan magára utalt. Natalja
Kaszatkina és Vlagyimir Vasziljov koreográfiája alapvetően másfajta viszony
latrendszert ábrázol. Még ha analitikus formában ís, de a klasszikus balett ha
gyományos mozgásaít használják, amí azt jelenti, hogy a klasszikus rnozgások
nem nagy ívekben, nem általánosságokban fejeződnek ki, hanem szinkronban
maradnak a zene által kínált legapróbb dinamikus részletekkel is, ami által a
részletezettség feszülten gazdag egységévé dúsulnak, és nem üres általánossággá ;
de megváltoztatják a hagyományos arányokat abban az értelernben is, hogy az
első jelenettől az utolsóig, hatalmas tömeg van jelen a színpadon, és a szóló
vagy a pas de deux alig emelkedik ki abból a masszívan egységes érzelmi és
érzéki hullámverésből. amit a balettkar tömege képvisel; nem a szóJótáncok és a
párostáncok vezetik tehát a színpadi gondolatot, nem az egyén és nem az egyé
nek, hanem a tömeg és az egyén közötti drámai viszony; megszűník az előtér

€s a háttér klasszikus osztottsága, a tömeg nem a kiválasztott egyének érzelmeit
illusztrálja, hanem a tömegnek vannak olyan érzelmei, melyeknek az egyénben
is ki kell fejeződniük. így hát az érzékiségnek van ugyan egyéni arca is, mégis
tömegméretű, a tömegesség pedig szétfeszítení látszik a színpadot, s ezért a
tömeget mozgató erőt tulajdonképpen nem a színpadon, hanem a színpad keretein
túl kell keresnünk: rítusban, mítoszban. Natalja Kaszatkina és Vlagyimir
Vaszí liov megközelítésének érzékiségében van valami feszítáen nagyvonalú és
einézően törvényszerű.

S ugyanez jellemző Jurij Liubímov színházának érzékiségére is: nem egyéne
ket mozgat; tömeges érzelmekből rajzolódik ki az egyéni arcél; minden a tömeg
ből jön, s a tömegbe tart; nem egyén és egyén között zajlik a dráma, hanem
a tömeg hierarchiákban kirajzolódó történelmi és társadalmi törvényei és az egyén
törvényekből és hierarchiákból szabadulni vágyó szabadságvágya közöt t.

A függöny a harmadik felvonás első jelenetében a rivalda vonalával pár
huzamosan áll: a jobboldali takarástól a baloldali takarásig. a mennyezettől a
padlóig betölti a színpad keretét, Ierekesztí a sztnpadtér üres távlatát. Merev
és mozdulatlan. És az a jellegtelenül szürke munkatény világít, amit az első

jelenetből már ismerünk. A függöny rnögött a királyi pár fülel. Hamlet pedig,
mintha védelmet keresne, éppen ehhez a függönyhöz tapadva áll a színpad
jobb oldalán. A rövidszárú csizmába bújtatott fekete nadrág, a feszesen feszülő fe
kete trikó, amelynek mély kivágásából erőszakosan bukkan elő izmos nyaka, neut
.rálisan nemtelen és csupaszon érzéki hatást kölcsönöz erős testének. Már el
mondta úgynevezett nagyrnonológját, amely Ljubi.nov színpadán nem a lét
-és a lét önkényes rnegszüntetésének kérdéskörében felmerülő filozofikus betét,
'hanem olyan tárgyszerűségtől kopogó köznapi kérdéssorozat, amely az élet
'bizonyos csomópontjain mindenkiben szükségszerűen fölmerül: ,.Mt!rt ki viselné
c kor gúnycsapásait, I Zsarnok bosszúját, gőgös emberdölyfét, I Útált szerelme kín
ját, pörhalasztást, I A hivatalnak packázásait, I S mind a rtL'f]ást, mellyeI méltat-
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tanok / Bántalmazzák a tűrő érdemet: / Ha nyugalomba küldhetné magát / Egy
puszta tőrrel?" Vlagyimir Viszockij felteszi magának ezeket a tipikusan ham
letinek nevezhető kérdéseket, de nYilv~nvaló, hogy nem az öngyilkosság ügyével
bajmolódik és nem is filozofémákkal, egyrészt azért nem, mert alkatilag nem
hajlik sem a mélabúra, sem a filozófiára, a körűlmények pedig nem is engedik,
hogy mélabús vagy filozofikus legyen, másrészt azért nem, rnert személyes élete
a szellem megjelenésének pillanatában megszűnt, s ettől kezdve minden lépése
és szava amúgy is közeledés a halál felé, a halál az ő számára már olyan ter
mészetes, mint a nyitott sír fekete földje az előszínpadon. ez már elvégeztetett,
a "puszta tőrrel" nem kell hát sietnie. És ekkor a színpad baloldalán rejtőz

ködő Polonius a függöny elé löki lányát, Ophéliát. Natalja Szajkó is a füg
gönyhöz tapad. Egymásra merednek. S a tekintet, amit a függöny durva anya
gát súrolva egymásra vetnek, nemcsak az egész kietlen teret hidalja át, hanem
az előadás összes személyí, tárgyi és szellemi eleméből is feszes szerkezetet
teremt. Tulajdonképpen meglepettek, de a meglepettség nem a helyzetre, hanem
önmagukra vonatkozik. Hamlet vágya a bizalmatlanság, Ophélia vágya a féle
lem mögül néz elő. S Hamlet, aki a monológban az elvégzett dolgok trónján
tudta már magát - innen a monológ ironikus hangvétele -, most hirtelen a
tisztázatlan ösztönök sámliján csücsül; ő, aki az imént még azt hitte, hogy nem
lelhet egyetlen olyan pontot sem magában, amely sérthetövé tehetné, Ophélia
puszta látása által teljesen kiszolgáltatott; Ophélia léte ezernyi szállal kötözi
ahhoz a világhoz, amit apja szellemének hatására megtagadni vélt, ami azonban
nem megtagadható. Legszívesebben egymásnak rontanának. De csak lassan, a
függönyhöz tapadva, kezükkel tapogatva, lábukkal araszolva közeledhetnek egymás
fejé. Testük súlyától a hatalmas függöny besüpped, a süppedések hullámzást indíta
nak az anyagban, s a függöny hullámai egyre jobban akadályozzák az előrehaladást.

Közben azért beszélnek. Mintha valami szörnyű szürke masszában Igyekezné
nek előre, egy olyan masszában, ahol minél erőteljesebb az előrehaladás vágya,
annál kevésbé látsaik a cél elérhetőnek. A szlmbolika teljesen egyértelmű: a
lélek mélyén vagyunk, a vágy képlékeny masszajában. abban az áthatolhatatlan
érzéki térben, ami közös bennünk, s ez a szlmbolika csak azért nem banális,
mert szavaikban megőrzik azokat a társadalmi beidegződéseket. mely a tekintet
forróságát lehűti és a vágy beteljesedését eleve lehetetlenné teszi. "Kegyelmes
úr, hogy van, mióta nem I Láttam fönségedet? - kérdezi Ophélía a besúgóvá
nevelt kisasszony elbűvölően bájos gyermetegségével, s' Hamlet a mindent át
látá ember gőgjével, ám udvariasan válaszol - "Köszönöm alássan; jól, jól, jóL".
És a függöny hullámzó masszálába ragadva, tapogatnak egymás felé.

Shakespeare trónkövetelői közül Hamlet az egyetlen, aki nem a trónt akarja.
Nem a hatalom érdekli, hanem a hatalom természete. "Ne hagyj tudatlanság
ban szétrepednem" - kiált, amikor megpillantja apja szellemét. Nem meghó
dítani vágyik a világot, hanem megérteni. Ljubimov felfogásában Hamlet nem
királyfi, hanem gnosztikus beállítottságú értelmiségi, aki ha nem cselekszik, akkor
csak azért nem, mert állandóan gondolkodik és sokat beszél, viszont annak a
magatartásnak, amit a gondolkodásával és szavaival kialakít, tett értéke van,
katalizál. "Mert hát életrendünk egyedüli hatalmassága a féreg: mi minden
egyéb teremtményt meghizlalunk-, hogy magunkat hizlalhassuk; magunkat pedig
a pondrónak hizlaljuk. A kövér király meg a sovány koldus, csak más-más fogat
étel: két tál egy asztalon: s azzal vége." Hamlet a halál szempontjából gondolja
át az életet, s ezért eszmél tulajdonképpen éppen olyan megfellebbezhetettenek
és antiszociálisak, mínt a királyok gyilkosságai. De Hamlet nemcsak gondolkodik.
Többszörös gyilkos maga is, s ezt a tényt Ljubimov egyáltalán nem felhőzi el.
Ez a Hamlet nyers erővel szúrja le Poloníust, hideg értelemmel műkődík közre
Ophélia halálában, Rosencrantzot és Guildensternt ravaszul küldi halálba maga
helyett és kéjes élvezettel döfi le a királyt. És a szó köznapi értelmében, ez
cselekvésnek sem kevés. Hatalmat ugyan nem akar: a gyilkolá- nem célja és
nem eszköze, ám annak érdekében, hogy a világ alapvetően erkölcstelen ter
mészetének a végére járjon, fel kell mondania mindenféle társadalmi egyezményt
és szokást, minden tekintetben meg kell tagadnia mindenféle közreműkodést,

le kell lepleznie. ki kell tépnie és meg kell fojtania saját érzelmeit, s talán
éppen ezáltal kényszerül a cselekvésnek azokra az antiszociális formáira, me
lyeknek értelmében és jogosságában maga is kételkedik. De Hamlet mégis szabad,
mert tetteivel soha nem azonosítja magát. Cselekvésében önkéntelenül repró
dukálja ugyan a hierarchia törvényeit, de magatartásával ellenáll. értelmével
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pedig éppen úgy eltávolítja önmagától saját marginális magatartásformáit, mint
reproduktív cselekvéseit. Rést nyit a hierarchián. Kivételt teremt, Létével azt a
szakadékot tölti ki, ami elválasztja a cselekvést és a gondolkodást. A szakadék
demonstrátora.

Ljubimov Hamletja a plebejus szemléletű tisztánlátók fajtájához tartozik.
Ez a rnoszkvaí Hamlet bizonyos értelemben ikertestvére a berlini III. Richárd
nak. Úgy tűnik, mintha Ljubimov azokat az elméleti megállapításokat alkal
mazná Harnletra, rnelyeket a német Robert Weimann tett Ri.chard plebejus szem
léletét . illetően, és azt is megvalósítani látszik, amit a lengyel Jan Kott, a
két bérgyilkos és Clarence hercegének dialógusát elemezve, a Richárdban észre
vett: "Ez a párbeszéd-foszlány már a Hamlet ígérete. Mert mi mások a bér
gyilkosok, mint a történelem sírásói? A helsingóri temetőben a két sírásó ugyan
csak egy királyfival beszél. És ugyanabból a pel'spektívából nézik a nagy tör
ténelmet és az emberi tragédiákat: azoknak a szemszögéből, akik a sírokat ássák
és az akasztófákat ácsolják. Ebből a perspektíváMl nincs semmi kü,Zönbség a
királyfi és az utolsó nyomorult között. I '" I A király és a bérgyilkos képvi
seli e világ rendjét a legtisztább, lecsupaszított formájában." Mert amilyen íllú
ziótlanul ismeri önmagát a berlini Deutsches Theater kültelkíen plebejus Ri
chárdja, Hilmar Thate, s amilyen fölényes humorral világítja át azt a "fuvolázó
békekort", amiben élni kénytelen, olyan illúziótlanul ismeri önmagát és lehető

ségeit a moszkvai 'I'aganka Színház Hamletje, Vlagyimir Viszocki], amikor az
első jelenetben egy maroknyi értelmiségi egészséges indulatával az üres térbe lép,
hogy lágy gitárfutamok kíséretében, recsegő hangon elénekelje Borisz Paszternak
versét, az előadás prológusát : "Messzi visszhangokat halászva tán megértem, / A
kor, amelyben élek, merre tart."

Mindketten a halál perspektívájában élnek. Richard és Hamlet, csupán mo
rális beállítottságukban megkülönböztethetők, Am úgy tűnik, hogyamorális
beaIlítottság minősége hiába emeli Hamletet Richard fölé. A hierarchiáknak azo
nosak a törvényei. Hamletnak éppen úgy nem lehetnek kétséget Ophéliát me
tően, mint Richárdnak Lady Annával kapcsolatban. Ismerik világuk temészetet.
Mindent tudnak az emberekről. Mindenki mindenre képes. És az ellenkezőjére is.

Hamlet számára az apja szellemével való találkozás jelenete éppen olyan per
döntően fontos, mínt Richárd számára a Lady Annával folytatott beszélgetés. Ha
ez megtörténhetett. minden megtörténhetik. Ha egy nő a legyilkolt férje teteme
fölött adja oda magát, akkor mindent szabad, akkor se erkölcs, se szerelern nem
létezik. S ugyanígy Hamlet esetében! Attól a pillanattól kezdve, amikor apjának
szelleme elmondja legyilkoltatásának történetét. Hamletban az abszolút bizal
matlanság és az egyetemes bizonytalanság érzete válik uralkodóvá. Tárgvat kap.
"Igen, letörlök emlékezetem I Lapjáról minden léha jegyzetet, I Könyvek taná
csit, képet, benyomást, / Mit »izsoa ifjú-kor másolt reá, ! És csak: parancsod
éljen egyedüld Agyam könyvében, nem vegyülve más I Alábbvalókkal: úgy van,
esküszöm. / ,jaj! Rémséges asszony!" S bár az utolsó felkiáltás az anyjára
vonatkozik, rávetül a lányra is. Hamlet számára Ophélia az utolsó, és fl leglé
nyegesebb kelepce. Ki ken belőle kerülnie. Mert Ophélía nemcsak Ophélia, ha
nem maga az érzékeket megragadó eleven csalás. Szerette Ophéllát. De tudja,
hogy ezt hiába mondja el neki. Nem szerette Ophéliát. És tudja, hogy ezt is
hiába mondja el neki. Csak tapogat felé. S közben, mintegy magának beszélve,
azokat a tudható általánosságokat ismételgeti, amelyek a saját érzelmeitől is
eltávolíthatnák a tudatát. "Én meglehetős becsületes vagyok: mégis oly dol
gokkal t)ádolhatnám magamat, hogy jobb lett volna, ha anyám t)ilágra se sziil.
Igen büszke vagyok, bosszúálló, nagyravágyó; egy intésemre több vétek áll készen,
mint amennyi gondolatom van, hogy beleférjen, képzeletem, hogy alakítsa, vagy
időm, ·hogy elkövessem benne. Ily fickók, mint én, mit is mászkáljanak ég s
föld között! Cinkos gazemberek vagyunk mindnyájan: egynek se higgy közülünk.
Menj Isten hírével, kolostorba. Hol az apád?" Testüktől süpped a rnocskos-szürke
függöny. Beissza őket. Hullámzik, s már csak a kezüket tudják egymás felé ki
nyújtani a hullámok alól.

Ez a jelenet az előadás legmélyebb pontja. Ebben a jelenetben egy utolsó
erőfeszítéssel, azt igyekeznek összehangolni még, ami már nem összehangolható:
a tudatukhoz rendezni érzelmeiket. Mert azt hiszik, hogy az a tragikus társa
dalmi szkizofrénia, amely elválasztja őket, még nem érintette az érzékeket. Hi
szen a vágy, mely egymás felé hajtja őket - a másikat megérinteni. megfogni,
megszorítaní -, erősebben látszik rnűködni, mint a tudat. Akarják egymást, még
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ha Hamlet tudata nem akarja is Opheliát, s Ophelía tudja is, hogy nem akar
hatja Hamletet. Dánia börtönében talán csak ez az egyetlen egészséges pont
maradt: az érzéki vágy. És ez talán segít. De ugyanannak a társadalomlélektani
kelepeének a foglyai. Kibúvó nincsen. A vágyuk is beteg. Ophelia éppen úgy
nem tud szabadulni abból a gúzsból, amit apja jelent, mint Hamlet sem abból
a gúzsból, amit anyja jelent. Polonius és a királyi pár a függöny mögött lesel
kedik, fülel. S ahogy Ljubimov felfogásában Hamlet nem mélakóros filozófus,
ugyanúgy OpheIia sem szende szűz, Ö is alaposan bele van keverve az udvari
praktikákba. Ebben az udvarban mindenki följelentő és besúgó. Ophelía sem
kivétel. AIig néhány perce mutatta meg Polonius a királyi párnák Hamlet sze
relrnes levelét, míközben így büszkélkedett: "esdeklésit is / Mind besúgá nekem".
Ophelia pontosan dolgozik. Nemcsak a levelet mutatja meg, hanem egy eminens
diák dilettáns lelkesültségével játssza el apjának Hamlet minden mozdulatát;
azt, ahogy az megfogta kezét a csukló fölött, azt, ahogy az hátralépett és vízs
gální kezdte arcát, hogy belássori az arc mögé ; tehát minden kis részletet, pon
tosan. Ljubímov gazdagon motiválja Ophelia erkölcstelenségeit. Kiindulópontja
valószínűleg nem más, mint az összes eddigi, romantikusan könnyes Ophelíáké,
Laertesnek az a mondata húgáról. miszerint "Bcinat, levertség, a pokol maga /
Önála mind kellemre változik" - csakhogy Ljub'mov ennek a kellemnek a
gyökereit mutatja meg, és nem a felszínét.

Natalja Szajkó Ophellájának három arca van. Telten és asszonyosan nyugodt.
derűsen és felvilágosultan szókímondó, amikor búcsúzó bátyjához beszél: ..De
jó bácsikám, / Magad se tégy úgy, mint rossz pap, nekem / Az égbe tüskés,
zord ösvényt mutatván, / Míg ő szeles, hiú kéjenc gyanánt / Az élvek r6zsás út
jain halad, / Feledve, mit papolt" - és valószínűleg ez az igazi Ophelia. ám meg
félemIítetten kislányos. amikor az apjával beszél, és a kétféle magatartás küz
delmének zavarában vergődik, amikor Hamlet áll előtte. OpheIia szereti Hamletet.
de éppen az ellenkező fajtájú anyagból gyűrták. mint akit szerét. Ophelia is
intellektuel, de ó a realisták fajtájából való, pontosan tudja, hogy mít lehet és
mít nem lehet, s ezért azt is nagyon jól tudja, hogy szabályos körűlmények kö
zött nem lehet Hamleté, s ezzel számol is. Hiszen az apja megmondta neki:
"én 'nem akarom, / Hogy többet oly olcs6 perced legyen, / Hogy Hamlet úrral
szót válts vagy beszélj". De okos lány, rést vél találni magának a mondatok
között, észreveszi, hogy apjának üzleti célja van vele: ..Több áTt szabj 17}agad
nak, / különben (hogy ne tÖTjük e szegény sz6 / Nyakát tOliább) eláTwlsz engem
is". Majd máskor: "Szabd mulatásid értékét magasbm" - joggal reménykedik
tehát, hogy ha a ravaszul ellentmondásos parancsnak engedelmeskedik, s esz
közként az apja kezére adja magát, akkor a dolog eIintéződhet valahogy, s ó
mégis Hamleté lehet. Hamletért elárulja Hamletet. És önmagát. De ebben az új
helyzetben már nem tud szerelmesként Hamlet szemébe nézni, hiszen érzi, hogy
Hamlet is megérzi a politikus csalást az ő szemében. Érzék és tudat, ösztön és
gondolat, szó és mozdulat benne is független ritrnusra ráng. És amikor, mint egy
madzagori vonagló csalit, kiIökik a függöny elé, s fülébe még ott cseng apjának
utolsó szava - "a ká'l'pit megöl/Bátran kilessiik: a találkozást" -, mintha me
nedéket és menekülést keresne, ő is a puszta érzékeinek adja át magát. De az
az érzékiség, ami a bátyjától való búcsúzás jelenetében még frissnek és egész
ségesnek mutatkozott, időközben a distancia nélkül vállalt realitások súlyától
szétrohadt.

És a függöny hullámzása nemcsak beissza testüket, lök is. Durván és vadul
löki őket egymás felé. És amikor a két test a színpad közepéri végre két hullám
közös völgyébe zuhan, s a völgy a két test közös súlyától olyan mélyre süpped,
hogy csaknem teljesen elrejti őket, s rniközben Hamlet egyre csak beszél 
"Isten megáldott egy arccal, csináltok másikat; lebegtek, tipeatek, sel1Jpegtek;
lsten teremtéseinek gúnynevet adtok, s kacérságból tudatlannak mutC1tkoztok.
El'edj! jól laktam máT vele; az ör.iített meg. Nem kell több házasság, mondom;
aki már házas, egy híján hadd éljen; a többí ma1'adjon úgy, amint van" -,
olyan közel kerülnek, hogy test testhez érhet, s kimerevednek a függöny szár
nyai, és ők öntudatlan hisztériájukban nyersen csapnak egymásra, ám abban a
pillanatban, az érintkezés puszta lehetőségétől is undorodva, Hamlet a színpad
közepére penderül, mintha egy idegeri erő rántaná vissza, oda, éppen oda, ahol
az imént anyja és nagybátyja a szemüveges Poloniussal tanácskozott a nyitott
sír fölött, s mint egy ítélet csattan a végszó: "Zárdciba; menj!"
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Ophelia a függöny mély öblében marad. Hamlet végleg szabad. Mindketten
elvesztették az utolsó kapaszkodot, A tragédia útja nyitott.

Az a viszonyrendszer, amely Ljubimov rendezésében a halott királv. Ham
let. az új király, a királynő, Polonius, Ophelia és Leartes között kialakult, nem
mentes a vulgárfreudísta índividuálpszlchológia Ízeitől PS sémáitol. Hamlet ér
zékeit annak a gyilkos kapcsolatnak a háttere zavarta meg, amely öregedő

anyját az ifjú nagybácsihoz köti, Ophelia szexuálís zavarát pedig az a túlzott
apakötődés okozza, ami az apától való rettegésen alapul, s ami miatt érzékileg
természetesebben viszonyul a bátyjához, mint ahhoz, akit valójában kíván és
szeret. A sematízált viszonyrendszer már önmagában is elegendő lenne, hogy ki
ragadja a drámát az unatkozó filozófusok és a szenvelgő széplelkek kezéből, de
a felszínes értelmezések helyett, végeredményben csak egy újabb fe'színességet
kínálna; ám Ljubimov bizalmas viszonyban van az Erzsébet-kori színház tör
ténetfeIfogásával, s ezért nem a később kialakuló polgári színház dramaturgiai
elvei alapján jár el, nem az egyének lelki működésének rendszeréból építi ki
a társadalmi hierarchia képét, hanem éppen fordítva, a hierarchiát eleve adott
nak veszi, pontosan és tárgyilagosan részletezi _. fölül a fény, középütt az em
ber, lenn a sír -, s ezen az elrendezettnek tűnő téren belül fedi föl a nyo
másnak és a szorításnak azon elveit, amit az adott társadalmi szerkezet az
egyénén érvényesít. A harmadik felvonás első jelenetéig tulajdonképpen rnin
denki sematikusan viselkedik, hiszen a hierarchia nyomása nem tud senkiből

kiszorítani többet, mínt egy archaikus pszichológiai sémát. Itt azonban minden
megváltozik.

Ebben az udvarban csak mellékesen foglalkoznak érzelmekkel és államügyek
kel, mert minden energiát leköt a legutóbbi gyilkosság nyomainak eltakarítása.
A függöny mögött leselkedő és hallgatózó királyi pár számára teljesen lényeg
telen kérdés, hogy Hamlet szerétí-e Ophelíát, Ha szeretí, akkor ez a tény lesz
az eszközük. ha nem szeretí, akkor az a tény lesz az eszközük. Mindkét esetre
egyformán jó politikai tippjük lehet. Ha szeretí, akkor tán egy esküvő, ha nem
szereti, akkor tán egy utazás, És Polonius is mindkét eshetőségre jól bebiztosí
totta magát. Ha szereti, akkor kap egy vőt királyi vérből, ha nem szereti, ak
kor besúgói buzgalmaiért a királyi pár kegyet. Hamlet magatartása azonban
nem teszi számukra eldönthetövé azt a kérdést, amit eredetileg nem is tarthat
tak olyan lényegesnek. Hamlet nem az ő kérdéseikre válaszol, hanem a sajátjára.
amelyben természetszerűleg benne foglaltatnak az Ő tetteik. S az archaikus
pszichológiai séma ezen a ponton tágul a konkrét társadalmi szerkezetbe. Akik
tetteikkel felidézik Hamlet szellemét. nem értik Hamletet, mert azt sem értik.
hogy tettük mit jelent. S ezáltal Hamlet is megszűník eszköz lenni a kezükben.
Kicsúszott.

Most már csak a bizonyítási eljárás következik.
Hamletnak a bizonyítási eljáráshoz egyetlen eszköze van s ez maga a szín

ház. A szembesítés játékával bizonyítani, hogy testvérgyilkos a király, ringyó az
anya. És Ljubímov színházában a színészek szfnrelépése egyike u legnagyszerűbb

és leglátványosabb jeleneteknek, amit színházban valaha csináltak. A függöny
a rivaldával párhuzamosan áll, a felső színpad közepéri. Mereven zár. Vakítóvá
fehéredik a fény, a függöny alja könnyedén elválik a talajtól. s lágy ívekbe
ráncolódva a levegőbe emelkedik. A hirtelen láthatóvá váló hátsó tűzfal alsó
vonaláról reflektorok füzére tűz a szembe. Rivaldafény. A szemünkbe tűző ri
valdafény ereje eltünteti a hátsó tűzfalat: míntha tekintetünk túl a fényeken.
egy nézőtér puha sötétjébe lépne. Abba a sötétbe, amelyben ülünk. Mintha
magunk kerültünk volna színpadra színésznek, A függöny már felemelkedett,
fényben állunk, színpadon vagyunk, elkezdődött az előadás. A váltás nyers és
leleplező, nyomasztó és nagyszerű. S amikor libasorban bejönnek a színészek,
félig a valódi, félig a még valódibb nézőtér felé fordítva maguk, már mi is a szín
padon vagyunk, szembe nézve önmagunkkal, és nézve önmagunkat, amint azon
a távoli nézőtéren ülünk. Amilyen erős azonban annak a hatása, ha a nézőtér

sötétjében rejtőző tömeg váratlanul egy másik nézőtér sötétjében rejtező tö
meggel szembesül, s önkéntelenül azonosítja magát azzal, ami a két nézőtér

között a fénybe szorult, míndazzal, ami a színház, a színész, a játék és a lámpa
láz, olyan durva és erős a következő hatás: ezek a színpadra vonuló színészek
sárgában. szilvakékben, csíkosban, pirosban, hosszú sálban, kürtőkalapban, caf
rangokban és másoktól levetett ruhákban mégsem olyanok, amilyennek mi sze
retnénk hinni helyettük magunkat. Ok soha nem néztek szembe önmagukkal.
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ők igazi színházat soha nem lesznek képesek játszani, érctekesen link, szedett
-vedett társaság, a kenyerüket akarják, kirúgták' őket valahonnan és innen is
ki lesznek rúgva, ha már nem kellenek, harsányak, kedvesek és ordenárék, ri
pácsok tehát, ők a társadalom legalja, művészeti páriák. És Hamlet herceg 
Poloniussal az oldalán - a nézőtérnek hátat fordítva, felvilágosult és okos ren
dezőként intézkedik velük, hercegi céljába fogja, utasítja őket, a színház mély
ismerőjeként és inyenc élvezőjeként tanácsokat ád nekik, ők meg minden sza
vára bólogatnak. habár látszik, hogy fölösleges hülyeségnek tartják míndcn sza
vát, de kenyeret akarnak, kis időre fedelet a fejük fölé, s tán egy kicsit' játszani.
A színészek szemében az érzékeny okosságokat szónokló Hamlet és az érzéketlen
butaságokat vartyogó Polonius között nincsen semmi különbség, A narodnyik
indulatú herceg mégiscsak úr, s éppen úgy a hatalmasokhoz tartozik, mínt
Polonius.

Ettől a jelenettől a dráma egész dimenziórendszere megváltozik. Azt is mond
hatnánk, hogy Hamlet világa ebben a jelenetben nyeri el igazi dimenzióit.
Mindaz, amit tud, érez és akar, viszonylagossá válik. Hamlet nem a világ köl
döke, habár mindarra, amit tud, érez és akar, a világnak szüksége van. Ljubímov,
aki eddig közelről figyelte Hamletet, s komoly figyelmével támogatta is, most
eltávolodik tőle, ő is magára hagyja. Most már nem kell vele lennie, Hamlet
amúgy is feltartóztathatatlan. .,Ha most történik: nem ezután; ha nem ezután,
úgy most történik; B ha most meg nem történílc. eljő máskor: készen kell rá
lenni: addig van." És ettől kezdve egyszerre vagyunk kívül és belül. Már a
halálban, de az életben még. A Hamlettal való azonosulásunkat továbbra sem
vagyunk képesek megtagadni. de mégsem Hamlet szemével látjuk már a vi
lágot, hanem azoknak a szemével. akik kívül rekedtek a hatalmasságok harcá
nak körért, és így azonosak a hatalmi harcok végső eredményeivel. A színpad
üres. A két sírásó. lábát a lyukba lógatva, a kihányt halmon ül. Hagymát esz
nek, kenyérrel. Fecsegnek. Kedvesek és kedélyesek. A hierarchiában mindenkinek
kijelölt helye van. A király gyilkol, az udvaronc besúg. Hamlet kivételt teremt,
a színészek játszanak, a sírásó megássa a sírokat. Egyszerre vagyunk kívül és
belül, s ennél több emberi szabadság talán nem is elképzelhető. Egyszerre va
gyunk színészek, sirásók, királyok és királyfiak. A bőrünkön érezzük a hierar
chiát, de áttekintésünk van a hierarchián. És nincsenek többé kétségeink: a ki
zökkent időt senki nem tudja helyretolni. Fortinbras sem érkezik meg a sereg
gel. Nem mondja, hogy "Négy százados I Emelje Hamletet, mint katonát I A
ravatalra: mert belőle, ha I Megéri, nagy király vált volna még." Hamlet nem
akart király lenni, s nem is lett nagy király. Nincsen megkönnyebbülés. Fortín
brast kihúzták.

A függöny csikorogva elfordul, s megmutatja az utolsó felvonás halottait.

KÉT VERS

FARKASRJ;:T, HALOTTAK NAPJA

A heggyé nehezült föld
lángot Vil'it a lejtőn

a leszálló homályban,
csillagok ülnek testek; halmain,
béke s idő hullámain
a végtelen varázsa villog,
ahogy a parttalan áradatban
ringunk a végtelen felé.

DEUS QUI HUMANAE SUBSTANTIAJ:

Gondolattól a teljesség felé
haladunk öröktől örökké
íveden, Istenem. Éveink vágyunk
elé lépdelnek, labirintust
jár létben botladozó lelkünk,
B Te kenyeret és bort adsz nekünk,
míg nyarunk be nem teljesül.
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A PÁRBESZÉD TÖRTÉNETÉBÖl

A fiatal Engels és a vallás
A fiatal Engels a nyitottságára jellemző ösztönös hévvel s ifjonti buzgóság

gal próbál vitát kezdeményezni azokkal, akik szerinte a kereszténységet rosszul
képviselik, mindenekelőtt a protestáns pietistákkal és a tudománytalan, maradi
teológiai nézetek hirdetőivel. Ha az, amit napjainkban "dialógusnak" nevezünk,
Engels korában még aligha volt elképzelhető, az a kísérlete, hogy partnerségbe
lépjen másokkal, a vele ellentétes vagy tőle különböző állásponton Ievőkkel, fel
vesse a gondolatok korrekciójának szükségességét s ezzel egy közös szellemi és
társadalmi haszonnal kecsegtető gyakorlatot jelezzen, korunk díalógus-kultúráiá
nak jegyeit viseli, a párbeszéd idő előtti, történetileg zsenge megnyilvánulása.
Hű tükre mindennek barátaival, az evangélikus lelkésznek készülő Gráeber
fIvérekkel folytatott levelezése. Szinte levélről levélre nyomon követhető a pár
beszéd kínálkozó lehetősége, a kölcsönös szót _ értés reménye, amely végül is
nem nyer kielégítést és kihasználatlan marad.

Az ifjú Engels vallásosságát kezdetben megóvta a szülői ház a kételyektől

és a csalódásoktól. Anyja, a művelt és finom lelkű Elizabeth van Haar keresztény
szellemben nevelte; jelentős hatások érték anyai nagyapja, Gerhard Bernhard
van Haar filológus, a hammi gimnázium rektora és baráti köre részéről, amely
számon tartotta a kor haladó eszmeáramlataít, többek közt figyelemmel kísérte
a francia katolikusok szociális törekvéseit és az egyház belső megújulására tett
erőfeszítéseket - különösen Lamennais és Lacordaire tevékenységet, akiket hiveik
valósággal "új Tertulliánként" üdvözöltek -, s amely Engelst a Biblia. a teo
lógia és a kereszténység történetének elmélyültebb tanulmányozására késztette.1

Ekkortájt, olvasmányélményeinek hatására, kedvelt hőséül a Niebelung-ének
Síegtriedjét választotta, akit a német néphistória hol szentnek, apostolnak, hol a
szabadulást ígérő Krisztus vonásaival ábrázol: a sötétség és tudatlanság erői

fölött aratott győzelmével békét és világosságot hoz az emberiségre. Akit kö
vetni kell az emberiség örök eszményeiért vívott harcban, "ha ki akarunk jutni
a szabad világba, letörni az aggály korlátait és küzdeni az élet koronájáért: a
tettért".2 Nagyapjának értelmiségi társasága kapcsolatot tartott a Fény Barátai
nak (Líchtf'reunde) nevezett vallási csoportosulással. amely a hivatalos protestáns
egyházban uralkodó szélsőséges pietizmus vallási oppozíciója volt s a német
polgárságnak a teológiai konzervatívizmussal szemben megnyilvánuló elégedetlen
ségét fejezte ki.

1839. április 23-án ezt írja Engels Fr'edrich Graebernek: "Most nagyon sokat
foglalkozom filozófiával és kritíkaí teológiával. Ha az ember tizennyolc évesen
megismerkedik Strauss-szal, a racionalistákkal és a Kirchenzeitunggal, akkor
vagy gondolkodás nélkül kell míndent elolvasnia, vagy el kell kezdenie kétel
kedni wuppertali hitében. Nem értem, hogyan lehetnek az ortodox prédikátorok
annyira ortodoxok, hiszen a Bibliában nyilvánvaló ellentmondások találhatók...
S min alapszik a régi ortodoxia? Semmi máson, mint a - megszokáson. Hol
kívánja a Bibilia azt, hogy tanait, tudósításait szó szerint higgyük el? Hol
mondja azt csak egyetlen apostol is, hogy az, amit elmond, közvetlen sugallat?
Az, amit az ortodoxok kívánnak, az nem az értelem béklyóba kötése Krísztus
iránti engedelmességben, nem, hanem az isteninek a meggyilkolása az emberben,
hogy helyét holt betűvel töltsék be..."3 Jegyezzük itt meg, hogy Engels az
"ortodox" elnevezést nem a mai értelemben használja. Ma inkább "tradicio
nalístáknak" hívnánk azokat, akikre ő gondol: akik egyszer s mindenkorra le
zártnak és véglegesnek tekintik a meglévő reológiai rendszert. Elismeri ugyan
ennek a teológiának a hittudomány korábbi fejlődésében játszott szerepét, de
rámutat tanításának tarthatatlanságára a korabe'I tudományeredményeivel és az
általános szellemi fellendüléssel szemben. "Lehet, hogy a pietizmus azelőtt tör
ténetileg létjogosult elem volt a teológia fejlődésében; megkapta a maga jussát,
élt és rnost vonakodás nélkül át kellene adnia helyét a spekulatív teológiának.
Csakis ebből lehet most valami biztosat kibontakoztatni. .."4

Szembeszáll a konzervatív vallási légkör fő élesztőjével. F. W. Krummacher
lelkésszel. a protestáns egyházközség vezetőjével, amiért Wuppertal a vallási
fanatizmus és felekezeti elfogultság színterévé lett. Krummachert a környék
híres 'prédikátorként emlegeti - 1825-től barmeni, 1834-től elberfeldi tiszteletes,
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-, de idejétmúlt pietista tanaival inkább zavart keltett az emberekben. l1:kes
szólásával a tudománytalant akarja tudományként elfogadtatni és a valóság
kegyetlen tényeit mentegetní a köznép előtt, amivel csak a város gazdag polgárai
nak a dicséretét és támogatását szerzi meg magának. Kihívta az ifjú Engels ha
ragját a helybeli egyházi lap, az Evangelische Kirchenzeitung is, mert a lelkész
fogadatlan prókátorává szegődött, nem győzi magasztalni. "Amikor hitről beszél.
az Isten szaváig felemelkedve - jellemzi őt Hengstenberg, a lap szerkesztője

-, a legnagyobb eltökéltséggel mindig a legszigorúbb elgondolást választja,"
A pietizmus társadalmi vetületében válik leleplező tapasztaláttá és kínosan ellent
mondásossá: " ... a gyárosok közül a pietisták bánnak fl legrosszabbul rnunká
saikkal - hangsúlyozza Engels a Wuppertali levelekben -, ők azok, akik
minden lehetséges módon csökkentik bérüket. azzal az ürüggyel, hogy így gátat
vetnek Iszákosságuknak. lelkészválasztásnál pedig míndig ők az elsők,

akik embereiket megvesztegetík't.s
Az ortodoxíából való kiábrándulásának kezdetén még nem magával az or

todox felfogással vitázik, hanem annak szülővárosában támadt megnyilvánulási
formájával, az ún. "wuppertali hittel", amelynek eleven megtestesítőjét Krum
macher lelkészben látja. "Ha Te egyszer lelkész leszel - figyelmezteti Friedrich
barátját -, lehetsz tőlem olyan ortodox, amilyen csak akarsz, de ha pietista
leszel, aki az Ifjú Németországot szídja, az Evangelisebe Kirchenzeítungot vá
lasztja orákulumának - akkor bizony mondom neked. velem gyűlik meg a bajod!
Neked ízig-vérig lelkésszé kell lenned és el kell űznöd az átkozott, sorvadásos,
sutban gunnyasztó píetizrnust, amelyet Krummacher virágoztatott fel. Akkor
persze eretneknek fognak nyilvánítani, de csak hadd jöjjenek és bizonyítsák
be a Biblia alapján vagy észokokkal, hogy nincs igazad. Blank viszont elvete
mült racionalista, félredobja az egész kereszténységet, mi lesz ebből? No. pie
tista sohasem voltam, mísztíkus is csak egy kis ideig. de ezek már tempi pas
sati; most becsületes, másokkal szemben nagyon liberális szupernaturalista vagyok.
Hogy meddig maradok az, nem tudom, de remélem, az maradok, bár hol job
ban, hol kevésbé a racionalizmus felé hajolva. Majd eldöl.?" Vallásos igényeire
fényt vet az a szellemi mérce, amellyel az egyházi segédkönyveket forgatja: "A
létező legkitűnőbb egyházi énekeskönyv vitathatatlanul az itteni (a Brémában több
kiadást megért Keresztyén énekeskönyv gyülekezeti és házi áhítat céljaira címú
gyűjteményről van szó) ; a német költészet minden híressége fellelhető benne:
Goethe (Te, ki az égből való vagy című dal), Schiller (A hit szavai), Kotzebue és
sokan mások..."7

Az egyik irányban végbevitt túlzás természetszerűleg ellenkezést szül a má
sik oldalon. Az ortodox szemlelettel szemben kialakul az a racionalista irány
zat, amelynek Németországban H. E. G. Paulus és S. Heimarius voltak a kez
deményezői. "Természetes rnagyarázatot" kerestek az evangélium csodáira, de
csak feltevésekkel tudtak szolgální, elfogadható érvekkel nem. A kenyérszaporítás
például számukra nem egyéb, mint óriási piknik, melyen Jézus rávette a ~az

dagokat, hogy osszák meg élelmüket a szegényekkel, és a feltámadások, bele
értve Jézus feltámadását is, nem más, mint az élve eltemetettek in extrernis
megmentése. A vízen járó Jézus képe pedig a felszálló köd miatt keletkezett
optikai csalódás, amolyan hittel:;;zuggerált érzéki tévedés," 1839 tavaszán jut
Engels kezébe D. F. Strauss Jézus élete (Das Leben Jesu) című rnunkája,
Strauss éppúgy, mínt a racionalisták, tagadja a csodák természetfölötti jellegét,
hozzátéve azon állítását, hogy az Irás által természetfölöttinek tulajdonított je
lenség valójában történeti sem lehet. Strauss Reimariushoz nyúl vissza. aki a
Szentírás ellentmondásai alapján támadja a kinyilatkoztatást és a csodákat,
Mivel a vallásnak az "ésszerűség" határain belül kell maradni. Jézus nem tá
madhatott fel: a feltámadást a tanítványok találták ki. Az evangélium üzenete
egyetlen mondatban foglalható össze: térjetek meg, rnert közel van az Isten
országa. Strauss a priori véleményét az evangéliumok összehasonlító kritikáiá
val illusztrálja: ha ezek nem egyeznek a részletekben, vagy ha nem ugyanazokat
az eseményeket beszélik el ugyanúgy, akkor - szerinte - máris kész b'zonyí
tékokkal van dolgunk: a tény nem történelmi sem részleteiben, sem lényegében.
Az evangéliumok tehát a mitoszok közé sorolandók, a zsidó nép aspirációinak
terrnékoí.?

Strauss hatása alól az ifjú Engels nem tudta kivonni magát. " ... Még ha
az egész Jézus élete csupán szofizmák komplexumának bízonyulna is - jegyzi
meg levelében -, mert elsőrendű fontosságúvá teszi e művet, hogy az alapjául
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szolgáló eszme a kereszténység mítíkus jellege; ezt az eszmét nem cáfolná az
előbbi felfedezés sem, hiszen ez mindig újból és újból alkalmazható a bibliai
történetre... Lehet, hogy egy jó bibliamagyat-ázó itt-ott ki tud mutatni nála egy
egy baklövést vagy túlzást, ahogy egyes részletekben Luther is támadható volt. .."10
"Vajon bűnt követ el egy őszinte racionalista - teszi föl a kérdést Friedrich
Graebernek -, ha kételkedik? Szó sincs róla. Hiszen akkor egész életéri át a
legszörnyűbb lelkiismeretfurdalásai lennének; a kereszténységnek, ha az illető

az igazságot keresi, legyőzhetetlen igazságként kellene őt hatalmába kerítenie.
Megtörténhetik ez? Azután: mílyen kétértelmű helyzetet foglal el az ortodoxia
a modern műveltséggel szemben? Arra hivatkoznak, hogy a kereszténység min
denüvé magával vitte a műveltséget; most az ortodoxia egyszerre azt követeli,
hogy szűnjék meg a műveltség további fejlődése. Mí legyen például az egész
filozófiával, ha hiszünk a Bibliának, amely az Istennek az ész által való meg
ísmerhetetlenségét tanítja?"11 "Itt van Strauss műve, a Jézus élete, egy még
meg nem cáfolt munka - miért nem írnak ellene döntő cáfolatot? Miért átkoz
nak ki egy valóban tiszteletreméltó embert? ... Ha a keresztény rudomány
óvakodik a tisztán tudományos téren folyó harctól és inkább az ellenfél szemelvét
rántja porba - mit szóljunk ehhez? Valóban, lehet-e egyáltalán az ortodox
keresztény tanítást tisztán tudományos alapokon tárgyalni? .."12 Végkövetkeztetését
versben is megénekli: "Ki az erkölcstant végig elszavalja. / Tanítványa attól nem
boldogul. / Mélyen az ember keblében rejtőzik / A mag, mely élni tudni megtanít.
/ Aki magol reggeltől késő éjig, / Nem leli meg az üdvnek titkait. / A szív
szavát, azt kell, hogy befogadja, / Ha nem így tesz, kín vár rá s gyötrelem. /
Mert igéinek legtartalmasabbja, / Amit úgy neveznek: értelem."

Strauss nemcsak botcsinálta teológust faragott átmenetileg Engelsből. hanem
magával ragadta a filozófia olyan tájaira is, amely őt ifjúságának vége felé a
hegelianizmushoz terelte. A keresztény krisztológiát a filozófia fogalmi körébe
áttéve, Strauss úgy tekintette az emberiséget, "mint azokkal az attribútumokkal
felruházott alanyt, amelyattribútumokat az egyház Krisztusra ruház". Aki
jártas a filozófiában, azt mondhatná, ez Feuerbach vagy talán Hegel gondolata, de
ebben a formában Engels minden valószínűség szerint Strausstól kapta. "Lénye
gében az emberiség és az istenség egy.. . - közli Friedrich Graeberrel -. A
hegeli isteneszme már sajátommá lett, és ezzel a ,modern panteisták' sorába
lépek..."13 Strauss látszólag nem vállalt közösséget a racíonalistákkal, többek
közt szemükre vetette, hogy a csodákra vonatkozó természetes magyarázataik
a történések nagyfokú időbeli eltorzulasát okozzák. Az újszövetségi eseményeket
"mítoszoknak" tekintette, amiket az első keresztény kornmunák alkottak maguk
nak, hogy létüket igazolják. Azt várták a Messíástól, hogy az Atya beavatkozása
nélkül halottakat fog visszaadni az életnek. A keresztény hagyomány tehát ki
zárólag Jézusnak tulajdonította ezeket a tetteket. Ha azonban a hagyományokat
megfosztjuk történelmi hitelétől, csak a puszta fogalom marad meg nekünk,
amit az első keresztények Jézusról kialakítottak. Engels elfogadta Strauss lá
tásmódját, és hitbeli nehézségeit e szerínt oldotta meg. "Strauss zászlaja alá
álltam..." - vallja be, de nem érzett mély és tartós rokonszenvet Strauss
iránt. Egyrészt védelmébe veszi "azt a racionalístát, aki tiszta szívből a lehető

legtöbb jót igyekszik cselekedni", másrészt elutasítja azt az ortodox nézetet,
hogy "a Biblia a racionalistálc örök elkárhozását tanítja", mert elképzelhetetlen
nek tartja, hogy "valaki, aki egész életében (Börne, Spinoza, Kant) az Istennel
való egyesülésre törekedett, vagy akár olyan valaki is ..., akinek legfőbb élet
célja megtalálni azt a pontot, amelyen a pozitív kereszténység és korunk mú
veltsége testvérként állhat egymás mellett, hogy ilyen ember a halála után távol
legyen Istentől és a legszörnyűbb testi-lelki kínokban szenvedje el Isten haragját
az idők végezetéig..."14 Méltatlankodík barátjának,. Friedrich Graebernek meg
vető hangján, ahogy a "racionalisták erőfeszítéseíről" beszél, "mely arra irányul,
hogy Istennel és hitben éljenek". Mikor azonban a Graeber fivérek rnegpendítík
azt az óhajukat, hogy remélik, Engels egy napon víszatér majd a kereszténységhez,
így válaszol nekik: "Pro primo nevetséges számomra, hogy előttetek nem szá
mítok többé kereszténynek és pro secundo, hogy azt hiszitek, aki egyszer a foga
lom kedvéért megszabadult az ortodoxia képzeteitől. az ismét hozzá tud szoxní. ..
Ez. .. lehetséges lenne egy igazi racionalistának, aki belátja a csoda természetes
magyarázatára vonatkozó tehetetlenségét"; az ellenben. aki Strauss segítségével
"töprengésekre adta a fejét... nem tud többé leszállni a napfényben fürdő ha
vasokról az ortodoxia ködös völgyeibe",15
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Egyre inkább meggyőződik arról, hogy voltaképpen nem az ortodoxiát kell
megreformálni, hanem azt a szemléletet kellene alapvetőerr megváltoztatní, amely
a teológia szükségszerű megújhodását akadályozza. így elérhető volna, hogy a
kereszténység lépést tartson a tudományos gondolkodás fejlődésével s előbb

utóbb a világ új arculatához igazodjon. "Mindjobban kétségbe esem Barmen
miatt - vádolja az ortodoxia korlátait -, irodalmi vonatkozásban ott mindennek
vége. Amit ott kinyomatnak, a prédikációk kivételével, legjobb esetben is osto
baság; a vallásos tárgyúak általában butaságok. Valóban nem jogtalanul van
Earmennak meg Elberfeldnek az a híre, hogy obskúrus: Brémanak is ez a híre,
és sok is köztük a hasonlóság; a filiszterség karöltve jár a vallási vakbuzgóság
gal. .." Különösen felháborítja, hogy az ortodoxia a szerelem, a szexus kérdé
sét is úgy taglalja, mint bűnös és üldözendő cselekményt, a költészetben csak
a vallásos tárgyú műveket értékeli, de még ott is "minden allegóriában bálvány
imádást és az érzékiség minden megnyilvánulásában az eredendő bűnök egyikét
fedezi fel, .. Az Énekek énekében pedig ezt olvassuk: Be szép vagy, míly bájos,
Te kedves, te gyönyörűséggel teljes! (Énekek éneke 7,6); de ma persze szidják
az érzékiség mínden védelmét Dávid és Salamon és Isten tudja, ki rníndenkí
ellenére. .. Ráadásul még azzal dicsekszenek, hogy az övék a helyes tanítás, és
mindenkít elátkoznak, aki nem kételkedik ugyan a Bibliában, de másképpen
magyarázza, mtnt ők... Gustav Schwab a legderekabb fickó a világon, ráadásul
ortodox is, de a misztikusok semmire sem becsülik, mert nem míridig efféle
vallásos énekeket hárfáz előttük: azt mondod, én keresztény vagyok, ő pedig
egy versében a racionalisták és mísztíkusok közötti lehetséges megegyezésre céloz.
A vallásos költészetnek egyelőre befellegzett, míg csak nem jön valaki, aki
új lendületet ad neki. . .16 Megerősödik az a nézete, hogy a teológia korszerűsí
tése, a szentírástudomány felfrissülése a bibliai szövegértelrnezéseknek olyan
modern stílusát teremthetné meg, amely a teológiát továbbra is szervesen hozzá
kapcsolja az emberi kultúrához, sőt szükségképpen a filozófiához köti, mint az
egyetemes gondolkodás elévülhetetlen részét, "hiszen az mégiscsak világos, hogy
ha van kinyilatkoztatott vallás, annak Istene nagyobb ugyan lehet, de nem lehet
más, mint az, akit az ész mutat meg. Különben minden filozófia nemcsak hív
ságos, hanem egyenesen bűnös volna, filozófia nélkül pedig nincs műveltség,

műveltség nélkül nincs humanitás, humanitás nélkül megint csak nincs vallás.,,11
Istent mínt abszolút értelmet fogja föl, amely "magasabb fokú értelem, mint

a rníénk, mégsem más fajtájú; mert akkor nem lenne értelem". A racionalizmus
tükrében vizsgálja a szeplőtelen fogantatás dogmáját, Krisztus természetének
kettősségét, de a legnagyobb problérnát számára a megváltás mozzanata jelenti,
"hogy egy harmadik személy érdemei folytán töröltetnek el a vétkei", ebben ma
gáévá tette Wegschneider racionalista teológus véleményét. Tépelődéseinek kime
netelét azonban erősen rontotta Krummacher lelkész újabb szónoklata, aki
szerint az ember annyira rossz, hogy önmagától semmi jót nem cselekedhet.
Ez éppen fordított ja volt Engels antropocentrikus állásfoglalásának: oo" .az a
tény, hogy az ember vétkezik, abból származik, hogy nem valósítja meg magá
ban tökéletesen az ember eszméjét". Racionalizmusát még hibátlan egységben
éli kereszténységével, sőt derűlátóan hangsúlyozza: "Remékm, megélem a világ
vallási tudatának gyökeres megváltozását". "Ismerem azt a boldogító érzést,
amely mindenkit elfog, aki belső, szívből jövő kapcsolatba kerül Istennel, akár
racionalista, akár misztikus - számol be vívódásairól F. Gráebernek -; de ha
tisztázed magadban a dolgot és gondolkozol rajta, anélkül, hogy bibliai szólás
módokhoz ragaszkodnál. azt fogod látni, hogy ez annak a tudata, hogy az em
beriség isteni eredetű, hogy Te, mint ennek az emberiségnek része, nem vesz
hetsz el és számtalan harcok után mind ezen, mínd a túlvilágon, halandóságot
és bűnt levetve, vissza kell térned az istenség ölébe; ez meggyőződésem és ebben
megnyugszom; így azt is kijelenthetem neked, hogy Isten szelleme bizonyságot
ad nekem afelől, hogy Isten gyermeke vagyok... Persze, Te ebben hamarább
megnyugszol, én pedig még számos nézettel harcban állok, és nem hagyhatom
meggyőződésemet ilyen kíalakulatlanul. .."18

Kételyei re, fenntartásaira azonban az ifjú Engels sehonnan sem kap választ,
magára marad néhol drámai konfliktusával. A korabeli teológia és szeritírás
tudomány felkészületlen, hiányoztak azok a nagy tudásu. előretekintő teológusok,
akik hozzákezdtek volna a teológiai megújhodáshoz, de hiányoztak azok a világiak
is, akik vállalkozhattak volna a dolgok új rnogvtlágítására. a kereszténység sze
repének és helyzetének becsületes felmérésére a német társadalom viszonyai
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közt. Engels segítség nélkül, pusztán egymagában nem volt képes megoldani
lelke gordiusi csomóit, arra pedig végképp nem számított, hogy ezért korholás
érje, a várt szellemi-lelki támogatás helyett feddésben részesüljön. "Elismerem,
hogy büntetést érdemlek, és ha Isten meg akar büntetni, ám tegye meg, de
hogy ez akár csak a legkisebb mártékben is örökre eltávolódás legyen Isten
szellemétől - panaszolja barátjának -, ezt teljességgel lehetetlen gondolnom
és hinnem. Hogy kegyelem Isten részéről az, hogy elfogad bennünket, az persze
igaz, hiszen minden kegyelem, amit lsten tesz, de ugyanakkor szükségszerű is
mínden, amit tesz. Hiszen ezeknek az ellentmondásoknak a kiegyenlítése alkotja
Isten lényegének jelentékeny részét... Hiheted Te azt, hogy olyan ember, aki
Istennel való egyesülésre törekszik, örökre el legyen taszítva Istentől? Hiheted
ezt?"19

Rendkívül tanulságos a fiatal Engels kísérlete, hogy valamiképpen áthidalja
azt az egyre táguló szakadékot, ami akkoriban hit és tudomány, vallás és
filozófia között keletkezett. Még erősen élnek benne keresztény neveltetésének
hagyományai, a kereszténységet még mínt az emberi magatartás egyik morális
ismérvét határozza meg, és egyes kérdések - például a szubjektivitás problé
májának - jobb kidolgozását a teológiától várja. A kor ismeretében ma már
tudjuk, hogy ez a kísérlet eleve kudarcra volt ítélve. Az egyházak (mínden
keresztény egyház) oly mértékben csak a védekezésre rendezkedtek be, hogy
igazi tudományos eszmecseréről, a problémák alkotó légkörű megvltatásáról,
úgyszólván szó sem lehetett. Szellemi nyugtalansága és a társadalmi mozgal
makba való bekapcsolódása hamarosan végleg el is távolította Engelst lázas fiatal
éveinek ezektől a problémáitól ; immár az ún. "racionalista" vallásosság sem
járható út a számára. Egy olyan vallással, vallásossággal, amely lemond az
emberek és eszmék iránti nyítottságról, nem tudott mít kezdeni, s e tapasz
talata nézeteinek más irányú továbbgondolására és továbbérlelésére késztette.

HEGYI BÉLA

Irodalom: 1. Hegyi Béla: Az ifjú Engels kereszténysége (Teológia, 1976-4.) - 2. F.
Engels: Ütirajzok (Kossuth, 1976.) - 3. Az ifjú Engels levelet (Kossuth, 197C.) - 4. K. Marx
-F. Engels: oorrespondance publiée sous la responsabilité de Gilbert Badin et Jean Mortier
(Paris, Editions socíaies, 1971.) - 5-7. F. Engels i. m. - 8. Koncz Lajos: A mí Krrsztusurrk
(Szent István Társulat, 1975.) - J. Szabó Ferenc: Az ember és világa (Róma, 1969.) 
10-12. F. Engels i. m. - 13. Paul D. Dognín : La críse reltgteuse du jeune Engels (ICI,
1972-4.) - 14-19. F. Engels i. m,

- A Le Mande 1977. április 28-i szá
ma "Dialógus kezdődik az államhatalom
és a katolíkus egyház között" címmel
ismerteti Aczél Györgynek a Világos
ság októberi számában megjelent "A
szocialista állam és az egyházak Ma
gyarországon" című tanulmányát és
Cserháti József püspök erre adott vála
szát, mely "Nyitott kapuk" címrnel a
Vigilia 1977 márciusi számában jelent
meg. Ugyancsak Ismerteti a cikkeket
a New York Times április 30-i száma.
Az olasz CSEO-documentazione 1977
márciusi száma pedig teljes terjedelmé
ben közlí a pécsi püspök írását.
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- A CSEO-documentaziane 1977 feb
ruári (114.) száma közli Miklós Imre
államtitkár, az Állami Egyházügyi Hi
vatal elnökének "Új típusú kapcsola
tok" címmel a Világosság 1977 januári
számában megjelent, és Hegyi Bélának
"Hivők és nem-hivők együtt e hazában"
című, az Új Ember február 20-i számá
ban megjelent cikkét. amely Miklós Im
re megállapításaira reflektál.

- A holland Wending című ökumeni
kus folyóirat 1977 márciusi száma köz
li Nyíri Tamásnak, a Vigilia 1976 má
jusi számában megjelent "Világi ke
resztények" című tanulmányát.

- A magyar kulturálís sajtóból ha
vonként válogató Látóhatár 1977 má
jusi száma részleteket közöl Hegyi Bé
lának a Vigilia februári számában Illyés
Gyulánéval folyatott beszélgetéséből.
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Gancz Miklós illusztráci ója

JEGYZET A VERSHEZ. Gell ért Osz
kár vitt el a be teg Babits Mih ályhoz
a Röntgen és Rádium Intézetbe. Ap ám
tó l hoztam részére levelet , üzenet et. a
Kalangya legúj abb számával együtt.

J óv al később, 1 9~2-ben ugyanott , a
Bakáts té re n dol goz tam az Egészség
ügyi Miniszt ér ium ösztöndíjával mínt
taná rseg éd és Babits egy kor i szob áj á
ban laktam. Akkor i főnököm, ma jd jó
ba rá tom, Babits ottani kezel őorvosa. je
len leg az intézet utódának, az Orszá 
gos Onkológia i In téze tnek az igazgató-

ja és a Semmelw eis Orvostudományi

Egyetem onkológiai tanszékének tanára

i rj a egy ik hozzám intézett levelében

(1972. X II. 21.) : " Igen , nagy emberek
volt ak . a professzora ink k özöt t, és nagy
emberek volt ak a betegei m kö zött is ,
h a arra gondolok, hogy Babits Míhályt
is k ezeltem. Akkoriban ír ta m eg a
.J ón ás Kön yv é'-t és vez ércikk ét : ,Gon 
do latok az ólomgöm b alatt' (ti. a rá 
d ium-ágyú al a tt), és figyelm ez tet ett a
Ny ugatról fenyegető háborús veszélyre."
Erre u tal versem címe. (sz. e.)
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PIRIGYI ISTVÁN

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE

FELÁLLÍTÁSA
1912. június 8-án jelent meg a hajdúdorogi egyházmegye alapító okmánya. a

Christifideles Graeci kezdetu bulla. Az új egyházmegye - malynek felállításá
val az Apostoli Szeritszék a görög szertartású katolikus magyarság régi óhaját
teljesítette - rendkívül bonyolult körűlmények között, csaknem kibékíthetetlen
ellentétek jegyében született meg. E tanulmányban azon problémákat ismertet
jük. melyek az egyházmegye megalapításával kapcsolatban felmerültek s melyek
gyökerei a régmúltba nyúltak vissza.

A MAGYAR NYELV LITURGIKUS HASZNÁLATÁNAK PROBLÉMÁJA. A
XVII. század a magyarországi görög szertartásúak életében sorsdöntő fordulatot
hozott. A század derekán a hatalmas klterjedésű munkácsi egyházmegye, a szá
zad végén pedig az erdélyi románok zöme egyesült Rómával.

A munkácsi egyházmegye - (területén élt a magyar anyanyelvű bizánci szer
tartású hívek túlnyomó többsége) - uniójának létrejöttében igen nagy része volt
Líppay György előbb egri püspök. majd esztergomi érseknek. aki élete végéig
odaadó, lelkes híve volt az uniónak s nem szűnt meg fáradozni az unió nyomán
előállt egyházjogi és közjogi problémák megoldásán. Rómában és Bécsben, sőt a
magyar földesuraknál is nunden szükséges intézkedést megtett a görög katolikus
papság érdekében s nem rajta múlt, hogy hosszú és küzdelmekben bővelkedő

évtizedeknek kellett eltelniök addig. míg az unió által biztosított jogok a való
ságban is érvényre jutottak. Végül is Bécs az uniót elfogadó papoknak biztosította
ugyanazokat a kiváltságokat, malyekkel a latin szertartású papság rendelkezett.
Róma pedig a munkácsi egyházmegye kanonizációjával (1771), illetve újabb
egyházmegyék felállításával a magyarországi görög katolikusok egyházkormány
zati helyzetét rendezte.

A magyarországi görög katolikus egyházmegyék hivatalos liturgikus nyelve
ószláv, illetve román volt. Korábban ez utóbbiak is az ószláv liturgikus nyelvet
használták; Rákóczi György fejedelem azonban - azzal az elgondolássa', hogy
megnyerje az erdélyi románokat a protestantizmusnak - arra késztette őket. hogy
a liturgiát a saját nyelvükön végezzék. (1)

Hazánkban szláv és román görög katolikusok mellett magyar anyanyelvűek

is éltek, amire számos bizonyítékunk van. Csupán egyetlen történeti tényt szö
gezünk le: a XVIII. század végétől kezdve a magyar nyelv templomi használata
egyre fokozódik, a következő században pedig feltűnően felgyorsul. Ezt bizo
nyítják e korból származó magyar nyelvű liturgikus szövegek, Ivánka Endre
állítása szerint: Ol.' .egy egészen felületes vizsgálat egy sor olyan magyar nyelvű

liturgikus szöveget hozott napvilágra, mely jóval régebbi a legrégibb nyomta
tott magyar görög szertartású liturgikus könyveknél". A tudós professzor szerint
e kéziratok a XVIII. század végéről valók, s ami a legfőbb: használták ís
azokat. (2)

A liturgia-fordítással kapcsolatban külön kell megemlítenünk Kritsfalusi
György ungvári tanár munkáját ; Aranyszájú .Szent János líturgiáját teljes
egészében lefordította (a pap által csendesen mondandó imákkal együtt) és azt
Bacsinszky András munkácsí püspöknek ajánlotta (1795), megjegyezve, hogy őt

e munka elvégzésére sokan bíztatták. Ugyanez a püspök hajdúdorogi lelkész
korában maga is fordított egyházi énekeket magyar nyelvre (3) és ő tudta leg
jobban, hogy erre mennyire szükség van. hiszen egyik püspöki körlevélben
megállapítja: Ol•• .lelkészeinknek az iskolából kikerülő és papi pályára készülő

fiai szlávul olvasni nem tudnak". (4)
Az ismeretlen fordítók magyar egyházközségekben működő lelkészek le

hettek - mint ahogy Bacsínszky András esete is bizonyítja. Ezzel nemcsak
hiveiknek lelki igényeit elégítették ki, hanem megmentették a görög katolikus
magyarságot, rnely éppúgy menthetetlenül pusztult volna, mint a magyar li
turgia bevezetésével késlekedő hazai ortodoxia. (5)
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A magyar liturgia térhódításában e belső okok mellett külső tényezők is
közrojátszottak. így egyes adatok szerint az Alföldön oly ortodox lelkészek jelen
tek meg, kik "magyar nyelven prédikáltak és végezték a különféle szertartásokat"
azzal a céllal, hogy "a magyar liturgiával a schizma karjaiba édesgessék őket"

(ti. a magyar híveket), ezért a görög katolikus papok "saját felelősségükre meg
kezdik az énekfordítást, de ezeket elsősorban csakis külső ezertartásokban al
kalmazzák", (6) Más adat szerint Hajdúdorogról a tokaji ortodox görög lelkészhez
járnak gyónni (7), aki ugyan a szentrnísét görögül végezte. de a hívek magya
rul énekelhettek. (8) Am nem valószínű, hogy az ortodoxia jelentősebb hatást gyako
rolt volna a magyar liturgia terjedésére, hiszen mint fentebb említettük 
hasonló problémával küszködött. E folyamatban a legerőteljesebb gyorsító té
nyező a nemzeti érzés ébredése volt.

II. József - híven államfilozófiájához - az ország termetén kötelezővé teszi
a német nyelv hivatalos használatát (1784). A császárhoz hű főurak az uralkodó
elképzeléseit még magánéletükben is megvalósították: a társalgás nyelve köztük
a német lett, gyermekeik meg sem tanultak magyarul. A szellem emberei
azonban tudatosították a néppel, hogy nyelvünket halálra ítélték, de rajtunk áll.
hogy megmentsük és életben tartsuk. Nekik köszönhető, hogy már az 1791-es
pozsonyi országgyűlésen megindult a küzdelem a magyar nyelv jogainak bizto
sításáért,

Ettől kezdve a magyar liturgia ügye szervesen kapcsolódik a nemzeti tö
rekvésekhez, sőt a későbbiek során egy időre kifejezeUen nacionalista színe
zetet ölt. A nacionalizmus kialakulására, lélekmérgező hatásaira és tragikus
következményeire itt most szükségtelen kitérnünk. Tény, hogy ez hatotta áJt a
magyar közvéleményt is, s ennek következtében a görög katolikus magyarság
számára a magyar liturgia egzisztenciális kérdessé vált: döntenie kellett, magyar
marad-e, vagy görög katolikus. 'I'emplomaíkat a szertartás nyelve szerínt "oláh"
vagy "orosz" templomnak nevezték: a köztudatba átment, hogy aki görög kato
likus, az magyar nem lehet. E megkülönböztetés - vagy megbélyegzés - a
világi görög katolíkus hivő számára hátrányos következményekkel járt együtt.
Mindebből érthető az az egyre határozottabb fellépés, sőt lázongó türelmetlenség,
amivel a magyar liturgia hivatalos elismerését követelték.

Kétségtelen, hogy semmiféle nyoma nincs annak, hogy bármelyik egyházi
hatóság a magyar liturgia használatát engedélyezte volna. Tehát azok a lelké
szek, akik a liturgiát magyarra fordították és az anyanyelvükön végezték, ezt
valóban a saját felelősségükre tették. Ugyanakkor ők is, híveik is, sőt püspökeik
is meg voltak győződve arról, hogy a liturgia nyelvének megállapítása a bizánci
egyház belügye lévén, kizárólag a megyés püspöktől függ annak engedélyezése.
Ezért eleinte a görög katolikus magyárok nem is gondoltak egy új egyházmegye
felállítására; minden törekvésüle csupán arra irányult, hogy a magyar szertar
tásí könyvek kiadását biztosítsák. Erre elsősorban a Iőpásztorukat kérték, neve
zetesen a munkácsi püspőköt, akinek joghatósága alatt élt a legtöbb magyar hivó.
A püspök azonban ezt anyagi okokra hivatkozva háríthatta el, mert végül is a
legnépesebb magyar görög katolikus egyházközség, Hajdúdorog városa az or
szággyűléshez fordult a magyar liturgikus könyvek kiadása ügyében.

E lépésük a maga korában nem volt meglepő. Hiszen 1773-ban Mária Te
rézia egy püspöki bizottságet szervezett a görög katolikus liturgikus könyvek
rendezésére és a bécsi kormány költségén történő kiadásának előkészítésére. S
e bizottság, melynek tagja volt Bacsinszky püspök is, 17 egyházi könyv kiadását
határozta el, de ezek közt magyar nyeívű nem volt. A hajdúdoroglak tehát méltán
várták az országgyűlés támogatását. Kérésüket a nevezetes 1843f44-es ország
gyűlésen a hajdúkerület követe terjesztette elő. Az országgyűlés azonban, mely
fél évszázados küzdelem eredményeképpen diadalra vitte a magyar állarrínyelv
ügyét, a kérést anyagi fedezet hiányában elutasította, A dorogiak annyit mín
denesetre elértek, hogy a magyar liturgia ügye a közvélemény tudomására ju
tott: foglalkoztak vele a törvényhatóságok és az újságok is. így érthető, hogy a
szabadságharc kultuszminisztere, Eötvös József levélben közölte Popovics Vazul
munkácsi püspökkel, hogy a kormány - amennyiben a püspök gondoskodik
az egyházi könyvek magyar nyelvre történő fordításáról - hajlandó az anyagi
feltételeket biztosítani. (9) A szabadságharc bukásával ez a terv sem valósult
meg. (Megjegyzendő, hogy az elmúlt évtizedekben annyi liturgiafordítás látott
napvílágot, hogy újabb fordításra talán már nem is volt szükség ; csupán az
egyházi jóváhagyás és a kiadás volt problernatíkus.) Ezzel szemben a bécsi
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kormány. közbenjárására az Apostoli Szeritszék a magyarországi román görög
katolikusok számára külön érseki tartományt szervezett: a fogarasi püspökséget
érseki rangra emelte; két új püspökséget szervezett (a szamosújvári t és a Iugo
sit), s ezek a már meglevő nagyváradi püspökséggel együtt egy metropoliában
tömörültek. A munkácsí egyházmegyéhez tartozó román parochiák a szamos
újvári, illetve a nagyváradi egyházmegyébe kerültek (1853). Mindez akkor tör
tént, amikor az udvarhoz hű magyar főurak emlékirataikban azt hangsúlyozták.
hogy a monarchia újjászervezése érdekében "igénybe kell venni a nemzetiségek
magyarellenes aspírációit és császárhű érzelmeit is". (10)

Érthető, hogy éppen az abszolutizmus idején terjedt legerőteljesebben az egy
házközségekben a magyar liturgia. Ekkor lépett a színre Farkas Lajos, a
hajdúkerület főhadnagya, később Hajdú megye főügyésze és árvaszékí elnöke,
aki mint írnok részt vett az emlékezetes 1843/44-es országgyűlésen. Emlékiratában
elmondja, hogy fiatal kora óta az volt élete célja, hogy küzdjön a magyar litur
gia elismeréséért: " ... mert ügyünket a magyar nemzetiség szent ügyének is te
kintem, emellett pedig kűzdeni, élet-halálharcot vívni, habár egymagam marad
nék is, dicsőségemnek és elmaradhatatlan kötelességemnek ismerem". (11) Kez
deményezésére Hajdúdorogon közgyűlést tartanak (1863. május 22.), melyen el
határozzák, hogy küldöttséget menesztenek Ungvárra a püspökhöz s a magyar
liturgia szentesítésére vonatkozó kérelmüket írásban terjesztik elő. Ez meg is
történt. A püspök a küldöttséget kitüntető szlvélyességgel fogadta; kijelentette,
hogy kérésük jogos, s a teljesítésének nincs akadálya, ezért úgy hiszi, hogy ..rö
vid idő alatt magyar isteni tisztelettel örvendeztetheti meg szerétett magyar
híveit", (12) Néhány hónappal később azonban az esztergcml érsek figyelmez
tetésére ugyanez a püspök a magyar liturgiát néhány kisebb engedélytől elte
kintve betiltja: ". ..a szerit liturgiát további Intézkedésig, vagyis addig, míg
ennek magyar fordítása hitelesítve nem lesz, s innen ki nem adatik, saját részéről

kizárólag az egyházi szláv nyelven végezze" - írja a lelkészeknek (1863. novem
ber n.).

A püspök ezen rendeletéből is az csendül ki, hogy a magyar liturgia ügye
csak azon fordul meg, hogy a magyar egyházi könyveket a főhatóság eddig még
nem hagyta jóvá. Sem a püspök, sem a prímás álláspontján nem ütközhetünk
meg. Egyrészt ugyanis számos történeti ténnyel bizonyíthatjuk, hogy a munkácsí
püspökök oly intézkedéseket hoztak, melyek a keleti jog szerint a pátríárcha
hatáskörébe tartoznak (az unió előtt általában pátríárchának nevezték őket),

másrészt 'a munkácsi egyházmegye kánoni felállítását követő évektől kezdve a
munkácsi püspökök egyházmegyéjük területén a latin jogot juttatják érvényre,
Intézkedéseikben sohasem hivatkoznak a Trullanumra, annál többet viszont a
Tridentinumra, sőt oly pápai konstitúciókra, amelyek csak a latin egyházat kö
telezik. A latin jog jutott érvényre a perjogban. a házasságjogban. a büntető

jogban, az egyházi életnek szinte minden területén.
A latin jog átvétele kétségtelenül gyakorlati előnyökkel is járt, azonban

egyrészt csaknem áthidalhatatlan szakadékot vágott nemcsak a görög katolikusok
és a keleti ortodoxok közé, hanem megosztotta a hazai görög katolikus egyház
megyéket is; másrészt ilyen körülmények között a liturgia nyelve nem marad
hatott többé egyetlen egyházmegye belügye; így a prímás mint metropolita, jo
gosan figyelmeztette a megyés püspököt a jóvá nem hagyott magyar Iiturgla ter
jedésével kapcsolatban.

A MAGYAR GÖRÖG KATOLIKUS PüSPÖKSÉG FELÁLLíTÁSÁNAK ESZ
MÉJE. Farkas Lajos kezdettől fogva azon az állásponton volt, hogy a magyar
görög katolikusok számára önálló püspökséget kell szervezni ..... kinek is kor
mányzata alá adassanak az összes magyar egyházak, s ez legyen kötelezve arra,
hogy a szükséges egyházi könyvek magyarra fordítását azonnal munkába vegye,
s a magyar nyelvet saját püspöki hatalmánál fogva a kormányzata alá vett
egyházakba minden halogatás nélkül bevigye". (13) Nem bízott abban, hogy
rninden egyes magyarországi görög katolíkus püspök hajlandó lenne a magyar
liturgia bevezetésére. E feltevését támasztotta alá később Pap-Sailágyí nagyvá
radi püspök egyik intézkedése. Ugyanaz a püspök, aki a maga korában hírneves
egyházjogi művében leszögezte: "A Keleti Egyháznak sajátos vonása a nép nyel
vének használata a szent szertartásokban", (14) a makói templomban még li

magyar éneklést is betiltotta; ami országos felháborodást váltott ki.
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A magyar egyházközségek a magyar liturgiát betiltó főpásztori rendelet meg
jelenése után - amit végrehajtani nem is lehetett - felvették a kapcsolatot a
hajdúdorogíakkal, akik Farkas Lajos kezdeményezésére most már ezek nevében
is felléptek. Kérvényt intéztek a királyhoz, a hercegprímáshoz, az udvari fő

kancellárhoz és az országgyűléshez. E kérvények míndegyikében előadják prob
lémáikat és kérik: 1. a magyar liturgikus nyelv szentesítését; 2. magyar görög
katolíkus püspökség felállítását; ha azonban ennek jelenleg valamilyen elhárít
hatatlan akadálya lenne, független helynökség szervezését; 3. országos gyűlés

rendezésének engedélyezését. E kérvényekre azonban válasz nem érkezett.
A poli tikai körülmények a kiegyezés folytán úgy alakultak, hogy az országos

gyűlés megtartásának nem volt akadálya. Ennek sikerét a közbejött makó i ese
mény is elősegítettet ezzel az újságole annyit foglalkoztak, hogy a magyar liturgia
kérdése széles körben ismeretes lett, és minden fórumon támogatókra talált.

Az országos kongresszust 1868. április 16-án tartották meg Hajdúdorogon.
33 egyházközség képviseletében 220 kiküldött és 20 lelkész jelent meg; további
19 község és 11 lelkész levélben jelentette be, hogy a kongresszus határozatait
eleve elfogadják. A kongresszus lényegében a korábbi kívánságokat fogalmazta
meg: a magyar nyelv liturgikus használatának törvényesítését, a magyar görög
katolikus püspökség felállítását, melynek székhelye Hajdúdorog. A kongresszuson
állandó bizottságót szerveztek Farkas Lajos elnökletével, ennek Iett feladata az
újabb kérvények megszerkesztése, az illetékesekhez való eljuttatása s általában
a probléma felszínen tartása. ,

Az állandó bizottság a kongresszus után azonnal kinyomtatta a határozatokat;
megküldte az ország törvényhatóságainak, és ezek mindegyíke támogatásáról biz
tosította a görög katolikus magyarságot, A napilapok is sokat foglalkeztak a
problémával, hangulatot keltve az ügy mellett.

Az állandó bizottság 24 tagú küldöttséget szervezett az újabb kérvényeknek
az illetékesekhez való eljuttatására. (A küldöttség vezetője II református vallású
Sillye Gábor, a hajdúkerület főkapitánya volt, mert más közéleti személy nem
vállalkozott rá.) A küldöttséget mindenki, akit felkerestek (Andrássy míníszter
elnök, Simor hercegprímás, Deák Ferenc és sok más élvonalbeli politikus), rend
kívül meleg fogadtatásban részesítette, s mindenki támogatást ígért. Simor her
cegprímás nyíltan megmondta, hogy a magyar liturgia ügyében Rómához kell
fordulni, de megígérte, hogy ott is tárnogatni fogja őket. Mindehhez a sok ígé
rethez és biztatáshoz még az is hozzájáruIt, hogy Pankovics István munkácsi
püspök kánoni látogatást tett Hajdúdorogon, s ott bejelentette, hogy élete leg
szebb feladatának tartja, hogy ő legyen az első magyar görög katolikus püspök.

Igy a magyar görög katolikusok bizton remélhették. hogy álmaik nemsokára
valóra is válnak. Ebből azonban nem lett semmi. A hajdúdoroglak újabb küldöttsé
get szerveznek, újra végigjárják az illetékes szerveket, újra bíztatást és ígéreteket
kapnak. S mindebből csak annyi valósult meg, hogy a kormány és a munkácsi
püspök között folytatott hosszú tárgyalás után a király felállította a hajdúdorogi
külhelynökséget. Ehhez azonban mindössze 33 munkácsi egyházmegyéhez tar
tozó paróchiát csatoltak; a többi magyar egyházközségről nem történt semmi
féle intézkedés.

Az első külhelynök Danilovics János Munkács egyházmegyei kancellár ka
nonok lett, laki kilenctagú fordító bízottságot szervezett, mely évek munkája
során lefordította és kiadta a legfontosabb szertartásí könyveket magyar nyel
ven. Ez némileg csökkentette azt a csalódást, amit a vikáríátusság felállítása
jelentett. A görög katolikus magyárok abban bíztak, hogy most már maga a
vikárius teszi meg a szükséges lépéseket céljaik elérése érdekében. Erre azonban
nem került sor, viszont egyre hangosabban szólaltak meg a magyar püspökség éS
a magyar liturgia ellenzői. A magyar liturgia terjedését Rómába is jelentették;
XIII. Leó pápa utasította Pásztélyi János munkácsi püspököt. állítsa vissza az
eredeti liturgikus nyelvet. A püspök, ki semmiféle érdeklődést nem mutatott
magyar híveinek problémái iránt - szemben elődeivel -, a pápa 'utasítását
azonnal közölte papjaival, sót az egyházmegye fegyelmi szabályai közé iktatta.

E váratlan fordulatra az állandó bizottság szinte azonnal összeült (1881. ja
nuár 23). Úgy döntött, hogy ismét kérvénnyel fordul a királyhoz, a val1ás- és:
közoktatásügyi miníszterhez és az országgyűléshez, s ragaszkodik a korábbi cél
kitűzésekhez. A kérvényeket most is küldöttség vitte a fővárosba. hol a vezető

politikusok - köztük Tisza Kálmán míníszterelnök - támogatásukról biztosí
tották őket.
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Ezúttal a király utasítására tárgyalások indultak meg a püspöki kar tag
jaival, sőt a kultuszminiszter megkérdezte a budapesti tudományegyetem hit
tudományi karának véleményét is. E tárgyalások során kiderült, hogy a mun
kácsi és az eperjesi püspök kivételével a püspöki kar és a teológiai szakbizott
ság egyértelműen ellenzi az új püspökség felállítását.

A magyar római katolikus püspöki kar állásfoglalása érthető: a közelmúlt
ban tiltotta be az Apostoli Szeritszék a magyar liturgiát, s nincs rá semmi re
mény, hogy döntését megváltoztatja ; így viszont nincs szükséz új püspökségre.
Ezenkívül egyes hazai és külföldi lapokban éppen ezekben az években oly hí
resztelések láttak napvilágot, hogy a magyar kormány még a liturgiát is a
magyarositás céljaira akarja felhasználni. (Erre a vádra maguk a magyar görög
katolíkus vezetők is alapot adtak nacionalista színezetű nyilatkozataikkal.)

A görög katolikus magyarok nem tehettek egyebet, mint hogy újra kérvé
nyeket szerkesztettek az ország vezető embereihez, és újra küldöttségeket menesz
tettek hozzájuk. A vezetőségben új arcok tűntek fel; Farkas Lajos a mozgalorn
51. évében fejezte be életét; nemsokára követte őt az első helynök is.

Eseményekben bővelkedő esztendők után érkezett el a millennium. Az ország
ünnepelt; a görög katolikus magyárok azt hitték, hogy ez az év meghozza küz
delmeik eredményét. 1896. június 27-én, azon a napon, amikor a kormány tagjai
már ki tudja hányadik kérvényüket vették át, az állandó bizottság kívánságára
a hajdúdorogi lelkészek ünnepélyes magyar nyeívű misét végeztek a budapesti
egyetemi templomban, amiről a fővárosi lapok részletes beszámolót közöltek.
s aminek igen súlyos következményei lettek. Róma a magyar liturgiát, sőt még
a liturgikus fordításokat is betiltotta s elrendelte az eddig kinyomtatott könyvek
megsemmisítését; Bánffy míníszterelnök viszont a parlamentben jelentette ki,
hogy előbb a magyar liturgia kérdését kell megoldani, s csak aztán lehet szó
egy új püspökség felállításáról.

Róma döntését a liberális és szabadkőműves sajtó Vatikán-, sőt egyházellenes
támadásokra használta fel. A görög katolikus magyarság belátta, hogy ha ered
ményt akarnak elérni, fel kell számolni a nacionalista vonalvezetést és kizáró
lag az egyházi utat kell járniok.

A hivatalos állásfoglalások meghozták a maguk pozitív eredményeit. A moz
galomhoz csatlakoztak, sőt annak élére álltak a fővárosi görög katolikus értel
miségiek, s ennek [elentőségét az a tény is aláhúzza. hogy a liberalizmusnak
éppen ezekben az években sikerült a latin szertartású értelmiségi réteget az
egyháztól elfordítani, sőt szembeállítani vele.

Alapos előkészítés után megalakult a Görög Szertartású Katolikus Magvarole
Országos Bizottsága (Budapest, 1898. június 20.), melynek elnöke Szabó Jenő fő

rendiházi tag lett; a 165 tagú választmányban képviselve volt az ország csaknem
valemennyi jelentősebb görög katolikus egyházközsége. Az Országos Bizottság
legelső feladatának tartotta a mozgalmat a nacionalista mozzanatoktól meg tisz
títani, s azt tisztán vallási alapokra helyezni. Eleinte nem kívánta új püspökség
felállítását, csak a magyar liturgia szentesítését a meglévő egyházmegyei keretek
közőtt; utóbb azonban felismerte ennek lehetetlenségét, Felhívására -- mínden
külön agitáció nélkül - 113 paróchia csatlakozott a mozgalomhoz 134527 hivő

vel. (Összehasonlításképpen: a nagyváradi görög katolíkus egyházmegye híveinek
száma ekkor 102700 volt, ebből 25317 vallotta magát magyar anyanyelvűnek.)

Az Országos Bizottság 1900-ban, a jubileumi szentév alkalmával, zarándok
latot szarvezett Rómába. A 461 tagú zarándokcsoportot fogadta XIII. Leó pápa,
aki előtt Vályi János eperjesi püspök latin nyelvű beszédében adta elő a görög
.katolikus magyarság kívánságait (1900. március 9.).

AZ EGYHÁZMEGYE FELÁLLíTÁSA. A római zarándoklat után tizenkét évig
kellett 'várnia az egyházmegye felállítására. A magyar görög katolikusok törek
vései ellen nemcsak nacionalista erők küzdöttek, hanem Ferenc Ferdinánd trón
örökös is, akinek magyarellenes beállítottsága közismert. Utolsó ptllanatig til
takozott az egyházmegye felállítása ellen, sőt állítólag a Vatikánnal való sza
kítással is fenyegetőzött (15). Zichy János kultuszminiszternek azonban sikerült
megnyernie Ferenc Józsefet, s így érthető, hogy X. Pius pápa Lúdvig Pastort.
a római osztrák történeti intézet igazgatóját fogadva (1912. május 6.) kijelent
hette, hogy az új görög katolíkus egyházmegye felállításához valamennyi ma-
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gyarországí püspök hozzájárult. (16) Ennek ellenére a magyarellenes naclorra
listák nem szűntek meg izgatni az új egyházmegye ellen; sőt pokolgépes rnerény
letét kíséreltek meg az egyházmegye első püspöke, Miklósy István ellen (Deb
recen, 1914. február 23.). A püspök ugyan megmenekült, de környezetéből há
rom ember elpusztult.

Az új püspöknek számos súlyos problémával kellett szembenéznie. a) A
püspöki székhely kérdése. A mozgalrnat elindító Hajdúdorog természetesnek
tartotta, hogy a róla elnevezett egyházmegye székhelye ott is legyen. Központi
helyzeténél fogva erre a legalkalmasabb Debrecen városa volt, mely eleinte
szívesen fogadta volna a görög katolikus püspököt. De a város, protestáns jel
legét féltve, korábbi határozatát és bőkezű ajánlatait visszavonta. Ennek ellenére
Miklósy püspök ezt a várost választotta ideiglenes székhelyéül ; a bombamerény
let után azonban Nyíregyházára költözött. Egyébként a székhely kérdése éles
vitákhoz vezetett és egy időre megbontotta a magyar görög katolikusok egységét.

b) A liturgia nyelve a Christifideles bulla intézkedése értelmében a klasszi
kus görög nyelv; a magyar nyelvet csakis oly mértékben lehet használni, mint
ahogy a római katolikus liturgiában szokásos, Az intézkedést három évvel az
egyházmegye alapítása után kellett volna végrehajtani; erre azonban nem ke
rűlt sor. A háború alatt görög nyelvű mísekönyv kinyomtatására nem volt
lehetőség; a háború után kiadott mísekönyvben a kánoni rész görögül is meg
található. A Keleti Kongregáció ezen átmenetinek minősített megoldás ellen
nem tett kifogást. (17) A magyar liturgia elismeréséért folytatott küzdelern a II.
vatikáni egyetemes zsinaton fejeződött be: az egyházmegye főpásztora. Dudás
Miklós 1965. november 19-én magyar nyeívű szentmísét mondott a zsinati
atyák jelenlétében. így született meg hivatalosan is a bizánci liturgia magyar
nyelvű változata.

c) Az egyházmegye területén kívül maradt görög katolikusok helyzete. Az
1910. évi népszámlálás adatai szerint az ország területén 304322 magyar görög
katolikus élt; közülük 183575 került a hajdúdorogi egyházmegyébe. A hívek
4()o/0-a a régi egyházmegyékben maradt, illetve szétszórtan élt a római katolíkus
püspökség területén. Az előbbiekkel kapcsolatban az Országos Bizottság, a vesz
tes világháború következményeit előre látva, azt javasolta, hogy helyezzék őket

a területileg illetékes római katolikus püspök joghatósága alá (1917). Erre azon
ban a görög katolikus püspökök tiltakozása míatt nem kerűlhetett' sor.

Az ország keleti feléből megindult az átköltözés az iparilag fejlettebb vidékek
felé. A szórványokban élő görög katolikusek helyzetét az Apostoli Szeritszék megol
dotta; a hajdúdorogi püspök joghatóságát - egyelőre ideiglenes jelleggel - az ország
egész területére kiterjesztette (1968). A szórványokban élő hívek lelki ellátása
a latin szertartású főpásztorok és plébánosok megértő támogatásával megindult;
az eredmények biztatóak, ahogy azt a magyar görög katolikusok történetének
egyik legfontosabb okmánya, a Püspöki Kar 1974. szepternber 12-én kiadott,
a szórványokban lakó görög katolíkus hívek lelki gondozásával foglalkozó kör
levele megállapítja.

Jegyzetek: 1.) stegecku József: A magvarországí románok szent uniója. Dp. 1896. - 2.)
Ivánka Endre: A görög szertartású magyarság múltja, (Megjelent a Görög szertartású ma
gyarság címü kiadványban, Kolozsvár, 1942. 33. o. - 3.) Farkas Lajos: Egy nemzeti

küzdelem története. Bp. 1896. ll. o. - 4.) 1797. március ll-én kelt körlevél. - 5.) Berki

Feriz: Egyházi krónika XVI. évfolyam 4. számában megjelent tanulmánya. - 6.) Grlgássy
Gyula: A magyar görög katolikusok legújabb története. Ungvár, 1913. 36-37. o. - 7.)
!\öhm János: A liturgikus nyeívekröt. Eger, 1897. 111. o. - 8.) Emlél~köll~'v a görög szer
tartású magyarok római zarándoktatárót. Bp. 1901. 78. o. - 3.) Közli Szabó Jenő: A
görög katolikus magyarság utolsó kálvárfaútja, Bp. 1913. 172. o. - 10.) Asztalos-pethő: A

magyar nemzet története. Bp. 1932. 398. o. - 11.) Farlros Lajos: i. m. 4. o. - 12.) Farkas
Lajos: i. m. 23. o. - 13) }<'arkas Lajos: 1. rn. 19. o. - 14.) Pap-Szilágy! József: En

chiridion Juris Ecclesiae Orientalla Catholicae. Bp. 172. O. - 15.) Hermann Eg;,,-ed: A
katoltkus egyház története Magyarországon 19l4-1g. München, 1973. 478. o. - 16.) Hermann:

i. m, 479. o. - 17.) Hajdúdorogi egyházmegye levéltára 1694/1923. BZ. akta.
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DOKUMENTUM
BENK6 ÁKOS - SZIRMAI ENDRE

SÍK SÁNDOR ÉS SZIRMAI KÁROLY

Sík Sándor és Szirmai Károly ismeretsége egészen régi keletű. Egyes for
rások szerínt már a tízes években ismerték egymást. Annyi bizonyos, hogy a
húszas évek elején már barátukként jártak össze irodalmi beszélgetésekre. Ezt
igazolja a jeles kritikusnak, Schöpflin Aladárnak egy régi emlékeket idéző levele,
amelyet 1933. december 20-án írt Szirmaí Károlynak, a kitűnő jugoszláviai ma
gyar novellistának, a Kalangya szerkesztőjének, Ebben - többek között - a
következőket olvashatjuk: "Mindig szívesen emlékezem vissza közös beszélgeté
seinkre, de nemcsak az akkori és jelen Nyugat írógárda vezetőivel, de Bartók
Bélával és Sík Sándorral is."

Nyilvánvaló bizonyítékunk van arra ís, hogy Sík Sándor és Szirrnai Károly
lényegesen több levelet váltottak. mínt amennyit a Szírmaí-hagyaték megőrzött.

A hagyatékban található legkorábbi Sík Sándor-levél dátuma: 1937. március 5.
Ugyanakkor azonban rendelkezésünkre áll egy 1930. szeprember 28-án kelt
Radnóti-levél, amely nem csupán a két író korábbi levélváltását igazolja, de
beszédesen vall Sík Sándor igaz emberségéről, segítőkészségéról is. "Oszinte
hálával köszönöm - írja Szirrnaí Károlynak e levélben Radnóti Mtklós -, hogy
Sík Sándor tanár úrnak érdekemben szíveskedett írni. Az ő humánus nézetei
és irodalmi munkássága nagy hatást gyakoroltak az én költői fejlődésemre. Sík
Sándor tanár úr nagyon megértő velem szemben, messzemenőleg támogat és a
múltkoriban is megvédett azokkal szemben, akik az én felfogásom míndenképpen
félre szeretnék magyarázni."

Sík Sándor és Szirmai Károly az esetek döntő többségében irodalmi, esz
tétikai kérdésekről váltottak baráti hangú leveleket, kölcsönösen megküldték
egymásnak egy-egy írásukat, folyóiratukat - tudjuk ugyan, hogy Sík Sándor
ezekben az években még nem volt a Vigilia szerkesztője, de a folyóiratot már
ekkor is magáénak érezte és nevezte is egyik levelében -, beszámoltak mun
kájukról, olykor még egészségi állapotukról is.

A Kalangya és a Szegeden megjelenő Délvidéki Szemle együttműködése

idején kapcsolatuk még intenzívebbé vált. Szirmai Károlynak három jelentős

tanulmánya és egy könyvkritikája (A délszlávok humora. 1943. 4. - A halál
költője. 1943. 8. - Harc a színvonalért. 1944. 6. - Lévay Endre: A Dél kapu
jában. Uo.) látott! napvilágot a Délvidéki Szemlében, irodalmi esteken vett
részt Szegeden, sőt, Sík Sándor még az egyetemre is meghívta vendégprofesszor
nak Szirmaít, aki - az egyik levél tanúságu. szerint - készült is egy előadás

megtartására.

SiK SÁNDOR LEVELEI SZIRMAI KÁROLYHOZ

tsst. III. 5.

Kedves Barátom!

Köszönöm kedves soraid.
A kritikával és a verskiértékeléssel kapcsolatos soraiddal teljes mértékben

egyetértek. Kitűnő és szakszerű megállapításaid valóban jól magyarázzák és
határozzák meg az egyes fogalmal,at. Leveled tartalmát egy előadásomban már
"észben fel is használtam.

Természetesen a kritikusoknak fel kell tenni azon nehéz kérdést, hogy hol
t'an az esztétikai érték súlypontja. Maga a vers, a vers olvasója, vagy a kettő

jük közti kapcsolat ezen központ. A.z ínterpretáció dönti el, hogy pl. az első vagy
a harmadik választ tart juk-e helyesnek.

Igazad van abban, hogy már az is értékelés, amikor az időnket s a figyel
münket egy köztőre, egy bizonyos múre, versre fordítjuk, s arról irunk.

Az esztétika történelmével kapcsolatban a horáciusi dulce vagy utile és egyéb
kérdésekre már többször kitértem.
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1938. V. 5.

A mai ún. német irodalom felülről megszabott és irányított részével kapcso
latban én is hasonló jelzőket, vagy a "De gustibus non est disputandum"-otl

használnám.
A következő nemrég olvasott mondattal jellemezhetném a leveled utols6

soraiban felvetett ké-rdéseket: "Das Wesen, die Funktion und die Bewertung
der Literatur műssen notwendigerweise in enger Wechselbeziehung zueinander

stehen."2 Baráti szeretettel köszönt
Sik Sándor

1939. VI. 20.

Kedves Barátom!
Köszönöm kedves soraid.
A tartalommal és a formával kapcsolatos fejtegetésed nagyon érdekes. A

mű modern analysise valóban nagyon fontos. Volt egy idő, amikor az irodalom
funkciójával még nemigen, vagy amennyiben foglalkoztak, az nem volt szak
szerű fejtegetés a mai értelemben. A görögök, ahogy Te is helyesen írod, már
kezdték fejtegetni ezen különbségeket, de tulajdonképpen Plato volt az első,

aki a költők és a filozófusok nézeteltéréseiról és harcairól beszélt.
Boas és Eliot3 az irodalom funkcióival kapcsolatos munkáit én is jól ismerem.
Az összehasonlít6 irodalommal kapcsolatos megállapításaid is nagyon érde

kesnek találtam.
Mellékelem egyik hasonló irányban és témaköben, de más szemszögből meg

világított elóadásom szövegét. Ebből· is láthatod, ltogy mennyire értékesek sz1
momra a vázolt megállapításaid és ezirányú további munkáid vagy leveleid.

Baráti szeretettel köszönt
Sik Sándor

reményben, hogy nemsoká mégis ismét

Baráti szeretettel köszöntelek
Sík Sándor

a legjobbakat kívánom.U. i. Közelgő születésnapod alkalmából

Kedves Barátom!
Sajnáltam, hogy nem találkozhattunk. Reméltem, hogy Te is el tudsz jönni

azon ünnepélyre és ezért küldtünk kétszer is meghív6t.
Kedves soraid után azonban megértem, hogy ez nem volt lehetséges az emlí

tett oko knál fogva.
Várom további híremet és abban a

találkozhatunk.

1939. VIII. 15.

Dátum nélkül. (Valószínű év: 1939.)
Kedves Barátom!
Mellékelem a Vigilia legújabb számát. Köszönöm az előző számmal kapcso

latos dicsérő soraidat.
A szerkesztés, de ezt Te tapasztalatból is jól tudod, néha elég komplikált él

fárasztó munka. Én is szoktam a kéziratokat javítani.
Örülök, hogy múltkori problémáid időközben ked'vezóen megoldódtak.

Baráti szeretettel köszönt
Sík Sándor

Kedves Barátom!
Köszönöm a küldött könyveket. Nagyon örültem, hogy rám gondoltál. A

Madách Jankulov fordítás' nagyon szép, A szövege t persze nem tudom meg
ítélni, de a kivitel és ábrák művésziesek,

I) Az izlésekről nem lehet vitatkoznI.
I) Az irodalom lényege. szerepe és értékelése közöLt szükségkeppen szoros kölcsönhatásnak.
kel! lennie.
3) Frederick 5. Boas (1862-1957) angol irodalomtörténész és esztétikus. - Thomas stearas
Ellot (1888-1965) angol költő, drámaíró és kritikus.
') Vladislav Jankulov Tragédia-fordítása Szirmai Károly kezdeményezésére a Kalangya
kiadásában jelent meg 1938 utolsó napjaiban évszám nélkül.
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A Kalangya új számát ÍS élvezettelolvastam. Kérdezed, hogya küldött
írásod szerkezeiét hibátlannak találtam-e, munkádhoz mit szolok;

Az ábrázolás is művészi. Nyelvezeted szép, válogatott, költői. lrd meg, ha
valamely munkáról teljesen "szakszerű" analysist kivánsz.

Fiad fordítását is ismételten nagyon szépen köszönöm. Igen meghatott, hogy
az én verseimmel ily behatóan foglalkozik. Kár, hogyaszöveget a nyelv ÍSme
rete hiányában' nem áll módomban összehasonlítani. Te már valószínűleg ezen
összehasonlítást helyettem el ÍS végezted.

További sikeres munkát és jó egészséget kíván és
baráti szeretettel kbszcnt

Sík Sándor

1939. XI. 5.

Kedves Barátom!

Űrültem, hogy írásaim tetszettek Neked.
E héten az egyik előadásom közben többször Rád kellett gondolnom s ön

kéntelenül a kisebbségi irodalmunkkal kapcsolatos leveled szavait idéztem. Tu
dom, hogy mennyire igazad 1-'an és milyen egyedül vagy ezen nehéz munkádban.
De hidd el, kissé mindannyian úgy vagyunk, mint te ott a vegeken, senkire
Bem számithatunk, ha valami valóban nehezen megy, csak saját magunkra, és
mégis mindig egy láthatatlan kéz jó irányba vezet és segít áthidalni nehézségeinket.

Baráti szeretettel köszönt
Sík Sándor

1939. XII. 11.

Kedves Barátom!

Élvezettelolvastam legújabb szép írásod s engedd meg, hogy szívből gra
tuláljak ezen újabb sikeredhez. Budapesten járva ö'römmel hallottam, hogy mun
kádat ott, is értékelik, mindenhol ÍSmerik eddigi eredményeid.

Mellékelem egyik kÍSebb írásomat, mert tudom, hogy mennyire érdekelnek
a hasonló témák. Baráti ezeretettet köszöntelek

Sík Sándor

1940. X. 3.

Kedves Barátom!

Köszönöm kedves elÍSmerő soraidat. Oralök, hogy újabb munkám megnyerte
tetszésedet. Azt hiszem, még egyetemÍSta korunkban említettem Neked, hogy ez
a kérdés erősen foglalkoztat. Majdnem 31 év kellett ahhoz, hogy elkészítsem és
megjelenjen jelen alakban. Bizony a nyár folyamán nem jutott időm pihenésre, de
amint írod, Te ÍS igen el voltál foglalva.

A Kalangyát élvezettel olvasom. Magas színvonala és színes összeállítása
csodálatra méltó. Rajtad kívül talán még csak Osvátnak volt hasonló elgondolá
sa és ilyen jó szerkesztői érzéke és tehetsége. Teljesen egyetértek Veled abban,
hogy a nívó érdekében olykor még az ún. jobb íróink gyenge cikkeit sem köz
löd, vagy csak átdolgozva. Baráti szeretettel köszönt

Sík Sándor

1942. VII. 14.

Kedves Barátom!

Köszönöm barátí soraidat. Nemcsak Te, de jómagam is nagyon fáradt vagyok
az utóbbi időben. Ilyenkor én ÍS levert szoktam lenni, de nem mutatom. Ennek
egyik oka a rám várá munkák lassú haladása. Az az érzésem, hogy mindketten,
Te is és én is, néha túl sokat vállalunk és persze mIndent el is végzünT~. Ennek
a nagy munkatempónak az említettek a ~ellemetlen következményei. Jólesett és
köszönöm lapunkkal kapcsolatos őszinte elismerésed.

Baráti szeretettel köszönt
Sík Sándor

I) Szerb fordftásokról van szö,
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1942. XI. 27.

Kedves Barátom I

Köszönöm kedves soraid és baráti meghivásodat.
Majd a fiaddal megbeszélem az időpontot. O ugyanis vasárnap otthon lesz.

Itt rendszeresen jár előadásaimra, tőbbször hozzászólt a tárgyhoz, eredeti meg
látásai vannak és rengeteget olvasott. Szerettem volna a tanszéken rendszeres
munkakörbe felterjeszteni. Sajnos, közben kiderült, ezt Te sem mondtad, vailll
"Ikerülte volna a figyelmem, hogy ő orvostanhallgató. Több versét közlésre ajánlot
tam.

Egészségemmel .meg vagyok elégedve. Az említett betegségből gyorsan fel
épültem. Többek között könyvemen is dolgozom."

Baráti szeretettel kösz{jnt
Sik Sándor

1943. III. 18. (Nehezen olvasható a dátum.)

Kedves Barátom I

Örömmel értesítlek, hogy a Dékán úrral való megbeszélésem. és engedélye
alapján ezennel ünnepélyesen meghívlak vendégprofesszo1'1lak tanszékem1·e. Mive'
itt egy tiszteletbeli funkcióról van szö, ez nem jár részünkről pénzbeni dotá
cióval. Ugyanakkor részedről elégséges, ha időről időre egy-egy előadást tartasz
elező megbeszélés alapján.

Oszinte jókivánságaimat küldöm.
A régi baráti szeretettel köszöntelek

Sík Sándor

1943. IV. 14.

Kedves Barátom!

Ma átolvastam fiad által küldött elóadásod kéziratát. Mindenben nagyon
jónak és érdekesnek tartom. Az előadás ideje 45 perc. Légy szíves elóadásod
még egy példányát beküldeni, vagy majd ittlétedkor nekem személyesen átadni.

Baráti szeretettel köszi:Jn'
Sík Sándor

1944. II. 8. (A Délvidéki Szemle levélpapírján)

Kedves Barátom!

A márciusi szegedi-délvidéki szellemi találkozó rendezősége nevében szeretet
tel felkériek, hogy március 24-én délután 5 órakor tartandó irodalmi ankéten
légy szíves a Draskóczy Edének: A délvidéki irodalomról szóló elóadásához ffj·
ződő eszmecserében 5-6 perces' hozzászólással résztvenni. Mivel az a szándé
kunk, hogy az egész ankét tárgyalási anyagát a Délvidékf Szemlében közöljük,
légy szíves hozzászólásodat írásban is elkészíteni (5 pId.). Megjegyezni kívánjuH,
hogy DrasT~óczy kéziratát a közeljövőben meg fogjuk küldeni.

Baráti szeretettel kÓ'ZÖBt

Sí1e Sándor

'> Az utalás feltehetőleg az Esztétika ei." mire vonatkozik.
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SZABÓ IRMA VERSEI

Leonardo: "Keres!Ztelő S!Zent János"

Lobogó hajával zabolátlan pusztai szél játszott.
m.égsem volt széltől lengetett nád;
tekintete az aszkéták makacs tüzével lángolt,
esszénus szigorral gyűlölte a homályt -
a Világosságra várt. Bár a szive mélyén
megcsendesedett az élmény, hogy az a Fény
egyszer már víllámként járta át,
s Ő repesett, öntudatlan vágya azt a jelet
kivánta, arra a volt magzati ujjongásra
tett fel egy életet. De ha lecsitult is a mélyben,
majdnem feledésbe az emlékezet,
egy váratlan visszacsatolással lobot vetett;
az éberségre feszített klegek h'Úrján
az a villám még egyszer ismét átremegett.
Ott, a Jordán partján közeledett, akit a népe
már időtlen idők óta várt, akit a próféták
vele lezárt sora évezredeken át hirdetett.
Zord pusztai szivét megolvasztotta
a testté lett isteni szeretet; alászállt
ebbe a szeretetbe, engedte, hogy az
felnövekedjék benne - kiegészült,
újjászületett. Hiába lebegett feje felett
a bárd, hiába fenyegette fiatal életét
az élveteg, széltől lengetett hatalom
hisztériája - ő átlépte a halált,
átalakult romolhatatlan testté.
Már sebezhetetlen, már oszthatatlan 
a Teljesség tölti be szivét.
Hiába metszi le fejét a zsarnoki kés,
amitől fél - az Egészt - nem s.zelheti ketté.

Nátánáel imája

A Megváltóra várni és a világ szennuezett, zavaros
vizeiben halászni, ez az óvatos megalkuvás
volt az a kétszinű tett, amelyet önmagával
össze nem egyeztethetett. A hajnali órákban,
vagy ha a munkával már betelt a nap,
szivesebben üldögélt mély csendben
a háza mögötti fügefa alatt, ahol semmi sem zavarta,
ahová senki se látott, csak a fölé boruló lombsátor
ü.dezöld levelei között meg-megvíllanó napsuga·rak.
De még azok is - bármilyen pókháló-finomak 
csupán a feje köré vonhattak fényvonalat,
a gondolat szövevénye i közé nem törhettek utat.
Senki sem leshette ki, milyen erős t'ágyaTcozás itatta át
ezt a hallgatag izraelitát, aki nemcsak valami
homályos várakozásban élt, mint a sokak,
de az összefogott tudat erejével kért, könyörgött,
mint a kevesek; és kimondhatatlan sóhajokkal
esedezett benne a lélek. Nem tudhatta senki,



hogy Ó csak a Megígért jövetelének reménységében élt;
csak ezért imádkozott ott, a szokott helyén,
a fügefa alatti padon, ez az igazi lelki szegény.
Nem tudhatta más, csak az, aki egy beteljesedett
napon igy szólította meg: - Nézzétek,
ez a valódi, kettősség nélküli igaz,
akiben nincs tudathasadás.
- Honnan ismersz engem? Sohase láttalak,
életünk útjai nem találkoztak eddig sohasem.
- Találkoztak, a rejtett erőtereken,

láttalak a fügefa alatt ...
- Uram, Te vagy az Isten Fia, Izrael királya vagy!

Mit tettél?
Ezt kérdezi Isten :Évától a Paradicsomban, és amikor nem találja Abelt

áldozati oltára mellett, ezt kérdezi Káintól is. Az első bűn nem dobpergés
közepett következett be, mint egy cirkuszi mutatvány, hanem lombsuso
gásban, csöndbe rejtve igazi célját; az állíg fegyveres ellenség éjszaka kö
zelíti meg a falakat, rongyba bugyolált vassal, bocskorral, szarvval. Az
igazi, a végzetes, a csak parányi engedményt kicsikaró bűn azóta is
némaságban érkezik, mint a kígyótojás újszülötte. Nem kísérí ének, nem
előzik meg viták: kikel. Kivilágítva, dobpergésben. attraktív külsősézek kő

zött nem az ember, hanem az emberiség bűnei indulnak útnak, nehéz kese
lyűszárnyakon,

Az első bűn átvillant a paradicsomi békességen. mint egy szárazvillám.
A nagy, néma, lustán Tekergő tudtul adta az embernek, hogy van olyan
teljesség is, amiből kitiltja Isten parancsa. Addig azt hitte az ember, Istenen
kívül nincs más teljesség; a teremtett teljesség is belőle indul ki, átöleli
az embert, fölfűzi az univerzumot és Urába tér vissza. A jó tudás, azaz
a tudás egésze, a kikezdetlen engedelmesség Istenbe kapcsolta az embert,
valamiképpen magát az emberi lehetőséget futtatta isteni folytonosságba,
bukás, elhanyatlás nélkül. Az ember Istenen, a középponton függött. Nem
a részlet, a kevesebb, hanem a legtöbb vonzásában állt. Az életfa, a sza
kadatlan élet szimbóluma a kert közepébe volt ültetve.

De ott volt a kertben - már ott volt! - a rossz tudás fája is - 6,
boldogtalan titok! kiáltana föl Agoston -, és almák ringtak az ágain,
lángvörösen, kívánatosan. A kísértő lassú és érzékies hullámzásával. sej
tel mes, de kőnél konokabb jelenlétével "meg-vágyatta" az emberrel ezt
a gyümölcsöt. Az meg, a naiv, a szentségre kiszemelt megbabonázva meredt
a fára, és arra dőlt, arra lépett, amerre a szívében föllobbanó vágy. a
szellem és a szabadság fékezhetetlen vágya lökte őt: meztettem l kiálthatta.
S talán vad örömet is érzett, mert a kitörésről, a szakításról, a lét kor
látlanságáról mindig csak utóbb derül ki, hogy a szabadság fonákja.

A rossz tudás ára az engedetlenség. Az engedetlenségé a halál; Káin
gyilkol. Amint harapott az ember, amint - félelmetes szó és jelentés 
"fölnyílt" a szeme, bűne betelt. Sem roppanó zajok, sem elégedett mor
megás, sem Isten dörgedeime nem hallatszott. Lombok susogtak. A szív
ege, az borult be. A Tekergő pedig eltűnt. Kísértő tánca elenyészett. Vas
tag, mohos farönk hevert a helyén.

Az Úristen, "aki a nappali szellőben a kertben járkált", lassan köze
ledett az elfödött testű emberhez, aki talán sohé-isem látta olyan valóságos-
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nak Istent, mint éppen most, mert már félt tőle. Remegett a kétszavas
kérdés előérzetében; az ember bűnének örök első fejezete a szándék, az
elhatározás és nyomán a tett, az örök második a lelepleződés. Van egy
harmadik is - lett! egy harmadik is -, amit még nem ismer. Ha is
merné, talán megvigasztalódnék, mert megpillantaná a magasan fölsugar
zó életfában a keresztfa vonalait.

Isten megáll, és megszólal, A férfi gyáván tagad, az asszonyra hárítja
a felelősséget. Az asszony a tekergő Látomásra, a farönkre. Az Úristen
szomorú csöndben áll. Ki értheti meg ezt a csöndet? Mi volt már előzőleg

az angyali karban, hogy itt, a kertben kinőtt a rossz fa? Míféle sötétség
hasított át a Fényrózsán, hogy ez a csönd' most oly kibírhatatlan volt? Az
Úristen megkérdezi: "Mit tettél?" '" C már tudja, hogya halál magvát ve
tette el abban, amit tett. A Fájdalmas Atyára sár hullott. Visszautasitta
tott. C, akinek mélységes sajnálata akkora, mint a szeretete... Engedelmes
ség, ha föl tudnánk fogni, mi vagy, mi minden vagy! Személyiségünkkel
torlaszkodunk ellened, mintha tenyérrel akarnánk elzárni a sziklatorkot,
amelyen a termékeny szél zúdul be. Engedelmesség: az egészre mondani
igent. Hinni, hogy az egész az igaz.

Mit tettél? Visszhangja túlterjed az egek összeroppanó zaján, Ez a
kérdés, mint egy engedelmes szárnyas állat, le fog majd ereszkedni a nagy
trón lépcsőire. Mit tegyek? A lelkiismeret fehérszőrű, tükör-szárnyas-állata
a szívből figyel kifelé. A jó, amit tehetnék, tennék, teszek egy-egy para
dicsom, az engedelmesség pálmafáival, a jó tudás örömével, a szeretetteL

NAPLÓ

AZ EBLAI LELET·
Paolo Matthiae római régészprofesszor vezetésével nagy feltáró munka kez

dődőtt a hatvanas években Szíria északi részén. Aleppo közelében 4000 éves
település romjait találták meg, mégpedig egy királyi palota romjait. A nagy
felfedezés és a szinte kifogyhatatlanul nagy leletanyag átértékelésre késztette
a tudományos világot a Közel-Kelet archeológiája tekintetében.

Aleppótól délre, mintegy 60 km távolságra található Tell-Mardíkh település,
melynek határában sikerült a romokat kiásni. A kutatók rengeteg agyagtáblát
Clyűjtöttek össze. Alkalmasnak bizonyultak az ismeretlen város társadalmi szer
kezetébe, kulturális és vallási életébe bepillantani. Korszerű kémiai módszerek
- izotóp módszerek - segítségével az agyagtáblákat Kr. e. 2700-2000 körüli
időre datálták.

Miért váltott ki ilyen nagy érdeklődést a hír? A válasz sokrétű: egy helyileg
pontosan nem ismert város (Ebla) romjaira bukkantak a kutatók, s ez a város
az ókori urbanizációnak egyik igen érdekes típusát képviseli (ti. Mezopotárnián
kivül esik). A másik értékes felismerés, hogy Ebla része volt egy egységes sémi
kultúrának, amit pontosabban kánaáni kultúrának is nevezhetünk; így az "agyag
táblák üzeneté"-ből a kutaL'ók a prebiblikus időkre ís fontos ínforrnációkat sze
rezhettek. A tudományos közvélemény várakozását igazolták az eddig elolvasott
szövegtöredékek, agyagtáblák.

Köztudott, hogy a városi civilizáció a IV. évezred utolsó századaiban jelent
meg Mezopotámiában, a fejlődés üteme ettől kezdve azonban hihetetlenül gyors.

• A szerző P. Matthlae-nak az Unesco Courler 1977. évi 2. számában megjelent cikke
alapján készítette írását.
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Az Eufrátesz bal partján a legjobb "model/város" - Uruk, igaz, a város szám
beli és mínőségí gyarapodása a III. évezredre esik;· ennek ellenére, a korai
időszak mitológiaí homályba vész.

A megállapításunk természetesen nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs in
formációnk e korai időszakróL A sumér és akkád írásos feljegyzések szerint
Mezopotámíában az új városok alapítása egybeesik a nagy akkád királyi di
nasztiákkal (Kr. e. 2340-2220), illetve a 3. uri dinasztiával (Kr. e. 2120-2000),
de ezek semmiképpen sem elégségesek az átfogó történelmi rekonstrukcióhoz.
Talán a fő ok ez volt, amiért a régészek be1ekezdtek a hihetetlen nagy vállal
kozásba - óriási apparátussal. 1964-ben olasz régészek keltek útra, hogy fel
derftsék a szíriai 1'árosi kuttúra kialakulásának folyamatát és ennek összefüggé
sét a mezopotámiai világgaL

Matthiae professzor vezetésével folyt a feltárás, melybe később bekapcsolódott
a Sziriai Régészeti Intézet kutQtócsoportja is. Az Aleppo közelében volt város,
mint királyi település Kr. e. 2000-1600 között virágzott, amikor Mezopotámíában
az Amorita-dinasztia uralkodott, Bábelben pedig Hammurabi ült a trónon.

Az ásatási terület mérete 56 hektár összesen. A. fel/egvárat erős falak vették
körül, a városfalat hasonlóan építették meg, rajta négy kaput hagytak, ezeket
bástyákkal védték. A katonailag fontos részeket mészkőből és bazaltból építették.
A városkaputól sugárírányban futottak az utak, melyek mellett tereket alakítot
tak ki, itt helyezkedtek el sorban a magánházak is Az akropoliszt szinte gyű

rűbe fogták a hivatali és szakrális épületek.
Eblában a politeizmus honosodott meg, az egyes templomokat más-más

istenségeknek szentelték. A templomok építészetileg meglehetősen primitívek,
vastagfalúak, de nem a technikai fejletlenség következtében, hanem mert védelmi
funkciót is elláttak, a másik ok - minden bizonnyal - az anyagban keresendő;

a falak napon szárított téglából készültek.
Az akropoliszon állt a királyi palota, melyet kőből falaztak. Sajnos, a ké

sőbbi korok emberei nem respektálták Ebla hírét, kőbányának használták. . .
A palota közelében állt a Nag'y templom (a főisten temploma), mellette sok
kisebb templomot és termek egész sorát találták a régészek, A helyiségek közül
a legutolsó volt a legnagyobb méretű, ahol az istentiszteletek zajlottak. Az ál
dozati edények, szerek tárolására szertár szolgált, a szentély és a szertár kezott
nyitott vesztibulumot alakítottak ki.

1968-ban a feltárt anyag birtokában világossá vált a kutatók előtt, hogy a
mmokban Ebla nyomaira bukkantak. Az olasz régészek egy igen értékes akkád
feliratos szobrot is találtak; Ibbit-lim királyt ábrázolja, aki Igrish-khep fia volt.
A torzó kb. Kr. e. 2000-ben készült. Ebla neve számos sumér és akkád felira
ton szerepel, mikor a város lakói meghódoltak a nagy akkád uralkodó (erede
tileg testőrparancsnok lehetett), Szargon (Kr, e. 2340-2300), majd az unokája,
Naram-szin (Kr. e. 2250-2225) hatalma előtt. Kr. e. 2120-2000 közötti évszázad
ban Ebla visszaszerzi régi hírét, ismét fontos stratégiai erősségge vált es keres
kedelme is felvirágzott.

Kr. e. 2000 után is vannak források Eblára vonatkozóan, egészen Kr. e.
1700-ig, de Kr. e. 1600 táján végleg kőrommá változott. Hogy miért? - erre
majd később adunk választ, most csak egy hiteles szemtanút idézünk, III. Tliut
mósziszt aki látta az elpusztult várost, mikor a győztes egyiptomi seregek
élén az Eufrátesz felé vonult. Az elpusztított város mély álomba szenderült,
szerepe a salamoni aranykortól kezdődően rohamosan csökkent, eleinte még
jelentékenyebb arám támaszpont, később csak szolíd katonai szálláshely.

A leletek gondos értékeléséből kiviláglik, hogy Ebla Kr. e. 2000 és 1850
1íOO között Észak-Sziria politikai, katonai, művészeti központjának számított.
Hatalma teljében - a hozzávetőleges számítások szerínt - közel 30 OOO ember
élt Eblában. Egy évszázadig Aleppo hűbérese lett a város, aminek a hettita
hódítások vetnek véget. I. Khattushili ée I. Murshili előbb Aleppót (és Eblát is)
foglalják el, majd Bábel ellenállását is megtörik.

Matthiae professzor a fénykor jelentősebb tárgyi dokumentumait sikeresen
feltárta, összegyűjtötte. Szíria ebben az időben sokszínű, polietnikus állam volt,
rnelyben gyakran változott a vezető népcsoport, de a szír kultúra autonóm
médori képes volt! fejlődni: ez a helyi, ősi tradíciók jelentőségére irányítja a
figyelmet, amiről - valljuk meg nyugodtan - nagyon kevés ismeretünk van.

Mint előbb már említettük, a várost Szargon és Naram-szin akkád királyok
rombolták le. Eblát említi - valamivel előbb - Gudea, Lagas pap-királya

561



SURANYI DEZSO

(Kr. e. 2400 körül), majd a 3. uri dinasztia királyainak feljegyzései; mindkét
város urai (tehát Lagas és Ur) dicsé'fik az eblai textileket. Ezen adatok ellen
őrzésére is vállalkozott a kutatócsoport. 1973-ban újult erővel ismét hatalmas
földmunkákat végeztek a királyi palota környékén, melynek &pítését Kr. e.
2400-2250 közé helyezték. Ha a palota lerombolásának ideje Kr, e. 2250-re
tehető, akkor a kőromok Szargon és Naram-szin látogatását "idézik".

A palota egyébként esztétikailag kellemes épületnek számít, szerkezete har
monikus: a termeket és a nagy fogadótermet hatalmas oszlopcsarnok vette körül,
de ezek az oszlopok nem kőből. hanem fából készültek. A trónterem kiemeit
helyén ült a király, ahol fogadta alattvalóit. A trónterem falát igen ízléses
diszitések fedték, a terem nagyszerűségét, lenyűgöző erejét növelte a díszlépcső. A
palota egyébként félelmetes vastagságú (280 cm szélesek a falak), az alaprajzi
jellegzetességek ismét felbukkantak, és ismerhetők az észak-szír (arám), I. év
ezredben épült palotáknál.

A romok közül nagyszámú agyagtábla is előkerült. A táblák két helyiségben
voltak, az audiencia-terem. közvetlen szomszédságában - csak nem a királyi
könyvtárat lelték meg? A kisebbik könyvtárban mintegy 1000 (eléggé károso
sodott) táblát, a nagyobbikban pedig 15 OOO (szinte teljesen ép) táblát találtak.
Szerencsére, Szargon és Naram-szin katonái nem tartották "pnsztításra érté
kesnek" a táblákat, s így a csodával határos módon, szinte épségben maradt
meg az eblai királyi könyvtár. Mivel az agyagtáblákat fapolcokon tárolták,
Iábukut ~pdig apadlóhoz rögzítették, a polcok sérülése okozott csak károkat az
agyantáblákban.

A táblákat sumér nyelven írták, valamint eddig ismeretlen eblaí nyelven;
szintén sémi nyelv, a kánaáni csoportba tartozik, akárcsak a föníciai. A szövegek
elolvasására Giovanni Pettinato asszirológus professzort kérték fel. Minden táb
lát tüzetesen tanulmányozott munkatársaíval, s arra a következtetésre jutott,
hogy az eblai nyelv tulajdonképpen paleo-kánaáni nyelv. A nyersfordítások el
végzése megerősítette azt, hogy Ebla tényleg fontos textilszövő és kereskedelmi
központ volt (vö. az Ur-i és Lagas-i királyok feljegyzései vel), a damaszkuszi
textil eredetileg eblaí volt.

A táblák tartalma fontos ismeretet ad az egész Közel-Kelet kereskedelméről,

politikai rendszeréről és társadalmi szarkezetéről. A táblákon vl.Írosnevek, isten
ségnevek olvashatók. Sumér szójegyzék, kifejezések, sőt kétnyelvű szótár is
szerepel a leletek között. Ez ugyanolyan szerenesés véletlennek számít, mint
a híres Rosetta-kő bilingvise. A felsorolt adatokon kívül találtak díplomáciaí
jellegű feljegyzést is: Ebla paktumot köt Assurral, s ennek az a nagy érde
kessége, hogy a szövetségről szóló okmány mínden lényeges kérdésre, pontról
pontra bontva, kitér.

Ma még pontosan nem mérhető fel az eblai lelet irodalmi értéke. Az irodalmi
szövegek a Gilgames eposzból és Urunk királyának legendájából valók. Más táb
lák mítoszokat, himnuszokat tartalmaznak, ezt sumérből fordították eblai nyelvre.
De vannak eredeti eblai nyelvű táblák is, ezek viszont jóval később felbukkannak
a mezopotámiai verziókban. A kultúrhatás tehát kölcsönös, nem Eblába folyó
szellemi kincs, kölcsönös volta bizonyítja - talán - leginkább az eblai kultúra
azonos fejlettségi szintjét a mezopotámiaival. Kr. e. 1800-ban irták, mikor még
a sumér nem vo1t széles körben beszélt nyelv. Az agyagtáblák jóvoltából eddig
öt teljes eblaí királydinasztiát ismerünk, amelyek a nagy akkád uralkodókkal
közel egyidőben vezették Eblát.

Az ásatások eddigi eredményei bőséges bizonyítékot szolgáltattak arról, hogy
Ebla része volt egy nagy Kánaáni Birodalomnak, magába foglalta a mai Izraelt,
Libanont, Jordánia nagyobb részét és Szíriát. E népcsoport hozzávetőlegesen

Kr. e. 2000 táján élte virágkorát, épp ebben az időben vándorolnak be az izra
elita törzsek, s rövid idő alatt feloldódtak a kánaáni kultúrában.

Nem szabad viszont tévedésbe esnünk, itt a bibliai nép ősei nem éltek,
jóllehet a talált kánaáni kultúra nagyon hasonlított ahhoz a miliőhöz, ahol ko
rábban a héber törzsek éltek. Biblikus szempontból még nem valószínű, hogy
1977-re befejeződjék a táblák feldolgozása. Mit publikáltak eddig? A táblákon
megtalálták Héber, Abrahám, Ézsau, Saul, Dávid nevét, sőt Pettinato protesz
szornak sikerült kibetűznie Izrael, Jeruzsálem, Gáza, Meggidó és Hácor nevét;
már teljes szöveg van a világ teremtéséről és a vízözön történetéről, mely na
gyon hasonlít a bibliai leíráshoz.
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FARSANG úTOJAN

Kálnoky László UJ kötetében" egy
rendkívül sokatmondó. költészetének
irányulásáról és problematikájáról árul
kodó verstöredéket olvashatunk. Érdemes
ezt a megrendítően kifejező, töredékes
ségében is teljes költeményt egészében
idéznünk:

KI érti meg, mitc51
erösodrk, mitől halkul a csend?
ültében összeroskad,
fektében fölmagasodik.
KI mondja meg, rruért sír
a kés a köszörűkövön.

a gyermek a sötét, hideg szobában,
a szünyog a homályos levegőben?

Ugyan ml nehezedik rájuk
földrétegnél is súlyosabban,
akik nemrég itt Jártak közöttünk
tiszta szemmel, gyanútlan arccal?
Ha próbálnék beszélm róla,
Iepattogzaria arcomról II máz,
ha érte kapnék, markolnám a semmit,
ismételném a rég tudottat .•

Itt. szakad félbe a vers. Mint egy fél
ben maradt kiáltás. A huszadik század
magára maradt emberének rémült síko
lya, aki már túl sokat tud a múltjáról,
az élet leglényegének azonban mégsem
jutott közelségébe. E töredékben egyesül
mindaz, amit Freud és a freudizmus mu
tatott meg az egyén és a kollektivum
múltjáról, és az a rémült, tétova világ
érzés, melyet az egzisztencializmus feje
zett ki oly sok változatban. "Mindenütt
holtak lábnyomába lépek" - rnondja e
gondolat másik variánsában Kálnoky -,
de a múltba való visszaásás, az ősök

lélegzetvételének lázas megérzése annál
kietlenebbé teszi végső fölismerését: "Még
minden reggel magamra öltöm testemet,
I szakadozott bőrömet jól-rosszul össze
fércelem, I s a mindennapi szertartásra
készülök, I mint ismeretlen szekta pap
ja."

Tudjuk jól, szinte első lélegzetvéte
leitől betegségek szorításában él. Amit
Thomas Mann megírt a Varázshegllben,
azt írta meg ó a Szanatóriumi elégiá
ban. A beteg ember általában érzéke
nyebben vallatja a világot, finomabban
érzi át rezdüléseit; Am ebben a lírában
ennél sokkal többről van szó: a költő az
emberiség egyetemes problémáit fejezi ki,
mégpedig filozófiai síkon, az elvonatkoz
tatásnak és a tömörítésnek olyan végle
gességében, amelyre csak a valóban nagy
Iírikusok képesek. Világszemléletének
középpontjában a magányos ember áll.

A megszokások és konvekcíók hálójában
vergődő ember, akí azonban sejtjeiben
és idegeiben őrzi messzi évezredek kol
lektív tapasztalatait, élményeit. Ezért
megszokása csak látszat. Valójában lel
kébe vésve rejti potenciális lehetőségeit,

melyek egy-egy váratlanul felszikrázó
pillanatban kilendítik addigi holtpont já
ról és megajándékozzák a szokatlanság,
az újszerűség igézetével:

Meglepődünk mlndannyi.szor,
ha arcot vált a megszekott jelenség,
vagy ha az emlékek madárrajában
megpillantunk egy szárnyas, különös lényt,
valami Ismeretlen szellemet,
vagy ha unalmas zátonyunkról
távoll part felé sodor a hullám,
ahol üvegként átlátszók a sziklák.
a töldnyelvek mínt pántífkák lobognak,
S boldog a lelkünk, hogy fP.nylö kavics lehet
a végtelen homokmezőben.

Meglepetések a címe ennek a remek
versnek. E néhány idézett sorában, a
csodálatosan felívelő és mégis racionális
látomásban Kálnoky egész poézise össze
sűrűsödik. Látomásos ereje, szítuácíóte
remtő képessége (olvassuk el a Szemtanú
címú verset, melyben egy VíZIÓ köré
rajzol sajátosan dimenzionált vílágot l),
tömörítő hajlandósága (gyakran kihagyja
az állftrnányokat), színfantáziája és po
larizáló hajlama. Kevés költőnk van,
aki nála érzékletesebben élne a színek
varázslatával. Sárgás-vörös őszben lobog
nak tájai, minden az elrnúlásra figyel
meztet, mint A régi ház ragyogóan el
talált indításában:

Egy gyomfőlverte őszi kert vörösltk,
hol az égő avar
tüze tompán fénylik a ködön át,
és a köszobrot ellepő bozótnak
ormótlan, zöld szoborformája van.
Fölösleges belépni. a szobákba,
ahol tbr5lt ablakon, rozsdaszeplös
tUkrön lirnyékokat táncoltat most a szél,
s a tapétaról megszöktek a szfnek,

Ha már verseinek természetrajzánál
tartunk, lehetetlen nem figyelni vissza
térő jEl.lképeire: a kardra, mely hol a
rontás eszköze, hol a megoldva villanó
acél; ahamura, mely az elmúlás és a
vég látomásaiban merül fel makacs kö
vetkezetességgel; s a rácsra, mely újra
meg újra azt sugallja, hogy az ember
alapjában véve mégis be van zárva a
maga kicsinyes problémái és kötöttséget
közé, melyekből csak kivételesen szeren
esés pillanatokban sikerül kiszabadulnia.

• Kálnoky László: Farsang utóján (Szépirod atmí. 1977)
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Csupán az álom szárnyain röppenhet föl
a képzelet csábító birodalmába, amikor
eljönnek érte a lángparipák. amelyek vi
hetik az ígéret földjére is, «je le is csap
hatnak az alvóra, aki rémülten, kiszol
gáltatottan hallja dobogásukat.

A lét peremén élünk mindnyájan, Ki
nyitva, megnyílva a végtelen felé. Ez
az alapvetően heídeggerl gondolat jár
vissza Kálnoky László félelmetes láto
másaiban. Akkor is ez az alapérzés rnun
kál benne. amikor torz, szakadozott lá
tomásokban idézi a huszadik század egyik
jellegzetes figuráját, a bohócot, a clownt,
aki úgy védekezik a kandi tekintetek
ellen, hogy álarcot rak föl, s fesltett
könnyeket sír. Akkor is a halál eljegy
zettie. amikor esti tájat ír le:

a térzene szelében
az akasztott ember
óraíngát utánoz 
esti sétája közben
tünődve meg-megáll
a bokrok közt hagyott
réztrombitákon a holdfény.

Egzisztencialista begyökérzésű köl tő,
hisz nyomatékosan hangsúlyozza az em
ber magányosságát. Isten elhagyta a vi
lágot, félbehagyva a teremtés munkáját,
mondja Heidegger, s Kálnoky László
így oldja verssé ugyanezt a gondolatot:

Zajt hallasz, tebenned zuhan le
valami súlyos tárgy, az egyedüllét
purgatóriumából nem viilthat ki a tehetetlen

remény,
csak terjeget! kifordult, sápadt két tenyerét,
mínt aki nem felelhet a történtekért.

Újra felszállsz. Mögötted sárga fényben
bontakozik ki az örökre
féibemaradt építkezés állványzata.

Mozdúlatlanul és magára hagyottan áll
a "tűrhetetlen napsütésben", s úgy érzi,
"A sötétség gyepűírt nem hatol át / a
fény káprázatos ellenérve", Képzelt köz
pont körül forog, mint a magányos űr

ben fénylő csillagok, s olyan térben,
olyan közegben száguld, "ahol nincsen
előre se hátra". Reménysége sincs. Halál
és élet egybefolyik - ez megint jelleg
zetesen e~isztendalista gondolat ,
leghitelesebb életlehetőségünkkéntazt ér
tékeli, hogy "szabadok vagyunk a ha
lálra" (Heidegger):

Mig talpa a zsombékot lapogatja
az éjféli. árnyékok mocsarában,
a félelem recéje lepi arcát.

Mázsás ólomtömb lett a levegő.

Fojtott hangon kiált.
Egy fal tövében összerogy.
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Minden híaba.t Már titokban
körbevették az ütdözök.
Tehetetlenül forgolódik.

Irgalmas kéz nyújt szinezüst
perigét feléje egy felhő mögül,
Megkönnyebbülten dől bele.

(A menekülő)

Ebben az életszemléletben megváltoznak
az idő koordinátái is. Nincs jelen, múlt
és jövő, csak a halálközelség biztos tu
data a magány: és a pőre tehetetlenség
érzé~. így foglalja össze mindezt Min
den napra című megrendítő vallomásá
ban:

Hiába Iázongsz, nincs meghallgatás.
Hiába küszködsz, a legyőzhetetlen

titok csonthéj a nem fog szétrepední.
NIncs fény. Lerakta díszeit a nap.

Tűrj vád nélkül. Késéles szél hasít
arcodba minden reggel új rovást.
Egy szálat míriden este eimetélsz.
Mináen éjjel utolsó éjszakád,

"Nincs megváltás az asztalra görnye
dőnek" - írja Meddő órán. A halál el
jegyzettje, s mert folytonos halálközel
ségben él, rezzenéstelenül tud szembe
nézni az elmúlással s leszámolni az élet
adta lehetőségekkel, Tisztában van vég
zetével, s vállalva a rá méretett sorsot.
alázatosan beáll a vezeklők néma csa
patába:

:es jönnek hosszú sorban
az elfásult vezeklők,

kik soha le nem vethetik
a hátukhoz tapadt batyut,
sem a bőrükkel összenőtt darócot,

(Hétköznapok)

Kálnoky László Iíráia mégis mínde
riestől emberi. Mert ha tisztában van is
a végzettel, küzd ellene. Ha erőtlen is,
csatába indul. Sebeket kap, mégis szét
tárja karját, a keresztet formázza, hogy
megvédje a nála is gyöngébbeket. A
krístálykemény, elrendező igazság"

~lkötelezettje. "Az álnokság, a félreve
zetés / selyemkesztyűs sirnogatásaí" nem
indítják meg. Annál inkább a nálánál is
elesettebbek könnyei és szornorúsága.
Értük ír. A térdre bukókért. mégis fel
emelkedőkért. s a harcot napról napra
újra kezdőkért. A tisztákért. A becsü
letesekért. És valahol tudata peremén
fölsejlik az a csodálatos látomás, mel~

Kosztolányit is megkísértette az "égI
vendégség" képében:



Már nincsen a légkörben semmi baljós.
Boldogságunkban térdre roskadunk,
s ugy érezzük a fényt felénk hatolni,
mint egyaranyszárnyú igéretet.

(Igéret)

Messze még az ígéret földje. De e so
kat szenvedett, térdre roskadt költő hall
ja már az angyal szárnysuhogását. érzi
és érezteti a hitben fogant humánum
végső feleszmélésének boldog pillanatát.

SIKl GÉZA

BARTOK eS KODALY KÖLTöI
VILAGA

Mit tudunk Bartókról? Ez a kérdés
még ma is nyugtalanítóan időszerű.

Könyvespolcnyi munka foglalkozik élet
művével; a zenetudomány nagyon je
lentős eredményeket tud felmutatni ku
tatásai során; mégis fájóan élő a kérdés:
jól ismerjük-e Bartókot? Vajon ismeri-e
őt egyáltalán mindenki, akinek i~mernie

kellene? S a zenetudomány a maga im
ponáló eredményeivel valóban közelebb
hozta-e Bartók művészetét azokhoz a
zenekedvelőkhöz, akik az iskolában csak
futó ismeretséget kötöttek vele, ám már
ekkor feltámadt bennük az érdeklődés,

hogy majdan többet tudjanak meg erről

a kristálykemény emberről, akit manap
ság a század egyik legnagyobbjaként
tisztelnek szerte a világon, s akinek ne
vét ma ts zászlajukra tűzik az újítók?

Lehet vitatkozni, hogy Kocsis Zoltánék
olyannak látják-e például Bachot, ami
lyennek mi szeretnénk látni. De az bi
zonyos, hogy elsősorban éppen Kocsis
játssza úgy Bartókot, ahogy eddig nem
nagyon játszották. Új Ba1'tók ez, aki
nem a mögöttes térből kel életre, nem
a pszichikai és a történeti tényezők

együtteséből, hanem magából a zenei
anyagból, s az anyag költőjének mutat
kozik, Ezt a költői világot ragadja meg
és elemezte nem is oly rég a zenetudo
mány modern eszközeivel Lendvai E1'
nő.(O) Könyve ki'vételesen jelentős mun
ka volt, hiszen megfo1'dítja a zenetudo
mány eddigi szokásait, s magából az
anyagból, a zenei mű belső tÖ1'?,ényeiből,

a strwktúrából igyekezett felépíteni a
bartóki világot és megmagyarázni a
szintézis mibenlétét, Könyvét ugyan

"nem a zenetudósoknok szánta", de az
egyszerű olvasónak azért kemény agy
tornába került, hogy felfejtse és meg
fejtse a maga számára a rendkívül
összetett, nagyfokú zenei műveltséget

feltételező munkát.
Az eredmény azonban megérte a fá

radságot. Egyrészt azért, mert igazolva
láthattuk a modern filozófiának azt az
áUítását, hogy matematikai tudás és
alapismeretek nélkül nehezen hatolha
tunk a dolgok lényegébi>, másrészt vi
szont [elismerhettiik: a dolog magában
való költészetét, a tudatosan elrendezett
anyag szépségét és kristálytiszta logi
káját, Teljesen igaza van Lendvai Er
nőnek, amikor a két zongorára és ütőkre
komponált szonáta, kapcsán azt fejtegeti,
hogy Adornónak az a Schönbergre vo
natkozó megállapítása, mely szerint
"nincs többé szabad hang", hatványo
zottan érvényes Bartókra, kivált e mű

vére, azzal a különbséggel, hogy "konst
ruktív tekintetben" túlszárnyalja a bécsi
iskola mestereit. S e konstruktit'itáshoz
az is hozzátartozik, hogy Bartók művei

be belefér az egész élet a maga szél
sőséges ellentéteivel: "A Kékszakállú
éjszakája elképzelhetetlen az ötödik ajtó
fény-akkordja nélkül, a fából faragott
királYfi az igazi királyfi nélkül, a Man
darin-zene erotikus vitalitása a meg
semmisülés és hellál szimbolikája nél
kül".

Ezt a szélsőségekből szőtt teljességet,
a dionüszoszi és apollói világ szimultán
megjelenítésének nagyszerű zenei kísér
letét rendkívül sok aspektusból elemezte
és mutatta fel Lendvai Ernő. Könyvé
nek fő izgalma az 1)Olt, ahogy a zenei
anyag jölfejtése közben szembetaláljuk
magunkat a kor filozófiájának égető

kérdéseivel. De mindig abban a formá
ban. ahogy az anyagba"l- megvalóswI. S
ennek érzékeltetése' már több, mint ze
netudomány. Ez már valóban költészet
is, az anyag !írája.

E régebbi könyvének fontos meglá
tásait és eredményeit tovább fejlesztve
kísérelte meg a szintézist, amikor pár
huzamosan elemezte Bartók és Kodály
harmóniavilágát.(OO) Ez a kísérlete már
csak azért is nagyon fontos, hiszen ez
az első olyan munka, mely ugyancsak a
zenei anyagból kiindulva és annak tük
rében értelmezi Kodály művészetét, bi
zonyítva, hogy a pentatonikus gondol
kodás ugyanolyan feszes, zárt és szigorú,
mint például a hagyományos összhang
zattan, Mig korábbi Bartók könyvében

• Lendvai Ernő: Bartók költöt világa (Szépirodalmi)
•• Lendvai Ernő: Bartók és Kodály harmóniavilága (Zenemükiadó)
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szinte kizárólag egyetlen szerző világára
összpont:Jsitott. ebben már visszapHlant
az európai zene előtörténetére is. s meg
győzően bizonyítja, hogy Bartók és Ko
dály anyagkezelése újszerű ugyan. de
voltaképpen töretlen folytatása a zenei
klasszicizmus nak.

A Borisz Godunov előjátéka és nép
kórusai nyomán tudatosodott Lendvai
Ernőben, hogy "létezik egy zenei kul
túra, amely gyökeréig különbözik a nyu
gati gondolkodástól"., Ennek jellemzőit.

zenei megvalósulásának műhelytitkait
keresi és mwtntja fől Bartóknal és Ko
dálynál, az olyan finomságo kig le ásva.
mint például annak elemzése. hogyan
válik a Háry János elójátékának melo
dikusan kifejező pentatonikus kezdőté

mája akusztikus hal'móniává a vissza
térésben. Mindez azt jelzi. hogy a szer
Ző a művek összefüggéseinek, belső

rendszerezettségének olvan aspelciúsaii:
tárja föl, melyekre eddig kevésbé ügyelt
a zenetudomány. Módszere ezt az új
szerű nézőpontot következetesen érvé
nyesíti, így teremtve meg a zenei anyag
szemléletének, a zene belső életének új
szerű elemzési lehetőségét.

BRAHMS KAMARAZENf:JE (II.)

Johannes Brahms egyszer már -'- 1867
után - meghódította a magyar közön
séget. A Zenészeti Lapok bécsi tudósí
tója, a zeneszerzőnek sem utolsó Beli
czay Gyula - kinek egyik miséjét elég
gyakran hallhatjuk templomainkban 
nem is egyszer hivta föl a magyar fő

város figyeImét a sokat ígérő mesterre,
aki hamarosan maga is ellátogatott
Pestre. karmesterként is. zor.garistaként
is (maga mutatta be példáuL d-moll
versenyművét). KamaraZE'1'.éje meglehe
tősen vegyes érzelmeket váltott ki (mint
ahogy szerte a világon megoszlottak a
vélemények "kis mŰfajai"-nak értékelése
dolgában). Most, hogya Magyar Hang
lemezgyirtó Vállalat jóvoltából alapos
áttekintést kapunk ebből a múJajából,
meg tudjuk érteni a múlt század Bee
thovenen nevelkedett zenekedvelőit,akik
sokszor úgy érezték, hogy Brahms ihle
tése nincs mindig aráll'llban a vállalt
feladattal. Vannak kiuételes remeklései.
Ilyen például a lemezen hallható f-moll
zongoraötös, melyet bízvást nevezhetünk
legtöbbet játszott és legnépszeriíbb ka
marazenekari alkotásának. Nem kétséges.
hogy ihletését erősen fermelmezte a
klasszikus ideál. vagy legalábbis a schu
manni romantika. Csapongó képzeletét
érezhetően megzabolázza, nagy gonddal
bontja kt a különböző témálcat, egyszóval
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azt bizonyítja, hogy nem mindig szakad
el az anyag vonzásától. .4.z elemzők sok
szor és joggal mutattak rá arra. hogy
Brahms zenei formálása néhol rutin
szerű, "iskolai [etiuiatkémt" teljesíti azo
kat az elvárásokat. melyeket a hagyo
mányokon nevelkedett kozimséo támasz
tott vele szemben. Az igazán jó kama
raműveiben azonban önként vállalja a
hagyomány kötöttségeit, s mintha egy
egy heroikus nekibuzdulásában maga
akarna versengeni elődeivel; minden
formában képes a kifejezés ökonomikus,
mégis szerteágazó érzelmű megformálá
sára. Az f-moll zongoraötös mindenes
től ilyen mű. nem véletlenül érezzük a
lemez kiemelkedően legjobb darabjának.
A kitűnő Bartók-vonósnégyeshez (Kom
lós Péter, Det'ich János, Németh Géza,
Botvay Károly) Ránki Dezső csatlakozik.
akinek közismprten erős kapcsolatai
vannak Schumann világával. Ez az ötös
pedig mintha Schumann Icamaraművei

nek volna egyenes folytatása. Érthető
hát, hogy heroikus alaphangulata. de
borultabb elégikus szinei is hallatlan
tökéletességgel szólalnak meg éppúgy,
mint a múlt század nyolcvanas éveiben,
amikor a Krancsevics-vonósnégyes tár
saságában d'Albert, a kor ünnepelt zon
goristája játszotta a magyar főváros

ban, s a Pesti Hírlap úgy köszöntötte
ezt az újra felfedezett művet. mínt szer
zője legjobb alkotását.

A magyar hanglemezgyártásnak fel
nőtt korát jelzi ez a tíz lemezből álló
Brahms~sorozat. Valóban méltó felada
tot kínáltak fel a nagyszerű előadóknak

(hadd írjuk le a többieket: Szabó Csilla,
Lantos István. Falvai Sándor és a h
moll klarinétötösben brillirozó Kovács
Béla nevét), kitűnő alkalmat Bal'na Ist
vánnak, hogy tömör és igaz jellemzést
adjon Brahms kamarazenéjének karak
teréről és csak úgymellékesen e múfaj
magyarországi utóéletének adatairól. A
jelek szerint elsőrangú technikai gárda
segíti már a lemezek létrejöttét, s így a
sztereo hangzás is kielégíti az igényeket.
Egy csak a kérdés: vajon e"ek a rep
rezentatív sorozatok hódítják-e meg a
közönséget a magyar lemezek számárn?
Az ínyencek bizonyára megszerzik gyűj

teményülcbe, de az, aki - mondjwk 
háromszáz forintot összegyűjt. hogy
lemezt vásároljon. aligha épp ezt a ka
zettát vásárolja meg. A mam,ar hangle
mezgyártásnak érzésünk szerint vannak
még olyan adósságai. melyeket érde
mes - és gazdasápos - volna törlesz
tenie. Érdemes volna nagyobb teret és
figyelmet szentelni például Bachnak.
Egy-egy nagy Liszt-felvétel szomszédsá
gában könnyű megállapítani, hogy mi



is képesek lennénk lemezre venni pél
dául a h-moH misét, melynek Magyar
országon nem kapható elfogadható fel
vétele (Mauersbergeréké ugyanis meg
lehetősen gyengén sikerűlt). Ki ne haH
gatná szívesen magyar lemezen a Máté
passiót? Miért ne lehetne rendszeresen
lemezre venni Hiindel oratóriumait?
Bach orgonaműveit? Mozart operáit?
Miért ne lehetne kissé merészebben tá
jékozódni a modern zene legújabb
irányzata felé?

Kérdezni természetesen könnyű, míg
a felvételek számát nyilván számtalan
lehetőség, adottság, kényszerüség kor
látozza, arról nem is szólva, hogy vég
eredményben a magyar lemez még most
is jobbára hiánycikk. Mindazonáltal ér
zésünk szerint újabb rétegeket nyerne
meg a komoly zene ügyének egy €ró
seb "nyitás" az általunk itt felvázolt
irányban. (Az új Brahms kazetta száma:
11596-600.)

R. L.

A BORTNYIK SÁNDOR
EMLtKKIÁLLfTÁS

A Nemzeti Galériában júniusban zá
rult az az emlékkiállítás, amely a kö
zelmúltban elhunyt Kossuth-díjas festő

és grafikusművész: Bortnyik Sándor
(1893-1976) több mint ötszáz festmé
nyét, akvarelljét. egyedi és sokszorosí
tott grafikáiát, kereskedelmi és politi
kai plakátját s fotomontázsát rnutatta
be. A tárlatot Borbély László mütör
tériész. a Nemzeti Galéria munkatársa,
az 1971-ben megjelent Bortnyík-kis
monográfia szerzője rendezte.

Bortnyik Kassák Lajos és a Ma
círnú folyóirat körében - az akttvlsta
csoport tagjaként - kezdte pályáját.
Kassálckal és Uitz Bélával együtt ő ls
részt vett az 1918/19-es forradalmi ese
ményekben (az egyik legelső hazai Le
nin-ábrázolás az ő munkája), s így a
Tanácsköztársaság bukása után emig
rálnia kellett. 1925-ig Ausztriában.
majd a weimari Németországban élt.
Korai művei az expresszionizmus és a
kubízmus jegyében foaantak ; az emig
ráció első éveiben aztán az absztrakt
sfkkonstruktívtzrnus híve lett, s Kassák
hoz hasonlóan ő is "képarchitektúrá"
kat - geometriai idomokból alakított
müveket - szerkesztett.

Magyarországra való hazatérése után
jobbnál jobb plakátokat és könyvcím
lapokat tervezett, s értékes pedagógiai

tevékenységet fejtett ki: 1928-ban meg
indította a Műhely elnevezésű - rek-
lámgrafikusokat és tipográfusokat
képző - magánlskolát, amely joggal
nevezte magát "a magyar Bauhaus"
nak. A művész festőként sem némult
el, de munkásságában a 30-as években
döntő fordulat következett be: szakított
az avaritgarde-dal, s ettől kezdve a
stílrealizmus és a posztirnpresszíoniz
mus szellemében dolgozott.

A felszabadulás után művészeti folyó
iratot szerkesztctt, tanulmányokat írt,
hét évig - 1949 és 1956 között 
a Képzőművészeti Főiskolát igazgatta.
Egyre merevebbé váló esztétikai fel
fogását jól illusztrálja az a bevezetés,
amelyet Hans Sedlmayr münchení mű

vészettörténész "Die Revolution der
modern Kunst" című könyveeskéjének
magyar fordítása (A modern művészet

bálványai, 1960, Gondolat Kiar1f» elé
írt. Ebben az előszóban a képarchitek
túrák egykori alkotója, Kassák és Mo
holy-Nagy hajdani küzdőtársa minden
érdemet megtagad az új művészeti je
lenségektől: "A mai modern művészet...
nem művészet, mert hiányzik belőle a
művészet értelme és célja..." Az 50-es
években Bortnyik egy sorozat szatiri
kus képet festett; ezekben megnyilat
kozik szellemessége, parodisztikus véná
ja, más művészek stílusába, formavilá
gába való virtuóz beleélő képessége.

Az emlékkiállítás terjedelmes - túl
méretezettnek tűnő - anyágán végig
tekintve nagy értékbeli ingadozásokat
észlelünk. Amennyire jelentősek a korai

Kassálc szellemi sugárzásában
festett művek ("Damjanich utca" 1918;
Sárga-zöld tájkép" 1919; "A vörös gyár"
1919), a 10-es évek végén készült raj
zok, rézkarcole és linóleummetszetek
(,.Spangher Ferenc szobrászrnűvész arc
képe" 1917; "Hegyi beszéd" 1917; "Eve
zősök" 1918; a Mihályfi Ernőné gyúj
teményében levő, 1919 körüli "Kon
struktív kompozíció" stb.), a Bécsben.
1921-ben kiadott grafikai mappa hat
nonfiguratív lapja és a 20-as évek kö
zepén készült, a Neue Sachlichkeit-hez
közel álló festmények ("Forbát Alfréd
mérnök és felesége" 1924; "Klári"
1926), - annyira hanvatlik a pálya
íve a továbbiakban... Itt-ott egy-egy
ízes, színgazdag festmény még kikerül
a művész műterméból (,.Párnán kö
nvöklö női akt" 1942), de a munkák
túlnyomó része üres, fáradt, konven
cionális ("PiJísborosjenői házak" 1947).

A festői termés minőségében beál
lott kedvezőtlen változást - Igaz 
ellensúlyozza Bortnyik 20-as. 30-as

567



évekbeli plakáttervezői működése (a
"Kohinoor szen"-et, a "Kakas cípőpasz

tá"-t, az "Epeda rugóv-t vagy a "Frank
pótkávé"-t propagáló plakatjaival meg
újította ezt a rnűfajt), Bortnyík, a fes
tő azonban már soha többé nem tud
ta elérni (de még csak megközelíteni
sem...) önmaga 1920 körüli szintjét;

Borbély László a katalógus előszavá

ban "oktalan, teljes félreertésen alapu
ló" (?) véleménykérrt, sőt "rafináltan
tendenciózus beskatulyázásként" (?) ma
rasztalja el azt az álláspontot, amely
Bortnyik első períódusát (1917-1926)
teltinti igazán számottevőnek. Borbélyt
azonban nyilvánvalóan cserbenhagyja
kvalitásérzéke, amikor az erejüket vesz
tett, érdektelen kései képeket ("Asszony
a szélben" 1942; "Fésülködő nő" 1942;
"Mona Lisa a XX. században" 1964) a
régi, művészettörténeti súlyú Bortnyík
művekkel egyenrangúaknak minűsíti.

De a vaskos katalógus bevezetőjének

egyéb megállapításai is túlzottak, elfo
gadhatatlanok. Bortnyiknak Matisse
ről, Fernand Léger-ről, Kernstokról,
Bernáth Aurélról, Molnár-C. Pálról,
Barcsay Jenőről s más festőkról készült
pastiche-ai csípősek. kajánok. találóak,
kitűnőek, de hogy "remekművek" len
nének?! Ha ezeket az ötletes" mulatsá
gos karikatúrákat "remekművek"-nek

nevezi Borbély, akkor vajon milyen
megjelölés marad a tarsolyában Szinyeí
Merse "Majális"-ára, Csontváry "Athé
ni sétakocsikázás't-ára, Rippl Rónai
"Öreg dáma ibolyacsokorral' című fest
rnényére, Derkovits "Terhes proletár
asszony't-ára, Szőnyi István "ZebLgé
nyi temetés"-ére vagy Egry József "Tö
viskoszorús Krísztus"-ára?? Óvakodnunk
kell a szavak, a [elzők, a fogalmak de
valválásától. ..

Borbély Lászlónak e kijelentését is
rnegkérdőjelczzük: "Bortnyik művésze

tének. ..egyenetlenségéért a kor a fe
lelős, amelyben dolgozott". Nem kétsé
ges: a kor erősen determinálja a mű

vész, az író, az alkotó munkásságát, az
életmű esetleges egyenetlenségéért azon
ban nem csak a kor a felelős! Művé

szetünk igazi nagyjai: Nemes Lampérth,
Egry, Medgyessy, Ferenczy Noémi. Der
kovits, Ferenczy Béní, Farkas István
vagy Vajda Lajos a kor mostohasága
ellenére olyan életművet hoztak létre,
amely - nem egyenetlen.

De térjünk vissza Borbély - sok
problémát leegyszerűsítő - katalógus
szövegétől a tárlathoz, amelyen elénk
rajzolódott egy olyan művész arcéle,
akinek pályája ugyan nem volt mentes
az - olykor mély - hullámvölgyektól,
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de aki néhány éven keresztül - a
10-es évek végén és a 20-as évek első

felében - együtt haladt az egyetemes
és a magyar művészet élcsapatával
(Kurt Schwitters, Théo van Doesburg,
Herwarth Walden, Kassák, Moholy
Nagy, Máttis Teutsch János stb.), s aki
a későbbiekben is - reklámgrafikai is
kolájának vezetőjeként és a két világ
háború közötti legfrappánsabb. legha
tásosabb magyar plakátok alkotójaként
- sokat adott a magyar szellemi élet
nek.

Az 1935-ben született Sváby Lajos
Munkácsy-díjas festőnek, Kmetty Já
nos és Pór Bertalan egykori növen
dékének, a budapesti Képzőművészeti

Főiskola tanárának gyűjteményes kiállí
tására a Műcsarnokban kerűlt sor ez
év áprilisában. (A tárlatot Kovács Béla
műtörténész rendezte.)

Sváby legtöbb festményén egy vagy
több - leggyakrabban tájban elhelye
zett - emberi alak látható. A művész

festésmédjának jellemzésére a "pasztó
zus" kifejezés kevés: Sváby valósággal
vakolia a képeit, amelyeknek felülete
legtöbbször domborműszerű, Kedveli a
harsány, brutális színellentéteket és a
bizarr, meghökkentő címeket: "Szívre
tett kéz és naplemente", "A kör négy
szögesítése", "Jó napot kívánok!",
"Odüsszeusz távol Pénelopétól", ,.Egy
konzervdoboz emlékére", "Rubens ka
lapja" stb.

A művészt pályája kezdetétől foglnl
köztatja a portré műfaja; néhány évvel
ezelőtt a Nyugat első és második nem
zedékének tagjairól (Ady, Babits, Füst
Milán, Karinthy, Kosztolányi, Tóth Ar
pád, Szabó Lőrinc) festett arckép-soro
zatot. A műcsarnokí kiállításon is sze
repelt néhány íróportré ; a két legsike
rültebb Jékely Zoltánt és Örkény Ist
vánt ábrázolja.

Az e.rpresszionista iskola úiabb hullá
mához tartozó Sváby Lajos legtöbb
munkája - keserű fintor. Festészeté
ben túl sok a grimasz, így azután
a Sváby-képek sora - amely roskadá
sig megtölti a Műcsarnok három nagy
középső termét - egyhangúvá válik.

Féltjük a kétségtelenül tehetséges mű

vészt: festményei - amelyeket a fes
tékfelrakás és a színvilág sztereotip
volta, s a nyerseség, a rútság, a
morbiditás kultusza jellemez - maguk
ban rejtik a megrekedés. az önísmétlés,
a modorosság veszélyét.

D. 1.



új K~PZÖMŰVgSZETIKÖNYVEK

Művészet '76 a címe annak az antölő

glának (Corvina Kiadó, 1977), amelyet a
Művészetben, a Jelenkol'l>an, a Magyar
Nemzetben, a Népszabadságban és más
orgánumokban az elmúlt esztendőben

megjelent képzőművészeti írásokból vá
logatott össze Rideg Gábor művészet

történész.
A vaskos kötet több mint kilencven

tanulmányt, cikket és kiállítási beszá
molót tartalmaz; az évkönyv szerzőinek

száma mintegy hetven. A kiadvány egé
szére a magas színvonal, a tartalmi és
stiláris igényesség a jellemző, néhány
írás pedig kiváltképpen nyeresége mű

vészettörténeti és múkritikai irodal
munknak (Zolnay László: ..Lovag és
herold a budavári gótikus szobrok kö
zött", Körner Éva: ..Szentendre - dif
ferenciált egység?", Hárs Éva: ..Vasa
rely-múzeum Pécsett", P. Szűcs Julianna
beszámolója Miháltz Pál gyűjteményes

kiállításáról, Kovács Péter cikke Schaár
Erzsébetről.Rózsa Gyula bírálata a Nem
zeti Galéria egyik hevenyészett tárla
táról stb.),

Érdeme Rideg Gábornak az is, hogy
az ismert műtörténészek (László Gyula,
Németh Lajos, Aradi Nóra, Miklós Pál
stb.) mellett a fiatal műtörténész-nemze

dék tagjait is megszólaltatta az évkönyv
oldalain, így Ráth Zsoltot. aki Kmetty
János Önarckép almával címú - 1912
ből való - szénrajzáról készített elabo
rátumot. Kár azonban, hogy ennek az 
alapjában véve okos dolgozatnak
egyik-másik megállapítása nyilvánvaló
an erőltetett, sőt elfogadhatatlan... Az
ilyen önkényes - bár tetszetős - mon
datokra gondolunk: ..A rnűvész és a vi
lág, az ember és az Univerzum viszonyát
az önportré tudja a legsokoldalúbban
kifejezni."

Ilyen kategorikusan ez nem állítható,
hiszen Michelangelo falképe a Sixtus
kápolnában. EI Grecótól Az ötödik pe
csét feltörése, id. Pieter Bruegel Ika
rosz bukása című festménye, Picasso
Guernicája vagy Csontvárv APanaszfal
bejáratánál Jeruzsálemben círnű műve

nem kevésbé ..sokatmondóan tudja ki
fejezni a művész és a világ, az ember
és az Univerzum viszonyát", mint egy
egy kiváló önarckép...

A Művészet '76 részletes értékelése
szakfolyóirat feladata. mi csak két 
igen jelentős - írásra hívjuk fel még
a figyelmet. Az egyik Borsos Miklós
Magamról című önvallomása, amelyből

ezt a - sarkalatos fontosságú - gon
dolatot emeljük ki: "Emberi dráma nél-

kül csak dekoratív artisztikum képzel
hető el, .." Petényi Katalin műtörténész

Czóbel Bélával folytatott interjúja a má
sik közlemény, amelyet igen értékesnek
érzünk. A pátriárkai. kort megért mester
nek élete utolsó hónapjaiban elhangzott
nyilatkozatából roppant vitalitás, szelle
mi-alkotói frisseség sugárzik: "Még ma
is fel tudok újulni. Ha még sokáig élek,
talán egy egészen új festészetet tudok
csinálni. Fiatalon fogok meghalni..." Egy
kilencvenkét O) éves ember szavai vol
tak ezek; a mester kilencvenhárom évet
élt. De igaza volt: fiatalon halt meg...

Az évkönyv képanyaga is változatos;
a reprodukált művek alkotói között ta
láljuk Moholy-Nagv Lászlót, Kepes
Györgyöt, Vajda Lajost, Anna Margitot.
Barcsay Jenőt, Bálint Endrét. Bartha
Lászlót, Szántó Piroskát. Tóth Menyhér
tet, Holló Lászlót, Korniss Dezsőt, So
mogyi Győzöt, Szenes Zsuzsát, Kő Pált
s más legjobb művészeinket.

•
Mihályfi Ernőnek, a közéleti embernek

és publícístának, a Magyar Nemzet 1972
ben - öt esztendővel ezelőtt - elhunyt
főszerkesztőjénekművészetí írásait gyúj.
tötte egybe - Művészek, barátaim cím
mel - a Corvina Kiadó.

Mihályfi a két világháború között 
főleg a Magyarország című liberális, pol
gári demokratikus napilapban (amelynek
évekig a felelős szerkesztőie volt) 
sorra írta tárlati jegyzetelt es művészeti

kísesszéít; Kritikal állásfoglalásai nem
voltak mentesek a tévedésektől: egyik
cikkében Kassák Lajos munkáít ..dílletáns
konstruktívísta próbálkozásokv-nak neve
zi (1930); a rnodern művészet fontos
műfajának: a fotomontázsnak művelőit

is korlátok közé igyekezett szorítaní (Ma
gyar Grafika, 1930. évf.), de melléfogá
saiért bőséges kárpótlást nyújtanak he
lyes, ma is érvényes ítéletei... Derko
vitsról már 1929-ben így írt: ..Ezen a
kiállításon csodálatosan gazdag érett
ségben látjuk művészetét... Formáiban
és színeiben mély tüzek égnek. lázas bel
ső feszültség vetődik ki minden képe
síkjára." Már 1930-ban híve volt Csont
várv "misztikus. lenyűgöző hatású" mű

vészetének, "megfoghatatlan hangulatú
álomvilágának". De az erdélyi Mattis
Teutsch János. a parasztságból érkezett
Benedek Péter, a kubísztikus Kmetty
János, a fiatal ViIt Tibor, a pályakezdő

Vásárhelyi Győző (a későbbi Victor Va
sarely) vagy "az egyén; stílusú, fölényes
tudású" Molnár-C. Pál értékeit is az
elsők között látta meg.
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A felszabadulás után lVIihályfi Ernő a
hivatalos művészetpolitika egyik irányí
tója lett. Egyik-másik - 1950 körüli 
megállapítása ma már merevnek, egyol
dalúnak tűnik, de kései írásai között is
van több szép, időtálló darab, így azok
a cikkei és recenziói, amelyek Nagy Ist
ván festőről. a keramíkus Gádor István
ról vagy Bernáth Aurél A Múzsa körül
című könyvéről szélanak.

Mihályfí Ernő - akinek arcképét ba
rátja: Pátzay Pál szobrászművész rajzol
ja meg a kötet előszavában - műgyűj

tő is volt, népművészeti alkotásoknak
és képzőművész-kortársai munkáinak fi
nom ízlésű értője és gyűjtője. A Művé

szek, barátaim képanyaga a Mihályfi
gyűjtemény grafikai lapjainak egy cso
portját mutatja be, - Picasso, Rippl-Ró
nai, Nemes Lampérth, Uitz Béla, Gulá
csy, Czóbel, Derkovits, Egry és Barcsay
Jenő rajzait, metszeteit, Iítográfíáíf és
rézkarcait.

A Magyar Helikon és a Corvina kö
zös kiadásában - finom papíron, Szelé
nyi Károly (túlnyomórészt színes) mű

tárgy fotoival - látott napvilágot G.
Aggházi Mária művészettörténésznek

Olasz és spanyol mesterek szobrai
című kötete, amely a beveze-
tő tanulmányon kívül a buda-
pesti Szépművészeti Múzeum több mint
ötven szobrának (illetve szobortorzójá
nak) és domborművének elemzését tar
talmazza. A kötetben tárgyalt legkorábbi
alkotás a XI. századból, a román korból
való ("A halak és a madarak teremtése"
című elefántcsontból faragott relief ez,
névtelen délitáliai művész munkája), a
"legfiatalabb" mű pedig a barokk kor
szak terméke ("Madonna a gyermek Jé
zussal és a kis Keresztelő Szent János
sal", XVIII. századi, északolasz terrakotta
kompozíció).

G. Aggházi Mária nemcsak össze
foglalja a korábbi művészettörténetí iro
dalom (Pope-Hennessy, Meller Simon,
Balogh Jolán, Eszláry F:va stb.) megálla
pításait, de sok esetben lényeges, új ku
tatási eredményeket is közöl, így pél
dául Andrea del Verrocchiónak - a
velencei Colleoní-lovasszobor alkotójának
~ Oldalsebére rámutató, koporsójából
kiemelkedő Krisztus című szobrával
kapcsolatban. Ugyancsak övé az érdem,
hogy eloszlatta az Agaskodó lovat meg
ülő férfi című remekmívű reneszánsz
bronz-kisplasztika szerzősége körüli kéte
lyeket. A műről - s ez főként Aggházy
búvárkodásainak köszönhető - ma már
biztonsággal állíthatjuk, hogy magának
Leonardo da Vincinek (s nem a mester
egyik famulusának vagy követőjének)
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munkáia, s hogy az arasznyi szobrocska
- amely Leonardo pártfogóját: I. Ferenc
francia királyt ábrázolja - mlnden idők

egyik legnagyobb művészének, legátfo
góbb szellemének és legtalányosabb
egyéniségének utolsó alkotása, a leonar
dói életmű záróköve.

Aggházy Mária könyve a szak- és a
nagyközönségnek egyaránt sok örömet
szerez. A kötet megtervezése a Magyar
Helikon élén álló Szántó Tibor típográ
fus-művészt. Szántó Tibor elképzelései
nek maradéktalan megvalósítása pedig a
budapesti Kossuth-nyomda szakemberei
nek jó munkáját dicséri

DtVtNYI IVAN

RAKOCZI VALLOMASAINAK
KIADASAROL

Jakus Lajos a Vigilia 1976 októberi
számában összefoglalta II. Rákóczi Fe
renc Confessiója első magyar kiadásai
nak körülményeit, megvédte Grisza
Agostot az első kiadással kapcsolatban
őt ért vádaktól és méltatta Révész Imre
munkáját a mű újbóli kiadása érdeké
ben. A cikk azzal a lehangoló megálla
pításssal zárult, hogy "most az Akadé
mia irattárában pihen az új, hiteles
szöveg. Révész Imre 1967-ben, Juhász
László pedig néhány évvel ezelőtt hunyt
el; nem érhették meg, hogy munkájuk,
az óhajtott, tudományos igényű, hiteles
Rákóczi-kiadvány végre napvilágot lás
son."

Ezt a megállapítást helyes"bíteni kell,
mégpedig a "Tudományos Magazin az
Akadémiai Kiadó műhelyéből" című

füzetsorozat 1976/2. száma alapján,
melyben egy interjú látott napvilágot a
meginduló Rákóczi-életmű kritikai kia
dásáról. A hamarosan kiadásra kerülő

sorozat második kötete a "Cnnfessio
peccatoris" latin és új magyar szövegét
fogja tartalmazni. R. Várkonyi Agnes
és Hopp Lajos a sorozat szerkesztői. A
szerkesztő bizottság már 197.1-ban meg
alakult Köpeczi Béla elnökletével.

Az interjúban R. Várkonyi Agnes, a
kor kiváló kutat6ja, a Történettwdomá
nyi Intézet osztályvezetője, így beszél a
Vallomások új kiadá$áról: "A II. kö
tetbe kerülő Vallomásokat már az öt
venes években ki akarta adni az Aka
démia. A Confessio peccatorís előké

szítését Juhász László végezte, a fordí
tást Révész Imre kezdte el, jegyzetek
is készültek Zolnai Béla közreműködé

sével, de a munka abbamaradt. Most



llZ eZődök hagyatékának felhasználásá
val Kenéz Gy{);j) dolgozik a szöveg elő

készítésén és a fordításon."
Ezt még csak azzal lehet kiegészíteni,

hogy Kenéz Győző személyében eZőször

került a fordítás munká3a katoZi1cus szak
ember kezébe. Ezt nem elavult feleke
zeti elfogultság mondatja velünk, ha
nem az a nem elhanyagolhat6 szem
pont, hogy Rák6czi szövegének fordí
tásához - véleményünk szerint - nem
csak kivál6 latin-tudás szükséges, hanem

BACH: VERSENYMŰVEK

Kf:T ZONGORÁRA

Bízvást nevezhetjük zenetörténeti je
lentőségűnek azt a nagyszerű sorozatot,
melyen Kocsis Zoltán a Líszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola Zenekara kísé
retében, Simon Albert vezényletével le
mezre játssza Bach zongoraversenyeit.
Ezúttal a zeneköltő két zongorára írott
három koncertje jelent meg lemezen.
A másik zongoraszólamot Sehiff And
rás tolmácsolja.- A két c-moll hang
nemű versenymű kevésbé jelentékeny
alkotás, mindkettő átirat: az egyik az
oboára és hegedűre írt versenyműé, a
másik a kéthegedűs d-mollé. Annál
súlyosabb, kifejezőbb a C-dúr verseny
mű, mely alighanem Baci: egyetlen ere
deti alkotása ebben a nemben. Ragyo
gó lehetőséget ad a koncertál6 sz6la
mok játékosaínak, innen ered a zene
tudománynak az a feltételezése, hogy
a zenekari kíséretet alighanem később

készítette el hozzá a szerző.

Volt a magyar zenetöriénetnek egy
kivételes pillanata, amikor Bach egyik
c-moll versenyművét az akkori Városi
Színházban a Budapesten vendégsze,'eplő

nagy német zongoraművész, Edwin Fisc
her játszotta - Bartók Béla társaságában
(1936 februárjában). Tóth Aladár e ki
vételes koncertről írva remekül muta
tott rá, hol és miben tér el egymástól
a két zseniális előadóművész értelme
zése. Edwin Fischer a Bach-muzsiká
nak "a.zt az éltető atmoszféráját érzé
keltette", amely a "é(Jtelenbe ível.
"Szinte családias" közösségben élve
Bachhal bízta képzeletét a zene szár
nyaira. Bart6knál ez a titokzatos kö
zösség másutt kezdődik: ..ott ahol
valami. " ősi messzesé!]ben a Bachok
kultúrája összetalálkozik a székely pa-

annak a XVIII, századi latin nyelvnek
és szellemnek az ismerete is, amely
Rákóczi sajátja volt: katolikus, sőt je
zsuita latin. "Nagy tisztelettel, ezeretet
tel olvasom, azonosítom a Fejedelem
sokszor «raptim» leírt szövegét - írja
egy levelében Kenéz GyŐZŐ - szinte
vele élek is. Nem lehet a kristálytiszta
emberségétől szabadulni." Várjuk a
megjelenést!

(r. p,)

raszt énekével, az oláh pásztor fum
lyájával, az arab benszülött dobjával",

Szándékosan idéztük e remekmívű

kritikát. Mert Kocsis Zoltán is valahol
e szinte kitapinthatatlan erővonalak

mentén taJáJkozik Bachhal. A magányos
ember, a technikai kultúra magára ha
gyott, de a szépséget szomjas türelmet
lenséggel és megszállott mohósággal
hajszoló embere találkozik itt azzal ct
zenei ősforrással, mely mindig enyhü
lést ad a fölébe hajl6nak, A mai mű

vészetek va.lami titokzatos körben érint
keznek: itt. A raciona·litás és a varázs
lat, a révület tapinthatatlanul is meg
levő ötvözetében, meluet így érzékeltet
Kocsis Zoltánnak ajánlott versében Pi
linszky János:

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

(Gérald Nerval)

Túl két pusztító világháborún, amikor
a világ egy részét éhinség pusztítja, s
szánandó aszott roncsok tekintenek meg
váltásért esedezve a tv kamerájába, nem
lehet 1így játszani Bachot, mint valaha.
A mai nemzedék úgy közeledik ehhez a
zenéhez, hogy érzi a 1,ersbeli gombostű

tüzelését a fejében. Nem, itt nincs he
lye az édesen eloml6 akkordoknak. Itt
kalapácsként sújt le a zongora m.inden
billentyúje, s újból meg újból azt zu
hogják a zenei frázisok, hogy emlékez
zünk és ismerjük fel felelősségünket.

Van Vas Istvánnak egy remek verse.
Elégia egy latin zongorarnűvésznőről,

Ez még ct harmincas évek zongora
játékát idézi, amikor HA vérbe-gennybe
boruló földrészen, micsoda / Futam volt,
micsoda diadalmasan törékeny / Erőmw-

• Bac:h: zongoraversenyek (Hungaroton, SLP:xl 11751)
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tatvány, vér és genny fölött a grácia. I
Ahogy meghajolt fekete kontyával fe
hérben". Azóta, úgy látszik, a gráciák
végleg tovatűntek. Csak a fekete és
fehér szín döbbenetes ellentéte maradt,
s a szavakkal ki nem mondható furcsa
lüktetés, mintha az apokalipszis lovasai
közelednének feltartóztathatatlan robo
gással. A művész is hajszolt - lélegzet
vétellel űzi a hangokat, kérdéseket tor
laszt egymásra, hogy elmondhassa két
ségeit:

Ki vont a világ bozótjába, ártó
hatalmak ellen bűvös - kört, hogy tvén
belül a Rend szígorú m értanát
építse föl? Az ősvilág buja
termékeriységér okos fegyeJemmé
ki szervezte, hogy ami szétfutó
gazdagság volt, eltelve értelemmel

KODALY: PSALMUS HUNGARICUS
FARKAS FERENC úJ MOTETTAJA

Kecskeméti Vég Mihály zsoltárátdol
gozása 1592-ben jelent meg nyomtatás
ban, Gönczi György énekeskönyvében.
A "belső vizsgálódás" - kiterjesztve az
ország gondjaira - kérés és könyörgés
is egyúttal, feltárása a haza állapotjá
nak a XVI. században, amelynek olyan
avatott lantosa, mint Tinódi, hasonló
küldetésben járt. A históriás ének
hangja Kecskeméti költl'ményéből sem
hiányzik. A szubjektí t' érzéstől felizzítva
valóban magyar zsoltárrá vált, megren
dUő erejű vallomássá. Dávid hangja a
magyarság hangja lett, a bibliai .oratio
a nemzet imádsága.

Kodály zenéje ezeknek a gondolatok
nak a jegyében született. A historiás stí
lus és a magyar népdal ihlette a zene
költő fantáziáját. Az a mélykút, amely
nek forrásait éppen ő talaZta meg kor
társával, Bartók Bélaval, s amelynek
tiszta vizét felszínre hozták. Az 1923.
évi bemutatót immár ki tudja hány elő

adás követte több, mint fél évszázad
alatt. ts valamennyi ünnep volt - itt
hon és külföldön. A mű természete
avatta ünneppé. Mert végül is Kodály
telles eC!yéniséqe oldódik át ebben a
műben közösségivé. tgy lesz a Zsoltár
a legmagasabb rendű közösségi alkotás.
A részletek egysége s az egész rqszlete
ket meghatározó funkciója a tenorszóló
és a kórus párhuzamos egymás mellé
rende1.tségében érzékelhető igazán, s a
belső látomások plasztikus képsora (iga
zolva nyelvünk láttató erejét is!) a
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föltett céljára törjön s fölfelé

növekedjék, magát mínu t.eljesebben
megvaiósüva t Kl az ~rtelem?

Az Építész, ki légi ívein
mínd följebb hágva tervez tornyokat
tornyok fölé, hangok cstpkéíből

kőnél szílárdabb szerkezetbe szőve

a telj es létet ?
(Rónay György: Bach)

A választ talán maga a zene adja
meg, a bachi muzsika örök, már-már
anyagtalan szépsége. De lehet, hogy ezt
a művésztipust nem elégíti ki ez a
felelet sem. Ezért hatol szinte legki
sebb atomjaiig, azt remélve, hogy va
laha mégis megtalálja majd a megol
dást.

(R. L.)

magyar ember töprengő-elmélkedő s
ezért sokszor lomhának vélt lelki vilá
gát állitja elénk. De ez a természet
mégsem a passzivitás jegyeit viseli,
hanem a sorsából fakadó "bölcs belá
tást".

Az önmagába mélyedő nep Wprengö
gondolataira utal a zenekari bevezető.

A motívumok harca (amolyan zenei
"füstölgés") wtán megszólal a mély
rondó: "Mikoron Dávid nagy búsultá
ban. . ." A tenorsz6ló a "poétikus nem
zet" fokozódó panasza a,~ ígazságért. A
felháborodást a sérelmekért jajongás
követi (a szóló möyött megszólal a női

kar), a zord borzongást a szenvedély.
Nyitottság éneke lesz végül is a káden
cia: "Te azért lclke'n. gondolatodat.
Istenben 'lJessed bi;wdalmadat. . ." Az
"igazak megtartását", a "szegények fel
magasztalását" kéri a kórus egyre foko
zódó erővel, majd az unisono kartétel
után még egyszer a históriást halljuk.
Végül az elhaló kvintakkordok, mint tá
voli üzenetek zár ják 'l r:liivet.

Kodály halálának tizedik évforduló
ján a városmajori templom ének- és
zenekara vállalta a mű előadását. A
próbatétel nagy volt, az előadás tisz
tességes. Sokat töprenghet a karmester,
akí egy nem hívatalos énekkar élén
vállalja abetanítást: képcs-e az eavüf
tes ekkora produkcióra? A töprengés
mellett nzonban ott van a határtnlan
lelkesedés. az énekesek önzetlen válla
lása, próbák és próbák... Zimányi Ist
ván karnafJ1/ tisztában volt azza', meny
nuit. vállalhat. Nem az öncé171 muzsi
kálásért, hanem a templomért. Liturgiá-



nak vallja a zenét s a kórust ennek
szellemében készítette fel. Igy aztá~ a
kisebb fogyatékosságokat kiküszöböli a
koncentrált figyelem, a muzikalitás, a
mű értése. A szólista, Horváth József
avatott közreműködése fiatal művé

szünk oratorileus kvalításait dicsé!·i. A
kórusnak viszont a jövőben egysége
sebb szólamhangzás1'fl kellene töreked
nie, az egyes, iskolázottabb hangok jó
értelemben vett alkalmazkodására.

A kőbányai Szent László templom
ének- és zenekara a 900 éves Szetit
László jubileumon J. Haydn Nelson-mi
séjét és Farkas Ferenc új művét, a
Szent László szekvencia egyes vers
szakaszaira komponált motettát énekel
te.

J. Haydn hat miséjével (valamenn·Yit
Esterházy Fényes Miklós kastélytemp
lomai részére komponálta) száz eszten
dőre meghatározta a mise klasszikus
zenei típwsát. A Nelson-mise a napó
leoni háborúk kezdetéről való, s jól
lehet csak a Benedictus zárórészének
győzelmi fanfárjai (az abukiri csatát
idézve) emlékeztetnek a "harcos címre",
a zeneköltő a mű minden tételében
drámai feszültséget teremt (alcíme:
Missa in angustiis - Mise a szoron
gattatásban). Joggal várhatnánk, hogy jő.

leg férfi szólókkal fokozza a részletek fe
szültségét. Haydn nem ezt teszi. A do
mináns a szóló szoprán, a többi úgy
szólván csak statisztál. Talán, hogy
időtlenné tegye a liturgikus zenei kom
pozíciót, éteri hanggal érzékeltetve: ez
a mű is annak a másik liturgiának a
része. Liturgikus zenei inspirácíóját el
sősorban a Credo archaikus jellegű

első részének feldolgozása igazol1a. a
sokszor gregoriánra emlJkeztető dallam
vagy az ,.Et in Spiritum Sanctum" egyet
len hangon deklamált tzövege. amit
ugyanilyen előadási formában követ az

Intraitus pirosban
(EGy KONCELEBRAcIOS MIS];:N)

Mennyi
piros öv
piros gomb
piros szegélyű reverenda
piros gallér
Piros a húsvét hajnala
pirosak a pünkösdi lángok
de Krisztus kiömlő vére is piros volt

"Et unam sanctam" rész. A zeneköltő

teológiai jártasságára utal az efféle
meqotdás. Krisztus békéje - a világ
békéje azonosságot hirdeti a Glória
"Et in terra pax" zenei motívumának
visszatérése az Amen-ben vagy az Ag
nws Dei "Adj nekünk békességet" ze
nei anyagában, ahol a megfogalmazás
finomsága a szorongattatásból való fel
szabadultság érzetét kelti. A sodró ere
jű fokozás követelménye nem hiányzott
a kőbányaiak előadásából. De itt-ott
megbomlott a szólamegység, s egy-két
pontaHan belépés, figyelmetlenség za
varta az összhangot. A Szent László
templom énekkarának repertoárja azon
ban azt igazolja, hogya kórus évről

évre gazdagodik, és a lelkiismeretes
karnagy, Varsányi István munkája ré
vén minőségben is fejlődik. Az ének
karral rendszeresen egy"iltt dolgozó sző

listák: Fodor Ildikó, Takács Judit,
Csernus János, Kovács Péter szép tel
jesitményt nyújtoltak.

Örömmel hallgattuk Farkas Ferenc
új motettáját, melyet egy XII. századi
ismeretlen magyar szerző Szent László
ról szóló ünnepi énekére szerzett, (Ű
az a zeneszerzőnk, aki egy-egy nevezetes
évforduló kapcsán nem restell tollat
fogni s megajándékozni az egyházzenét
valamilyen szép darabbal). A himnikus
szárnya!ású vegyeskari mű egyszerúsé
gével, szólamainak equmásba fonódó
zenei szövetével 9yönyörkődtetett, a kö
zépső rész pediq fl gregorián unisonóval.
A latin műveltségű komponista - a
zenei szerkesziés mestere - éppen ez
zel az ,.alaphanqqal" idézte meg Várad
hír,'s q6tikus katedrálísát. s a francia
eredetű gregorián motívumra szőtt cstn
kedfszek a fol~Jton visszatérő, emelked5
d'lllam ritmikai ~'áltozatosságával a gó
tikus tornyokat idézték mN1.

TÚTH SANDOR

Egynémely
heres:zténynek

Mlndig ugyanaz a kopácsolás
míndíg szegeztek valanit
(vagy Valakit?)

Mikor fogjátok végre abbahagyni?

BALAssy LAsZLÖ
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Margit Széll: La Pratique de la charité. C'est il partir de ses relations avec
autrui et par la qualification de ce qu'Il prodult que le Moi personnel arríve
il trouver son identité. Dans tout acte de charité, un échange s'opere entre deux
personnes, échange au cours duquel quelque chose de celui qui donne se trouve
comme incorporé dans ceíuí qui recoít, ce don de sol, cette effusion spontanée
constituant l'essence méme de la charité. La "theo1'ia" et la "praxis", du fait
qu'elles sont intimement conjointes I'une il l'autre, conferént un caractere
dialectique il la charité, la rendant propre il donner l'intuition d'une Plénitude
absolue. Cette Plénitude est it la fois "Prototheoria" et "Actus purus", mouvement
réciproque du donner et recevoir, la Bonté suprérne, le Bonheur parfaít, source
divine d'oü jaillit toute vie. Les philosophes du díalogue sont d'accord avec les
psychologues pour affirmer que la charité est cette exígence maieure qui gutde
et. régle la vie de chacun aussi bien que la vie en société. L'Eglíse de nos [ours,
alors qu'elle fait répandre l'amour du Christ sur tous les hommes, se fait une
tácha de rassembler tous ceux qui se sentent la vocatíon il mettre leur vie au
service de cet amour. - Monika Kis: Faim et soif de la justice (L'IUnéraire
d'Edith Stein). L'étude retrace dans le détail la carríere parcourue par Edith
Stein, la célebre convertie, Soeur du Carme!. Dlsparue en 1942 il Auschwitz, ce
n'est que dans ces dernieres années qu'Edith Stein sort de l'ombre pour com
mencer une véritable seconde vie: on voit tour il tour ses ouvrages sortir de
presse, acquérír un public de plus en plus nombreux et se multíplier les articles
la concernant. L'époque tourmentée qui est la nőtre, se plait il la reconnaitre
comme síenne, - Edith Stein: Aus dem Lazaretdien.st in Ivliihrischweisskirchen.
Extrait de I'autobíographie de l'auteur: Aus dem Leben einer judischen Familie
(traduit en hongroís par Monika Kis). - Péter Nádas fait l'analyse de la célebre
mísa en scene d'Hamlet par Youri Petrovitch Lioubimov au 'I'héátre du quartíer
de la Taganka it Moscou. - István Pirigyi : L'Erection du diocese de Hajdúdorog,
En date du 8 [uín 1912 fut émise la bulle d'éreetion du díocese de Hajdúdorog,
la bulle "Christi fideles Graeci". Par l~ création de ce nouveau diocese, le
Saint-Siege a donné suite aux voeux formulés depuis longtemps par les catholi
ques hongroís de rite byzantín, L'étude fait connaitre la situation extrémement
complexe dans laquelle le deux par'ties étaient opposées d'une facon quasi
inconciliable, leur désaceord remontant it un passé lointain. - Béla Hegyi: Les
controverses religieuses du jeune Engels. L'auteur présente les lettres que le
jeune Engels a adressées entre 1838 et 1841 aux Freres Graeber. Ces lettres ont.
pour intérét de mettre en Iumlére le conservatisme piétiste derriére lequel la
théologíe protestante allemande d'alors s'est retranchée, faee a l'avance fulgurante
des connaissances scientifiques du monde moderne. - Les belles-Iettres sont
représentées par une nouvelle d'Endre Szirmai, les poemes d'István Hunyadi,
Irma Szabó et Endre Dékány. - Dans notre ruhrique "Document", Akos Benkő

et Endre Szirmai publient la correspondance de Sándor Sík, poete et esthéticien
catholique de renom, ancien rédacteur en chef de notre revue et Károly Szirmai,
écrívaín, émínente personnalité de la vie llttéraire hongroise de Voivodine
(Yougoslavie), documents attestant les relations de ces deux hommes de lettres.
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Margit Széll: Die Praxis der Liebe. űber die heutige Interpretation der Liebe
sprechend stellt die Autorin fest, dass das persönliche Ich sich nur in seinem
Kontakt mit den Anderen und in der Wertung seiner Arbeit deuten kann. Die
Praxis ist also die Durchsetzung von uns selbst in den anderen '- was der
sich selbst übergebenden und ausströmenden Liebe entsprícht, Das bedeutet
nicht nur die Erzeugung von Güter, sondem auch eine Verbesserung der Men
schen. Der innere Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis wird durch die
Dialektik der Liebe autgeschlossen und zur Ganze geführt, Auch nach den
Dialog-Philosophen und Psycholegen ist die Liebe ein echter Lebensbedarf des
Menschen und gleíchzeitíg Fundament der gesellschaftlichen Entwicklung. Die
Kirche unseres Zeitalters strahlt die christliche Liebe für alle Menschen aus und
sammelt glelchzeltíg alle diejenigen zusammen die in dieser Sendung sích für
Christus verpflichteten. - Monika Kis: Hunger und Durst der Wahrheit - Der
Lebensiauf von Edith Stein. Das Essay bearbeitet ausführlich den Lebenslauf
der berühmten Konvertitin und Karmeliterin Edith Stein. Die Autorin stellt fest.
dass das Nachleben von Edith Stein erst jetzt anfángt, ihre Werke werden nach
und nach herausgegeben und in immer grösseren Kreise verbreitet und reich
lich ist auch die sích mít ihr befassende Literatur. Unser gehetztes Zeitalter
erkennt sie als ihr eígenes, - Edith Stein: Das Kríegsspítal von Mahrísehweíss
kirchen; ein Ausschnitt aus der Autobíographíe der Autorin betitelt: "Das Leben
einer jüdischen Familie". - Péter Nádas: Hamlet ist frei. Der Autor würdigt
die berühmte Hamlet-Vorstellung des Moskauer Taganka-Theaters in der Regie
von Jurij Ljubírnov, - István Pirigyi: Die Aufstellung der Diözese von Hajdú
dorog. Am 8. Juli 1912 erschien die piipstliche Bulle Christi fideles Graecí, das
Gründungsdokument der Diözese von Hajdúdorog. Die neue Diözese - mít
deren Aufstellung der Heilige Stuhl einen alten Wunsch der ungarischen Katho
líken mit bysantinischen Ritus erfüllte - wurde unter ausserordentlich komplí
zíerten Umstánden und unter dem Zeichen beínahe unversöhnlicher Gegerr
sátze geboren, Der Artikel schildert die Probleme die im Zusammenhang mit
der Gründung der Diözese auftauchten und deren Wurzel in die Vergangenheit
zurückreichten. - Béla Hegyi: Die religiösen Diskussionen des [ungen Engels.
Der Autor schildert die Korrespondenz die der [unge Engels mit den Gráeber
Brüder führte. Diese Korrespondenz wirft .ein interessantes Licht auf das Zeit
alter von Engels, wo zwischen der pietistischen protestantischen Theologie und
der eruptív sich entwickelnden Naturwissenschaften eine unüberbrückbare Kluft
entstand. - Dokumentativ prásentíeren Akos Benkő und Endre Szirmai die
Kontakte zwischen Sándor Sik, dem namhaften katholischen Dichter und
.Astheten, éhemaligen Chefredakteur der Vigilia und Károly Szirmai einer
hervorragenden Persönlichkeit des ungarischen Literaturlebens in der Woiwod
schaft, in Jugoslawien. Diesmal wird die Korrespondenz der bei den Literatur
wissenschaftler veröffentlicht. - Im Literaturteil eine Erzahlung von Endre
Szírmai, Gedichte von István Hunyadi, Irma Sza!}6 und Endre Dékány.

A SZERKESZTŰSli:G KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jö
vőben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szab
ványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be,
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáíát, másrészt
megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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A RÉGI ZENE GYÖNGYSZEMEI

.........pld. A RENESzANSZ ZENE GYÖNGYSZEMEI

eamerata Hungarica Együttes, vezető: Czidra László - - 70, Ft

.........pld. BAKFARK BALINT ÖSSZES LANTMOVEI 2.

Benkő Dániellantművész hanglemeze - - - - - 70,- Ft

..... ;... pld. DALOK ÉS TANCOK A VIETÖRISZ KÉZIRATBÖL

Camerata Hungarica Együttes, vezető Czidra László 140,- Ft

.........pld. KOLLÉGIUMI ZENE MAGYARORSZÁGON

Bakfark-Consort - - - - - - - - - - - - 70,- Ft

.........pld. MAGYAR VONATKOZAsú KÉSORENESzANSZ-TANCOK

Carneráta Hungarica Együttes, vezető Czidra László 70,- Ft

......... pld. SZEMELVÉNYEK A BARTFAI GYOJTEMÉNYBOL

Camerata Hungarica, Primavera Quintett, Budai Lívia,

Lugosi Melinda - - - - - - - - - - .- - - 140,- Ft

A felsorolt hanglemezek HUNGAROTON felvételek.
A hirdetésben szereplő hanglemezek egyenként is megrendelhetők.

Postán utánvéttel szállítunk.
Kérjük szíveskedjék a megrendelőszelvényt kitölteni és borítékban

címünkre elküldeni.

CíMüNK: ÁLLAMI KÖNYVTERJESZTÖ VÁLLALAT ZENEI
ANTIKVÁRIUMA

1053 Budapest V. Múzeum körút 21. - Telefon: 17::>-347, 174-948

A MEGRENDELÖ NEVE:

PONTOS CíME (írányítószámmal) :

olvasható aláírás

KERESSE FEL BOLTUNKAT, GAZDAG HANGLEMEZVALASZTÉKKAL
VARJUK VASARLOINKAT!



Tájékozódás

A HONISMERET ez évi 2-3. száma közli
az Országos Közmúvelődési Tanács Elnök
ségének állásfoglalását a honismereti munka
tapasztalatairól és továbbfejlesztéséröl, Sza
bolcs Ottónak, a brürmí egyetem történelem
helytörténet konferenciájára készített előadá

sát, mely a helytörténet, a regionális törté
nelem, valamint a nemzeti történelem viszo
nyát és problémáit vizsgálja az iskolai ok
tatásban, Madarász László ,.Hanva vagy
hamva?" (Monda és történelem szülőfalumban)

címü írását. Helytörténeti adatokat ísmertet
a mohácsi csatatér további kutatásainak le
hetőségéről, a somogyi népiskola helyzeté
ről a kései feudalizmus (1770-1848) korában,
a XVI-XVIII. századi Rákoskeresztúr térkép
á brázotása! ról, a vásárhelyi zenei életről a
harmincas években stb. Greguss Agost, a
neves író és esztéta száz évvel e'előtt pub
likáltatta Gyula öccséne), - aki akadémikus,
korának egyik kiváló fizilmsa, müfordítója
és filozófus gondolkodója volt - a közne
velés és az oktatás problémakörét érintő

szoclograftkus tanulmánykötetét. Ebből ad
íze'ítőt a lap, főként ma is m egszfvlelerrdó,
tanulságos megjegyzéseket iskola és tanítás,
realizmus és humanizmus, tanár és tanítvány
kapcsolatáról. "A tanár, amint én állítom
magam elé - írja többek közt -, közép
helyet foglal el a tudós, meg a müvész kö
zött; Inkább még a tudósságaból engedek
valamit, csak a m úvészt cem ne hiányoz
zék. Nem elég. hocv az Igazság hirdeteje
legyen, azon is kell Iparkodnía, hogy azt
szép alakban érzékítse meg, mely nemcsak
az értelemhez szól , hanem a képzeletnek is
táplálékot nyújt, s a kectayt is fölmelegíti."

1954-ben jelent meg először és azóta be
járta a világot Gordon W. Állport amerrkai
szocűlpszíchológus k ön yve, Az elöítélet. A
GONDOLAT KIADO most újabb régi adós
ságot törlesztett a világhírű tudós korszakos
jelentőségű művóriek ktadúsával. A külön
böző í rányú és tartalmú - faji, politikai,
vallási, világnézett stb. - clöitéletek létre
[öttóriek mechanizmusát, rögzödését és to
vábbétósét mutatja be a tapa svalatt
példálc sokaságával ntusztráiva - az ameri
kai társadalomban. "A vallás és az előíté'et"

círnű fejezetét így summázza a szerző: "A
vallás a legtöbb ember életfilozófiájának
fontos tényezője. Láttuk, hogy sok esetben
a vallás ctnocentrikus színezetet ölthet, mely
az elsztgetelődésben, az előltéletességben gyö
kerező életstllusnak vethet ágyat, azt moz
díthatja elő. A vallás azonban egyetemes
szinezetct ls nyerhet, amikor is a testvériség
eszményeit leszüremlftve a gondolkodás és
a magatartás áramába kapcsolódik be. A
vallásosság és az előítéletessér; kapcsolatáról
tehát nem ejthetünk értelmesen szót, ha
előzetesen nem határozzuk meg, hogy me-

Iyk vaürisosságra gondolunk, és nem mond
[uk meg, hogy mílyen szerepet játszik az
adott vallásosság a személy életében."

Szerkesztőségünkhöz beküldött, külföldön
megjelent magyar nyelvü kiadványok. Sár
vári l1:va: Messze Délen (Vagyunk kiadása,
München). l1:rdekes, az emigráns: sors sok
súlyos kérdését a felszínre vető könyvvel 
immár második regényevet jelentkezett
a Kanadában élő szerzö, MUve korántsem
hibátlan, s az anyaországban élő olvasó
némi szorongással figyeli a kétségtelen nyel
vi romlást. Ugyanakkor megható az az újra
meg újra kifejeződő nosztalgia és magyarság
tudat, mely e könyvnek szinte minden lap
ját áthatja. Az ausztráliai magyarság, pon
tosabban : diaszpóra sorsáról tudósít. arról
a válságos folyamatról rajzol árnyalt képet,
ahogy a befogadó ország megpróbálja ma
gához hasonítani a bevándoroltakat, s azok
valóban asszmttálódnak, legalábbis - saját
szavaikkal - "látszólag". Igaz, még híven
őrzik anyanyelvülcet, s ha sok szokásukat
befolyásolja is új környezetük, azért gon
dolkodásmódjukat és világszemléletűket még
a hagyomány sugárzása fogja át. "Magyarul
beszélnek otthon a gyermekekkel is - ol
vassuk az egyik monológban -. Ha gyors
vacsora kell, akkor paprikáskrumpli kerül
az asztalra, és annak olyan, de olyan jó
íze van. Egyszer-egyszer elhívják a német
koltégát és egyszer-egyszer elmennek láto
gatóba a kis olasz koüéganöhöz, de mégis
magyarok között érzik a legjobban magukat.
az igaz; jr, barátokat magyarok között ta
l:ilják meg, Már jól beszélnek, írnak és olvas
nak angolul, és mégis magyar könyveket
hozatnak a világ túlsó felér61, drága pén
zért." Alapjában véve válaszúton állnak. S
ezt a végletek közt hányódó, a sorssal szem
benéző, etöbb-uióbb alighanem fejet hajtó
akaratot j61 érzékelteti a regény írója.

I{ibédi Varga Aron: Téged (Occidcntal Press,
Washington), tmpresszuma szertnt 1973-ban
valójában 1976-ban jelent meg a kötet...
Szerzője a magyar anyanyelvű emígrácíó
tekintélyes llrikusa, aki a kifejezés modem
lehetőségeinek irányában tiijékozódik. Költői

rangjára mí sem [el'lemaőbb , mint hogy
gyűjteményének élére Weöres Siindor auto
gráf kezírású ajánló sorait függeszthette.
G:,'önyörü sorok, nagyszerű képek mellett
jó néhány fáradtabb verse ls akad. Ro
konszenves filozo~ikus ihletettsége, az a ké
pessége, hogy m indig tud vaamí fontosat
mondani a világról és az ember rendelte
téséró!. Magatartása kétségeket is ébreszt.
,.Szavaimat most már tevegöbe csomagelom
- levelet csak magammal váltok" - írja
egyik versében. Talán hatékonyabb volna
kifejezése, emberközpontúbb a vi'ága, ha
többet figyelne maga kClré. és elfogadná a
nehézkedés törvényét is.
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