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svte: TAMÁS

HOMO FESTIVUS
A címben szereplő kifejezés H. Cox könyvéből (The Feast of FooIs) szár

mazik. A középkorban évszázadokon át dívott az úgynevezett bolondok ünnepe.
f:v végén fel borult a világ józan, megszekott rendje, Szent István napján a
diakónusok, Szent Jánoskor a papok, Aprószentek ünnepén a gyermekek, január
elején a szubdiakónusok ünnepeltek; sztgorúan véve ez utóbbiak vigalma nyerte
a festum stultorum vagy fatuorum nevet. Jámbor és fegyelmezett klerikusok
komoly polgárokkal egyetemben álarcot öltöttek, maskarába bújtak és illetlen
nótázással verték föl a város csöndjét. A kisebb rendek viselői kifestették az
arcukat, elöljáróik öltönyébe öltözködtek, az egyházi és udvari szertartásokat
rnajmolva kigúnyolták a világi urakat, kicsúfolták az egyházi méltóságokat, A
szertelen vidámság főkolomnosa a "tréfamester" vagy a .Jcarneválberceg" volt.
A "gyermekek püspöke" a bolondok míséjén a szentmisét parodízálta, a templo
mokban meglehetősen illetlenül táncoltak és énekeltek Semmi sem volt a gúnyo
lódók előtt szent, a leghatalmasabb uraknak is számolniuk kellett azzal, hogy
kicsúfolják őket.

Ez a szokás természetesen sohasem volt népszerű az előkelő méltósagok és
az intézmény urai körében. De hiába tiltották a pápák, hiába marasztalták el
a teológiai fakultások, hiába ítélte el a .bázeli zsinat' 1431-ben, fennmaradt a
XVI. századig, s csak a reformáció és az ellenreformáció vetett végett neki,
bár nyomokban - például az Aprószentek napjának népszokásaiban - még
a XX. században is élt. A történészek nem panaszkodnak amiatt, hogy meg
szűnt a bolondok ünnepének szokása, hiszen nemegyszer vad tívornyázássá
fajul t és kícsapongásba fulladt a vigalom. H. Cox mégis veszteségként könyveli
el, Amíg egy kultúra meg tudia tenni. hogy időről időre csúfot űzzön legszen
tebb emberi és isteni gyakorlataiból, amíg a bolondokból királyok, a ministrán
sokból püspökök lesznek, addig az emberek el tudják képzelni azt II másik
világot is, amelyhen uralkodnkat taszítanak le trónjukról és fölemelik az alá
zatosokat (Lk 1.52). A komolyság felülkerekedése kultúránk erőtlenségét jelzi.
Azt mutatja. hogy az emberek olyan szemüvegerr át kezdik nemi társadalmi
szerepeiket és rnegszentelt intézményeiket. ami kiszűri a szatírát, hogy nincs
többé sem idejük sem szívük a csípős naródiára ésa fűszeres tréfákra. ~s ami
még veszedelmesebb, ünnepelni sem tudnak többé.

Az ünnep alkotóelemei. Amint a homo [aber, a dolgozó ember nem gon-
dolható el a homo ludens, a játszó ember nélkül - K. Marx is olyan világról
álmodott. arnelvben a munka a játék egyik fajtája -, ugyanúgy hozzátartozik
az emberi teljességhez a homo fe,~ti7)us. az ünneplő ember. Bár Hugo Rahner
a játszó embert nevezi így, az ünneplő embert illeti meg elsősorban a .Jcornolyan
vidám" jelző. Az ünnep foglalja egységbe az emberi létezés két oldalát: a ko
molyságot és a nevetést. a munkát és a játékot. Nem mínden emberi tevékeny
ség, nem minden erőkifejtés, végképp nem minden pénzkeresés érdemli meg a
munka nevet. S feltehető, hogy csak az értelmes munka talajából táplálkozhat és
csak azon hajthat ki az ünnep. Elképzelhető, hogy közös gyökérből nő ki
mindkettő, s ha senyved az egyik, azt megsínylí a másik is.

Az ünnep egyik legátfogóbb elméletét R. Caillois francia kultúrfilozófus fej
tette ki. Az ünnepre kiváltképpen az "exces" jellemző: a bőség és a tobzódás,
s csaknem elválaszthatatlan velejárója. a szertelenség és a zűrzavar. Nélkülöz
hetetlen eleme ez a szertartásnak, amely csak így éri el célját, "Il természet
vagy a társadalom újjászületését" (94.0.). Az ünnep "társadalmi őrjöngés",

amelyben időről időre kitörhetnek legelemibb és legkaotikusabb ösztöneink. Aki
. hallott már valamit arról, hogy hogyan ünneplik a franciák a Bastille bevételét,
vagy olvasta M. Eliade-nak az asszír-babilóniai szaturnálíákhoz, újévi ünnep
ségekhez fűzött megjegyzéseit (Die Religibnenund das Heilige, 438-462. o.),
netán hallott valamit egyes törzsek termékenység! orgiálról, az' nem vonja
kétségbe, hogy a bőség és a túltengés egyik alkotóeleme az ünnepnek. "Azün-
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nep megengedett, sőt előírt kilengés, egy tilalom ünnepélyes áthágása. Nem
azért követik el az emberek a kihágásokat. mert valamely előírás következté
ben jókedvűek. hanem a kilengés az ünnep lényegében rejlik; a megszekott
tilalmak alóli felmentés hozza létre az ünnepi hangulatot" - írja S. Freud (157.
o.). Ha nem is a kicsapongás és a dőzsölés, de á dúslakodás bizonyára hozzá
tartozik az ünnephez. Az ünnep "tobzódás" az életben. Későbben kelünk, többet
eszünk és iszunk, nem takarékoskodunk, jobban költekezünk mint hétköznapo
kon. Nem mosolygunk, . hanem szívből, nagyokat nevetünk - és megnyílunk
a világ előtt (H. Plessner, 157. o.). ünneplőt öltünk: olyasmit viselünk, ami
nevetséges lenne munkaközben vagy a villamoson. Ezekkel kifejezésre juttatjuk
és átéljük, hogy kikapcsolódunk a hétköznapok profán idejéből. Az ünnep lé
nyegéhez tartozik a pazarlás, a számító értelem kikapcsolása, a drága munka
ídő feláldozása. Azt mondja R. Caillois, hogy az ünnep az univerzum kezdetét
jeleníti meg, helyreállítja az előidőket, visszahozza az eredeti tökéletességet
(1:i5. o., 142.0.). A régebben Platónnak tulajdonított "Meghatározások" szerint
az ünnep "szent idő" (khronosz hierosz), amely az istenek hatalmas jelenléte
által felfüggeszti az emberi időt (Definitiones, 415 a). Az ünneplő ember fe
lülemelkedik a hétköznapokon, kilép a megszekott időből, meghaladja a tér
-időbeli egzisztencia korlátait. Az ünnep hiánya a mindennapos korszerűség

korlátai közé szorítja, az ünneplés megnyitja a tágabb összefüggéseket, relativi
zálja és ezáltal emberivé teszi a rnunka és a hétköznapok világát.

Az ünnep második jellemző vonása - J. Pieper szavaival - "összhang a
világgal". Az ünnep feltűnő sajátságát tükrözi az öröm, ahhoz pedig, "hogy
valaminek is örülhessünk. mindent kell helyeselnünk" - moridja Nietzschére
hivatkozva (47. o.), A világ egyetemes' helyesléséból fakad az ünnep, annak ki
fejezéseként, hogy minden, ami van, jó, és hogy lenni jó. Az ünnep olyan
kivételes idő, amikor az egész életnek örülünk azért, mert örülünk egy sza
kaszának. Ha alkalom adódik az örömre, ha nagyszerűnek, elragadónak. szép
nek érzünk valamit: örülünk .egy korty víznek, a műszer pontos működésénelc,

gyönyörködünk az őszi táj színeiben, meglepi szívünket egy szetető gesztus
varázsa, ha csakugyan örömmel tölt el valami, akkor mindigtúlemelkedünk a
kézzelfogható és megnevezhető valóságon. Az öröm beleegyezés az egész vi
lágba. Amínt Nietzsche írja: "Tegyük Iel, hogy igent mondunk egyetlen pil
lanatra, ezzel igent mondtunk nemcsak önmagunkra, hanem az egész létre is"
(Wille zur : Macht, IV. 1032. a.). Valamilyen alkalomból' szoktunk ünnepelni:
mert ember szülctett a Földre, házasságot kötött egy nő meg egy férfi. Vagy
azért. mert megemlékezünk valamiről, vagy azért, mert remélünk valamit.
Kezdet és vég, elmúlás és születés, élet és halál ad okot az ünnepre. Az ünnep
nem felületes optimizmusból fakad, nem a meglevék kényelmes, és gyáva helyes
léséből. Nem tekint el a világ borzalmaitól, de szemébe néz az értelmetlen
szörnyűségeknek. A világ helyeslése, azaz az ünnep lényege olyan, hogy erre
a vértanúk is hajlandók.· A kereszténység vértanúinak az a megkülönböztető

[együk, hogy egyetűen zokszó sem hagyja el ajkukat, egyetlen hanggal sem
vádolják a teremtő Istent. A vértanú a tagadhatatlan rossz ellenére mindent
"nagyon jónak" mond,' megpróbáltatásai dacára is örül, s amennyire rajta
múlik, ünnepel. Ezzel szemben az, aki - legyen bármilyen jó sora is - el
zárkózik a valóság helyeslése elől, aki alapjában véve csak egy félkegyelmű

meséjének tekinti az emberi életet és a világot, az nem tud soha örülni és
ünnepelni. Minél több a pénze és az ideje, annál nyilvánvalóbban megmutatkozik,
hogy nincs tehetsége egyikre sem: sem az örömre; sem az ünnepre. Nem
könnyű azonban megállapítanunk, s nemcsak a külső megfigyelő előtt marad
hat rejtve tulajdonképpeni felfogásunk A vértanúról nem ri le okvetlenül,
hogy. a szenvedések ellenére hozzájárul a világhoz, s a tánc, a dal, a nevetés
sem tükrözi egyértelmúen az örömöt és az ünnepet. Az "éde:;; élet" vigasz
talanul profán, kétségbeejtően közönséges lealacsonyodás. Az elkeseredés meg
húzódhat a többé-kevésbé erőltetett életigenlés, Sziszünhosz harsány nevetése
mögött, "aki tagadja az isteneket és hengeríti a követ" (A.· Camus).

Az ünnep "jeles idő", a megszekott életmódtól eltérő, a .mlndennapoktól
különböző nevezetes nap. Ez a harmadik jellegzetessége. 'Nem ülhetlink egész
évben karácsonyt, nem ünnepelhetünk szüntelenül húsvétot. Nem az öröm, de
az ünnep lényegéhez hozzátartozik, hogyelmúljék. Bármilyen kopár a csillogó
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diszeitől megfosztott fenyőfa, a karácsony mégis azért olyan vonzó, mert éven
ként csak egyszer van, s gyógyíthatatlanul megfeküdné a gyomrunkat, ha az év
minden napján habos csokoládét reggeliznénk mazsolás kaláccsal, Nem korlá
tozható az ünnep a kivételesre, nemcsak azt jelenti, hogy nem dolgozunk, hozzá
tartozik a bőség és az öröm is. De hogy csakugyan ünnepelni tudjunk, hogy az
ünnep valóságga váljék számunkra, ahhoz az kell, hogy végre valami más legyen,
mínt az untig ismételt, megszekott. Az kell hozzá, hogy hátat fordítsunk a
hétköznapok taposómalmának, és belépjünk abba a világba. amelyben vaiami
mással találkozunk. "Az ünnep föltétele az, hogy kivételes" - állapítja meg
J. Pieper (16. o.).

Az idő transzcendálása. Az ünnep három mozzanata: a tobzódás, az életigen
lés és a kivételesség összekapcsolja a múltat, jelent és il j6'lti5t, s ezzel értelmet
act az emberi életnek. Th. Luckmann szerint az egyént a múltjához és II [övö
jéhez fűző társadalmi folyamatok alkotják az ember számára' nélkülözhetetlen
értelmi összefüggéseket (31-32. b.). A bőség és a pazarlás például kifejezi azt,
hogy legalább időszakonként nem áldozzuk föl teljesen a jelent a jövőért. Az
ünnep megbecsüli a pillanatot is, nemcsak a jövővel értelmezi a [elenc: "aki
ünnepel, olyant tesz, ami nem irányul idegen célra, ki van véve az »arra való,
hogy«, a valami »végett« vonatkozások alól" (Pieper, 23. o.). Az ünneplés önma
gáért végzett tevékenység, önmagában nyugvó értelmesség kifejezése. tgy nézve
nem "hasznos" vagy "célszerű'" nem más célt szolgáló, hanem öncélú valóság.
A tobzódó örömben élvezzük a jelent, kiverjük fejünkből a jövő gondját; hogy
másnap reggel munkába kell mennünk, hogy megterheljük emésztőrendszerünket,

hogy széttáncoljuk il. cipőnket." Az ünnep önmagában bírja az értelmét. Aki
ünnepel, az értelmesnek látja a jelent, s megismeri életének az értelmét: lehe
tetlen az örök élet értelmében hinnie annak, aki nem tudja megtalálni a jelen
értelmét (Nyíri, 179. o.).

Az ünnep szükségképpen kapcsolatot teremt a múlttal és fl jövővel : összes
szépsége ellenére is értelmetlen volna a jelen, ha nem tartoznék bele a múlt
és a jövő egységes összefüggésébe. Az istenek megszánták az emberek természet
től fogva nyomorúságos faj át, és "fáradalmaik plhentetöjéül" rendelték az ünne
peket - tanítja Platón (Törvények, 653 d). Az ~nnep a szó legigazibb érielmében
hagyomány; lehetetlen volna a jelen igenlése a múlt elfogadása nélkül: akl
múltját elutasítja; jelenét sem tudja vállalni. Az asszír-babilóniai újévi ünnep
a múltat állítja vissza. Az idő természetes elhasznáródasát jelzi az év utolsó
napjaink kultíkus zűrzavarai.,kícsapongások és a társadalmi rend felbomlása.
A helyreálló rend megjeleníti a teremtést, visszaállítja az eredeti tökéletességet.
Ismét "abban az időben" élnek, amikor még paradicsom volt - írja M. Eliade
(Der Mythos der ewigerr Wiederkehr). A múltba és a jövőbe tekint a keresztény
eukarisztia. Krlsztus halálának és feltámadásának az emlékezete hálaadás. a
"teremtés jótéteményéért", és köszönet a Krisztusban nekünk ajándékozott meg
szabadulásért a teremtés jóságát eltorzftó, a teremtő Isten szerétetét elhomályosító
rossztól. De nemcsak a hála megnyilvánulása, hanem a remény kifejezése is:
elővételezi a beteljesült jövőt. Aquinói Szent Tamás mondja, hogy a "hetedik
nap" nemcsak a "beneficium creationis" emlékezete, hanem a jövő szimbóluma is.
Isten "legelső és legkiválóbb" adománya a "teremtés jótéteménye", "utolsó és
legkiválóbb" ajándéka a lélek megnyugvása Öbenne, "quies menti.~ in Deo":
vagy már most a kegyelem, vagy a jövőben a dicsőség által (Summa theologica,
l-II q. 100 a. 5 ad 2). Aki ünnepel, az vállalja a múltat és a jövőt, elfogéldia
az időnek azokat a dimenzióit is, amelyek meg vannak vonva az ernber elől.

Nem fojtja el a terhes múlt és a félelmetes jövő képét, nem tesz úgy, mintha
kíkerülhetné őket.

Az ünnep harmadik eleme, kivételes volta, nemcsak elősegíti az idő elfoga
dását. hanem kiveszi az embert a történelem folyamából. s Iehetóvé teszi, hogy
legalább időlegesen elkülönüljön a múló időtől. Az ünnep felfüggeszti a mínden
napok időstruktúráját; saját időmértéke van, s ez nem azonos a hétköznapokéval.
Megszabadít a míndennapí kötelességek terhétől, kiragad az itt és most korlá
taiból. A létezés értelmet adó alapjának megpillantása önfeledt gyönyörűség,

olyan, mint az elmerülés egy szerető tekintetben. Akit magával ragad az
ünnep, az nem egyik kronológíából a másikba lép át, hanem az időből az örökké-
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valóságba. Az emelkedett hangulat megállítja az idót. Bár nem felejtjük el teljesen
a mindennapi világot s halált érlelő idejét, mégis úgy éljük át a köznapln fölül
emelkedő örömöt, mint ami örökké tart.

A szemlélődés és a csönd. A német "begeht ein Fest", a magyar ellenben
"ünnepet ül". Eletfelfogásunkat kifejező nyelvimkben megmutatkozik az ünnep
egyik legszükségesebb 'eleme: a csöndes szemlélődés, Platón szerínt az "ünnepek
változatosságát" rendelő istenek a "Múzsákat adták" az embereknek, "hogy együtt
ünnepeljenek velük" (Törvények, 653 d). A szertelen vidámság valóban nehe
zen gondolható el dal és zene, elbeszélés és tánc, játék és nevetés nélkül.
A művészet mégsem elsődleges: ugyanúgy, mint az öröm, nem az ün
nep lényege, hanem dísze; közege, de nem szubsztanciája. C'est l'amour' qui
chante fejezi ki J. de Maistre szavával .l. Pieper, hogy a művészetet megelőzi a
valóság helye~ése és elfogadása. Nem a művészetek teszik az ünnepet. az ünnep
igénye szülí a múzsákat. Amint Ciceró megállapította, a beszéd rejtett ének.
Nem meglepő .tehát azoknak az ~ újabbkori nyelvfilozófusoknak a föltételezése,
akik az ünnepből eredeztetik a nyelvet (J. Píeper, 142. o.). A beszédnek lénye
ges alkotórésze a csönd, mely néha többet mond a szavaknál. Ketten
beszélgetnek, megértik egymást, majd elhallgatnak. Ebből az egyszeru példá
ból is kiviláglik, hogy nem a hangok és a szavak alkotják a beszéd lényegét. A
közös hallgatás a megértés legmélyebb rétegét hangolja; csak al tud hallani,
aki képes hallgatni - írja M. Heideqaer (l61-lWl. o.). A beszélni tudás és a
hallani tudás egyaránt alapvető. Beszélgetés vagyunk - ami azt akarja mon
dani: hallani tudjuk egymást - jegyzi meg Hölderlin költeményével (Miota
beszélgetés lettünk) kapcsolatosan.

Az ünnep pótolhatatlan kelléke a csönd. Nem az Tngmar Bergman-féle süket
csönd, hanem inkább a sivatag beszédes csöndíe, amiről A. de Saint-Exupery ír.
Egy emberöltővel Platón előtt Anaxagorasz görög filozófus, a kérdésre. hogy rni
végett él. ezt a választ adta: hogy lássak. Arisztotelész valamennyi érzékünknél
többre becsüli a látást (Metaphysica, 980 a), s a teória szó eredeti jelentése
valószínűleg az ünnepi felvonulás látványa illetve látása volt (Kittel. V. 318-319.
o.). A Lakomában azt mondja Diotima, hogy az "igazi' Szén szernlélete" teszi
halhatatlanná az embert (Lakoma, 212 a). P. Teilhard de Chardin "Az emberi
[elenségv vprológusának a .,Látlll" alcímet adja. "Látni vagy elousztulnr: R léte
zés titokzatos ajándéka folytán óhatat.anul ez a helyzete a Világegyetem rnínden
elemének. Következésképpen magasabb .fokon ez RZ Ember sorsa is" (4:l. o.). S
ez a sorsa az ünnepnek is. Kontempláció, hangtalan elmélyülés nélkül nincs
ünnep. A szemlélődés csöndjében feloldódik az érvelő értelem Ieszültscge, a
gondolkodás nyugtalanságát fölváltja az ész nesztelen tekintete mindarra, ami
mutatkozfk, A szem nem szögeződik mereven a megfigyelés tárgyára, a látóhatár
kitágul, elcsitul a siker és balsiker za iortgása, a lélek végtelen tárgyához fordul,
és tudatosul benne a valóság bejárhatatlan hertzontja. A nyugalom, '3 szemlélodés,
a csönd nem passzivitás, hanem az élet fokozása, az ünnepi bőség forrása. Az
ünnepélyesség azt jelenti, "hogy az ember szemlélődő lesz, s ebben az állapotában
közvetlenül találkozik azokkal a magasabb valóságokkal. amelyeken az egész
IH nyugszik" - mondja K. Kerényi (67. o.), Az ember Iénveséből fakad a t'!rck
vés, hogy valamiképpen megtapasztalva egyesülését a létezők totalításávol elérfe
az egzisztencia tel iességét, és ebb-n az összeköttetésben önmanát is Ielütmúha.
Bizonyos szem1élődés,befeléfordulás, mtsztíkus érintkezés igÉnye ez. meghatá
rozhatatian s-iváraás, vázv valamí ..másv-ra, az istenivel valr) találkoz""PL Ez a
váltV fejeződik ki, teliE'~ül be a hallgatásban és II szernlélődésben. Hétköznapi
tapasztalatunk is alátámaszfia a történészek és vallásfilozófusok mezállapítását.
A házias<.zonysürgése-forgása. túlzott gondoskodása, örökös kínálgatása köny
nyen meghiúsíthatja a közös étkezés ünnpét,

Tudatunk látóhatárának, amelyben élünk, a Virténelern nevet adtuk. A túr..
ténelrní horizentot azonban még tágabb horizont veszí körül, melyet jóval nehezebb
megneveznünk, M. Eliade kozrnosznak mondja (Kosmos und Geschichte). P.
Teilhard de Chardin ..isteni miliőnelc". Szemlélődés, elragadtatás, megll'etődés,

áhítat nyitja meg előttünk ezt a szélesebb kört. A gondolkodás, elemzés, tudatos
döntés a kisebb, történelmi horizonthoz fűz. Vallási szímbólumaínk összekapcsol-
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ják a kétféle valóságot. A történelem időbeli, a kozmosz időtlenséget áraszt. A
teljes értékű emberséghez mindkettőre szükségünk van. Amint T. S. Eliot írja:

De megmgadni
Az időnek meg az időtlennek

Mel.szőpontját: szentek foglalkozása
Nem is fogIalkozás: valami adatik és elfogadtatik
Egy életen át, meLy csupa halál a szeretetben,
Onzetlenségben, önmegtagadásban, lángolásban.

Az archaikus vallások hatásos szímbólumaí az időtlenhez kötötték az embereket.
A történelrní vallások, kivált a kereszténység, megtanítottak a történelmi gon
dolkodásra. Ez az egyik oka annak, hogy az európai kultúrkör ünnepei - akár
vallásosak, akár világiak - általában történeti eseményre emlékeznek: Jézus
születésére, a Bastille lerombolására, a Nagy Oktoberl Szocialista Forradalomra.
De éppen ennek a körülménynek tulajdonítható, hogy többnyire szem elől

tévesztjük az időnek meg az idétlennek a metszópontját. Miután keresztény
vallásunk belénk nevelte a történelem fontosságát, elveszitettük vallásunkat, és
megmaradt a történelem. 'Nagyot lendítene rajtunk, ha sikerülne megragadnunk
az időnek meg az időtlennek a metszéspontjában a teljes, a valódi-valóság leg
mélyét. "Ha újra megtanulnánk ünnepelni, talán úgy tekintenénk vissza .Isten
halálára', mínt kultúránk betegségének vallási tünetére" - rnondja H. Cox (47. o.).
A betegség kiváltó oka az értelem és a termelés írnádata, amelynek folytán
elveszitettük érzékenységünket a titokra, amelyből az emberi történelem ered
és ahová tart.

Az ünnep és a mai ember. C'est la guerre qui correspond a la fete; a háboru
helyettesíti az ünnepet. R. Caillois ezzel a kihívó mondattal felel arra a kérdésre,
hogy mí tölti be a társadalom életében azt a helyet, amelyet régebben az ünnep
foglalt el. A háboru rendelkezik mindazzal a [eggye), ami surinte az ünnep
lényege: intenziv erőkifejtés és elhasználódás, a felduzzadt energiák kitörése, az
egyén beolvadása az ót meghaladó általános foJyamatokba, roppant mérvű pazar
lás, a korlátok mámoros ledöntése és igy tovább (8. o.). Bármennyire is meg
döbbentő kijelentés, első pillanatban csakugyan sok minden szól mellette. Nietzl>che
és Freud óta a halálvágy és a pusztítás vágya hozzátartozik az emberi 1~lettSrzéshez,

például Bezuhov grófot a halál szeretetére oktatják a szabadkőművesek 'J.
Tolsztoj ,.Háboru és béke" című regényében. P. Teilhard de Chardin, bár igazán
nem mondható fogékonynak a pesszímízmusra, ..a modern nyugtalanság" gyökerét
"a fejlődés szerves válságában" látja. Pontosabban abban az aggasztó jelenség
ben. hogy "fl Világ visszautasítja, mert a Gondolkodással fel fedezte önmagát"
(285. o.). B. Brecht is azt mondía, hogy "A nevető az iszonyatos hírt mé~ nem
kapta meg". Bár a nihilizmus sötét fellege beárnyékolja az emberi gondolkodást,
a háboru mégsem az ünnep meafelelőie. A tétel hamis, elsősorban azért, mert
arra a föltételezésre épül" hogy ünnep nem lehetséges többé. .

Az emelkedett hangulat, az önfeledt gyönyörűség igénye nem irtható ki az
emberből - még szekularizált világunkban sem. A XX. század sportrnozgalrriá
ban például könnyen felfedezhetjük a köznapíságon való felülemelkedés Igényet.
Az ókori olimpiai játékokat az emberi agresszívítas társadalmilag megszelídített
csatornáiként rendezték az istenek tiszteletére. Az újkori o!impiákatPierre de
Coubertin vezette be 1894-ben valláso.> célzattal is: "Az ókori és az újkori olim
piai mozgalom első és lényeges ismertetőjegye az, hogy vallás. Az ókori ember
testgyakorlással alakította a testét, mínt a szebrász a szobrot. s ezáltal tisztelte
isteneit. Az újkori versenyző, aki ugyanezt teszi, felemeli népét, hazáját és
zászlaját. Azt hiszem, hogy igazam volt tehát, amikor az o!impiai mozgalorn fel
újításával kezdettől fogva megkíséreltem a vallásos érzés újraébresztését. A sport
vallásos gondolata, a religio athletae nagyon lassan ment át a sportolók tudatába,
s közülük sokan nem tudatosan viselkednek ebben a szellemben" (H. Mühlen,
36. o.). Az olimpiai ünnepség, a fanfárok, az ünnepélyes bevonulás, karének,
beszéd, eskü, zászló, galambok. fény és tánc a felszentelést jelképezi. Az olimpiai
ünnepet egyenlővé teszik a vallási ünneppel, a stadionban és a képernyők előtt

ülőket vallási áhítathoz hasonlítható megilletődés tölti el. A négyévenkénti rit
musban megvalósuló játékokat s az azokat övező rítust· tudatosan á1lítj~k pár-
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huzamba 3 vallási ünneppel: vallásos érzés itat át mindent. Kiviláglik miti7cus
jellegük is, mely '3 világ értelmét akarja kinvilatkoztatní : "Az újkori játékokat
a történelmi-ókorinak és az isteni-jámbornak a varázsa lengi körül. Noha
Zeuszt nem tisztelik többé, ami történik, az minden a jámbor hítből ered, hogy
az ünnepi játékok titkos értelmének a megvalósításában isteni akarat teljesül
be, hogy a játék értelmében a világ értelme vehető ki: embernek lenni, egészen
embernek... az ünnep varázsa, mágiája, azokat is megragadja, akik nem sport
barátok" (i. m. 37. o.). Az értelmet adó jelleget a négyévenkóntí .,szent" időköz

fejezi ki: "Ez az időköz szent: az olimpiai ~átékok elmaradhatnak. dc nem
halaszthatók át más tdőpuntra" (uo.). A szabályszerű visszatérés kiragadja a
spottot a köznapi kedvtelésből, és a mindennapokon Iölülemelkedő ünnenek közé
sorolja. Az olimpiai eszme tudatos törekvése a visszatérés az "ósidőkbc". Ezért
"szent" a játékok ritmusa, ezért nem változtatható meg, hiszen a szertartáson
végrehajtott legkisebb változtatás. a: rítus végzésében elkövetett legkisebb hiba
is megfosztja azt mágikus erejétől. A szertartásnak csak akkor van hatása,
ha a legszígorúbban betartják vatamennyí előírását az utolsó vesszűig. Amint
M. Eliade megjegyzi, a halhatatlanság elvesztését, a szenvsdést, a bűnt a világban
az ősi szertartás végzésekor elkövetett hibával, valamely előírás be nem tar
tásával magyarázzák az archaikus vallások (Kosmos und Geschichte, 70. o.). P.
de Coubertin szavai szerínt: "Az olimpiai játékokat csillagászati pontossággal
kell rendezni, mert ezek az embertség tavaszának négyévenkénti ünnepei az
cmberi nemzetség szüntelen megújulásának a tiszteletére. Ezért kell n lehető

legszigorúbban betartani a ritmust" (H. Mühlen, 31!. o.). Az elmondottakból kitűnik,

hogy a modern sportmozgalornnak nem egyszerűen testgyakorlás a célja. Ehhez
nem lenne szükség ilyen hatalmas érzelmi ráfordításra. A rrutíkus emlékek
tudatos ápolása nemcsak külső dísz, hanem a modern olimpiai játékok volta
képpeni középpontja. Szellemtörténetileg a reneszánsz utószülöttie. s g~Pl kul
túránkban visszatérés a természethez, de míndenképpen "val!<isos" és "ünnepi"
jelenség II .maí világban.

Vegyünk egy másik példát. A kábítószer-élvezet egyre terjedő jelensége a
nyugati országokban sajátos formája a menekülésnek a fogyasztói társadalomból.

Harmónia és megértés
BŐL'en ömlő szimpátia es bizalom
Soha többé álnolcság és gúny
Látomások eleven, arany álmai
Misztikus kristálytiszta kinyilatkoztatás
És a szellem igazi tö!szabadulasa

--:' köszönti a "Hair" című folk-rock musical kórusa a "Vízöntő Korszakot", a
, beke, szeretet, szabadság és egység új korát, amely most alakul ki a pszichede

likus mozgalomból. "Pszichedelizmus"-on a kábítószerekkel. a rock and roll
zenével, a beat közösségekkel, a széteső rnűvészettel és az ezoterikus keleti vallá
sokkal kapcsolatos jelenségeket érti A. Greeley. Ahol ez kezdődik. ott megszűník
a természe ttudomány és a technika. A kábítószer és a rock zene hozzásegít az
"eksztázishoz", és vallási tapasztalatot közvetít. A pszíchedehzmus szertartásossága
szembefordul a racionális-technikai világ unalmas, egyhangú szürkesógéval. A
rituális viselkedés' - hangok és cselekedetek stilizált ismétlése -- olyan lélektani
állapot kialakítására irányul, melynek segítségével a beavatott megszabadulhat
a míndennapí élet béklyóitól. merevségétől, "áttörhet a másik oldalra". A moz
galomban tapasztalható szexuálís anarchia a nyárspolgári szexualítás ellen emelt,
vád. A kicsapongás nem vezet célhoz, de a legtöbb antik vallás alapvető böl
csenségéhez tartozott a szexualitás és a rítus kapcsolatának a Ielisrnerése. A
technikai társadalomban nincs helyük ezeknek az összefüggéseknek. Részben
ez a magyarázata, hogy újra felfedezi a pszichedelikus világ, amely a társadalmi
elidegenedés ellen kíván védekezni, valójában azonban meghódol előtte. A dolgok
álomvilága még veszedelmesebb elídegenütést idéz elő. A kívánt felszabadulás
és határtalanodás helyett olyan korlátok közé jutnak, amelyektől nem szabadul
hatnak soha többé. Az sem nyilvánvaló. hogy elviselhetőbb-e az ész trónfosztása,
mint zsarnoksága. ami elől menekülní akarnak. A kábítószerek nem tudnak elvan
embereket formálni, akik döntően különböznek a nyárspolgároktól - állapítja
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meg A. Greeley (216-224. Q.). Ennek ellenére a pszichedelizmus - akárcsak
a modern sportmozgalom - részben a "szent" és az "ünnep" igényének fölébre

/dését jelzi az ipari-fogyasztói, társadalomban.

Az ünnep értelme. R. ,Caillois tétele tehát - a háborúról mínt az ünnep
modern megfelelőjéről - nem állja meg a helyét. Legfeljebb annyit fogadhatunk
el belőle, hogy a fogyasztói társadalom stl'uktl~rái érzéketlenek az ünnepre, hiszen
az említett példák is részben ezt a hiányt igyekeznek betölteni. Az iparosodás
természetes' velejárója az élet ésszerű megszervezése a játékosság és a fantázia
rovására. Az elmúlt századokban kivételes hangsúlyt nyert európai kűltúránk

han a dolgozó és a gondolkodó ember. A homo faber és a homo cogitans
kialakulását elősegítette az iparosodás, jóváhagyta a filozófia és szentesítette a
kereszténység. Ennek a folyamatnak köszönhetjük imponáló technikai fejlettsé
günket és egyedülálló tudományosságunkat. lassan kíütközik azonban, hogy, ke
servesen megszenved érte az egész emberiség. A fejlett ipari országok gazdag
ságáárt nagy árat fizettek a fejlődésben elmaradt népek miIIi6i, miközben a
fogyasztói társadalomban élő emberek többsége elidegenült önmagától. A hasznos
munka és a racionális számítás igénye csaknem- kiölte belőlük az eksztázis, az
öröm, a fantázia és az ünneplés képességét. Elsatnyult lelkük ugyanolyan áldo
zatává lett az iparosodásnak. mínt azoknak a gyermekeknek a teste, akik hajnaltól
késő estig dolgoztak az angol szövőműhelyekben, A játékosság és a képzelőerő

senyvedése nemcsak az egyént fosztja meg hiteles emberi értékektől. hanem
komolyan fenyegeti az emberiség Iétét. Állandóan változó világban élünk, s az
Ilyen világban az ember fönnmaradásának mellőzhetetlen föltétele a játékosság,
a leleményesség és az ünnep. Az újítás és az alkalmazkodas életben maradásunk
egyik leghatékonyabb eszköze. A lehető legtágabb területről kell merítenünk
tapasztalatainkat. új eljárásokat kell kidolgoznunk a problémák megoldására,
nem szabad ragaszkodnunk a régi módszerekhez. Az ünnep hathatós segítség
ezen a téren. Rést üt a megrögzött szokásokon, meanvítja az embernek a múltat
és a jövőt, szélesíti tapasztalatainak körét és csökkenti provínclalízmusát. A
játékos kötetlenség előtt olyan kaouk tárulnak fol, melvek bezárulnak a számító
értelem előtt. Az ünnep, a rögtönzés és a képzelet játéka előmozdítja az úiítá
sokat az élet mínden termetén, módot Ad az embernek. hogy gazdagon, vidáman
és leleményesen élie át a jelent. Enélkül aligha kerülheti el' a dinoszauruszok
sorsát. Nem i.s szólva arról, hogya fejlett ipari orszáaok embere az életörömre
és az életíaenlésre való fogékonyság nélkül nem értheti meg a fejlődő népek
gondolkodását.

Az ünnepi érzék megfogyatkozása vallási téren a legkárosabb. A vallásos
ember tágabb kozmikus-történelmi keretben értelmezi életét, átfogó egész része
ként, hosszú történet szereplőjeként fogja föl magát. Ének, szertartás, látomás
fűzi ehhez a történethez. Ezek segítik hozzá, hogy elhelyezkedhess-sk valahol az
Éden és Isten országa közötti területen, ezek ajándékozzák meg múlttal és [övövel.
Ha nincs alkalma ünnepelni, ha nincs mi táplálja képzeletét. lelke ugyanúgy
elsorvad, rnint szelleme. Nem teljes ember, tiszavirág életének nincs sem eredete
sem rendeltetése. A kereszténység Li~nepeiévszázadohon keresztül biztosították
az emberiség közös reményét és emlékezetét; ébren tartották törtérielmét. s köz
érthető szimbólumokkal hirdették a jövőt. Ádám, Noé, Ábrahám türténete
révéri a történelem előtti kor mélységeiben vertünk gyökeret. A szeritekben meg
találtuk az emberi tökéletesség érzékletes képeit. Isten országának és az Új
Jeruzsálemnek a víziója, a béke és a szocíálís igazságosság látomása növelte a
reményt és erási'tette a jövőbe vetett hitet. Legalább karácsonykor és húsvétkor
Jézus alakia viláaította meg ősi emlékeinket, és felszította legvakmerőbb remé
nyeinket. Korunkban ezzel szemben erősen megfogyatkozott ünnepeink' vitalítá
sa. K:lr.;icsonya család ünnepe lett, a húsvét pedig tavaszi divatbemutató. Vallási
szímbólumaink, melvek összekapcsoltak a. múlt tal ,és boldog jövővel biztattak,
ereiüket veszítették. A vasárnapi mísehallgatók száma szerte a világon rohamo
san" csökken, a múltat tehernek érezzük, amelytől míndenképnen szabadulni
akarunk, a jövőt pedig csak a jelen meghosszabbításaként képzeljük el.

Mindezért maga a keresztény gondolkcdás is felelős. A modern tudomány,
az iparosodás, a pluralizmus, a szekularizáció kihívására még mindig nem tudunk
megfelelő választ adni hitünk intellektuálisan korszeru bemutatásával, De ez
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csak az érem egyik oldala, A kereszténység olykor túlságosan is korszerüsödött.
Az iparosodást meggyorsította azáltal, hogy kidomborította a homo faber és a
homo oecono1Jticus felelősségét. A tudományt azzal vitte előbbre, hogy hangsúlyozta
a világ teremtményi voltát és az emberi ész uralmát a világ fölött. A protestáns
etika és a középkorí skolasztika nélkül nem jöhetett volna létre imponáló tudo
mányosságunk, A kereszténység teljes mértékben elismerte, hogy az ember dol
gozó és szerszámkészítő, gondolkodó és okoskodó lény. Ez helyes, szükséges, sót
nélkülözhetetlen ...... de nem minden. Az értelmi képességek egyoldalú fejlőtlése

más, ugyancsak életfontosságú képességek rovására ment végbe. Az ember nem
csak észlény, homo cogitans, hanem homo ludens és homo festÍ1lUs: a játék, a
képzelet. az ünnep az emberség lényegi alkotója. Ennek ellenére az ősegyházban

még gyakori eksztázist messzemenően elfojtottuk, az élő világosságot évszázadok
kal ezelőtt kialakult merev, változatlan csatornákba vezetjük, az istentisztelet
ünnepi öröme az "igazságosság" erényének körébe tartozó "kötelesség" lett. A
lelkesedést mesterkélt szabályok s hagyományos előírások korlátozzák. Amikor
fiatalok tömegei fordítanak hátat a keresztény szertartásoknak, egyenesen gro
teszkül hat a még míndíg érvényben levő előírás, hogya beat zene méltatlan a
Iíturgíához, A katolikus egyháznak, il liturgia szütőanyjának a: nyugatí társada
lomban nincs egzisztenciális felelete a technikai társadalom pr oblérnáira. A
materializmus, a pozitivizmus, a szekularizmus ellen felvonultattuk világnézeti
nehéztüzérségünket, de nem mutattunk más, járható utat. Ugyanaz a jogi gondol
kodás és túlzó racionalizmus fertőzte meg gondolkodásunkat, amely az ipari tár
sadalom betegsége. Néhány' katolikus éppen akkor szállt fel u szekularizmus
vonatára. amikor mások leszállni készülnek. Amikor a pszichédelizmus új, gazdag,
kifinomult, vidám "liturgiát" alakít ki, a mí liturgiánkat az ipari polgárság szá
mára legmegfelelőbbnek tartott protestáns mintára újítjuk meg. A technikai
racíonalizmusra nem ad feleletet sem a bizánci ünnepi nagymise, sem a változó
közönségű katolikus templomok csöndes rrnséje. A pszíchedelizmus a "szentet"
keresi, mi pedig az "evilági város" dicsőségéért serénykedünk. Ismét legalább
negyedszázaddal késtük le korunkat: ma felelünk 1925 kérdéseire, 1950 válaszaival.
A szemlélődést hirdetjük, mégis arra neveljük papjainkat, hogy szinte beteges
aktivitást fejtsenek ki. Mlsztíkus egyesülésről beszélünk, de gyanakodva nézünk
mindenkire, akinek ilyen hajlamai vannak. A szertartás szépségét dicsérjük,
mégis olyan újítások mellett kardoskodunk, amelyek nem járnak eksztázissal.
szemlélődéssel, érzelmi emelkedettséggel - csak álmossággal. Krisztus azért jött
- hirdetjük -, hogy megváltsa egyetlen világunkat, de mostanáíg arra figyel
meztetjük a kispapokat, hogy lesütött szemmel járjanak. Két évezreden át ápoltuk
a testvériség és a közösség eszményét, közösségeínkben mégis kevés a testvéri
ség fraternitásainkban pedig a közösség. Szent Pál nyomán tanítottuk. hogy
Krisztus és az Egyház kapcsolatának legjobb jelképe nő és férfi egyesülése a
házasságban. Az egész emberi életet érintőszexual.itás mélyebb értelmet kereső
és a prűdértában illetve a szexuálls szabadosságban vergődő vitágnak színte
egyáltalán nem mutatruk meg a szexualitás szarepét az üdvösségben - íría
A. Greeley (226. o). Felül kell múlnunk a technikai civilizáció e1ide~enedésé.t és
protanitását: a köznapin felülem.elkedő len~esü1t~éget ,:~ssza keH adn,;nk a Világ
nak. Az ünnep összekapcsolja a le lent a múlttal és a jovőve1. kiragadja az embert
a megrögzött szokásokból, felülerneli a mlndennapí zűrzavaron és kapcso1?tba

hozza .a valódi-valósággal: az öröm, a bőség, a könnyed értelmesség forrásával.
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ERD(j PÉTER

ÖKUMENIZMUS ÉS EGYHÁZI JOG
Az utóbbi években jelszóvá vált, hogy "a jog elválaszt, a szerétet összeköt".

A kereszténység megosztottsága valóban jogilag rögzített tény. Jogi intézkedés
volt Luther kiközösítése, jog szentesítette néhány évszázaddal előbb az egyház
keleti és nyugati részének szétszakadását is. Jogi definíció kűlönítí el az
egyházi törvénykönyvben az "eretnekeket" és a "szakadárokat" a katolikus
egyháztól (1). A katolikus egyházi jog (a továbbiakbán egyházi jog) alapvető

kérdései még a zsinat utáni ökumenikus megbeszéléseken ls a kényes téfnák
listájára tartoztak. Annál érdekesebb. hogy az Egyesült Á!lamokban a Katolikus
Püspöki Kar és a Lutheránus Világszövetség Nemzeti Bizottsága kozös munka
csoportot alakított, rnely kilenc évig tartó munka után 1974-l:en közleményt
adott ki az egyház jogi szerkezetével kapcsolatban. Címe: A pápai primátus
és az egyetemes egyház (Papal Primacy and the Univérsal Church, 1974. márc,
14.). Ez a dokumentum világosan bizonyítja, hogy az egyházi jog' megújítása
a zsinati teológiai szempontok alapján az egységre nézve is döntő lehet.

AKADÁLYA-E AZ EGYSl1':GNEK AZ EGYHÁZI JOG?

Ha az egyházi jog és az egység viszonyának kérdését jogász mödra tesszük
fel, valahogy így hangzik: - Van-e jogi akadálya az egyház egységénelef
A közvélemény viszont inkább így fogalmaz: - Akadálya-e az egységnek az egy
házi jog? Hogyafrázisokon túllépjünk, ketté kell bontanunk a kérdést; az
egyházi jog formáját és tartaimát külön-külön kell szembesítenünk a. keresz
tényegységtörekvéssel. Egyben előre kell bocsátanunk azt is, hogy az alábbi
akban az egyházi jogról kizárólag mint eszközről lesz sző, mert annak ökume
nikus vizsgálata, hogy az egyházi jog teológiai értékelése, vagy egyes intéz
ményeinek, például a házasságnak, vagy a pap- és püspökszentelésnek szentségi
jellege hogyan világítható meg a többi keresetényekkel folytatott párbeszédben;
ez már a dogmatikusok feladata.

. .4.kadály-e az egyházi jog formája? A jog szó legtágabb értelemben olyan
objektív szerkezetet jelöl, amely az emberek közösségát intézményesíti (2). így
nézve minden keresztény egyháznak van valamilyen joga. Ugyanakkor a Római
Katolikus Egyház me'sszemenően kodifikált jogára is csak analóg értelemben
alkalmazható 'a mai jogfilozófiák többségének [ogfogalma, Sem az adott terü
leten múködő legnagyobb hatalom fizikai kényszerrel szankcíonált rendelkezése,
sem az uralkodó osztály akaratát kifejező, az állam által kötelezővé tett maga
tartási szabályok összessége nem foglalja magában az egyházi jogot.

Természetesen a katolikus kánonjogászok régebben is különbséget tettek az
államok és az egyház jogrendje között, A középkor óta ismerték a "két jog"
(utrumque ius) megkülönböztetését, s úgy beszéltek róluk, mint egy nembe
tartozó két különböző fajról. Magát a jogot pedig sokkal tágabban definiálták
(3). Itt tehát egy terminológiai eltérésről van szó, nem pedig arról, hogy a
katolikus egyház ugyanolyan értelemben vett [ogra tartana igényt, mint az
államok. Az utóbbi időben - különösen . a II. vátikáni zsinat óta - tudatosan
kerülik is katolikus részről az olyan félreérthető kifejezéseket, mint a tökéletes
társaság (societas perfecta). Ehelyett nemzetközi szerződések viszonylatában már
Ottaviani bíboros a "nemzetközi jogi személy" megjelölést ajánlotta (4).

Amikor Gelasius pápa (492-496) elsőként említi a "k~t hatalom" elméletét
r. Anastasius császárnak írt levelében, az egyház saját hatalmát még tisztan
"lelki" természetűnek fogja fel. (5). A pápaság hatalmának növekedtével egyre
inkább hangsúlyozzák, hogy "isteni dolgokban a fejedelmeknek is engedelmes
kedniük kell a lelki hatalomnak" (6). Azt azonban, hogy az egyháznak azért
van "saját hatalma", mert olyan önálló politikai egység, mint az állam, csak
F. Suarez (1548-1617) mondja' ki. Ezt írja: "Minden tökéletes társaság önálló
politikai egység. melyet saját joghatóság igazgat" (7). A protestáns szsmlélet
Pufendorf (1632-1694) óta a "látható egyházat" az állam alá tartozó testületnek
tekintette (8). Megjegyz.endő azonban, hogy a látható és láthatatlan egyház egy-
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sége illetve különbözősége - al katolikusok és protestánsok közti hitvitáknak
ez a régi, klasszikus témája - ismét csak a dogmatika területére tartozik, s így
túlmutat a jog kategóriáin. Az ortodox felfogás szintén nem értelmezi az
egyházi jogot az államok jogával azonos jellegűnek. A keleti egyház "önálló
hatalma" mmdíg megmaradt a "lelkiek" területén (9).

Kimondhatjuk tehát, hogy a katolikus egvhúzí jog formája, vagyis az a
tény, hogy a katolikus egyháznak (az előbb körührt tágabb értelemben) jogrendje
van, nem akadálya a keresztények egységének. Formai kifogás lehetne még, hOJ;{
egyházi jogunk törvénykönyv formájában jelenik meg, kodifikált. Ám ez egy
részt nem tartozik a katolikus egvhází jog lényegéhez hiszen az Egyházi
Törvénykönyvet csak századunkelején adták ki először másrészt
nem idegen a többi keresztényegyházaktól sem. Sok protestáns egyház
maga is rendelkezik törvénykönyvvel. sőt ortodox körökben is foglalkoznak a
jog kodifikálásának gondolatával.

Akadá.!y-e az egyházi jog tal'talma? Az ígazl kérdés ezek szerínt a jog
tartalmára vonatkozik. Az egyház mai jogi szerkezetére kell reflektálnunk az
egység szempontjából. Vannak a katolikus egyházi jogban olyan intézmények

méghozzá az egyház szerkezete szempontjából alapvető intézmények ,
amelyeket dogmatikailag tartunk nélkülözhetetlennek. Ezeknek megváltoztatása nem
áll az egyhází törvényhozó szabadságában. Vannak azonban - és ilyen a jog
szabályole többsége - olyan intézményes formák is, melyek a történelmi szük
séghez mérten szabadon megújíthatók az illetékesek részéről. Hogy csak egy
nem túl régi példát említsünk: a katolíkus és nem katolikus keresztények köztí
IlÍn. vegyesházasság kérdésében néhány éve új szabályozást vezettek bt', mely
eltekint attól, hogy a nem katolikus fél nyilatkozatban mondjon le gyermekeinek
saját fe 1.ekezete szerintl neveléséről. .'

~ jog tartaimán rna elsősorban társadalmi tartalmat szokás érteni, vagyis azt,
hogy kinek az érdekét szolgálja, milven viszonyokat szentesít ember és ember,
egyén és kőzősség között. A kárionjogban a monarchíkus, az arlsztok ratlkus. a kol
legiális és a demokratikus elem egyaránt megtalál ható, de mindegyiknek megvan
a maga jellemző érvényesülési területe (10). Ezek az alkotmányjogi formák
azonban időről időre változó módon és terjedelemben jelentkezhetnek. Ökume
nikus szempontból ma különösen fontosnak tűnik a demokratikus elvhez való
viszony. Noha a demokráciát mint államformát a hivatalos egyház scmlegesen
szemlélte, ideológiai alapjára, a népszuverenitás elvére mégis gyanakvással te
kintett. Még X. Pius is határozottan elutasítja "Notre charge apostolique"
kezdetű, franciául kiadott apostoli levelében "az olyan demokrácíát, mely a per
verzitásnak addig a fokáig megy, hogy a társadalomban a főhatalmat a népnek
tulajdonítja" (ll).

Miért tűnt ez az elv olyan elfogadhatatlannak? A történelmi, társadalmi
tényezők széles skálájaból csupán egy szemléletbeli saiátságot szeretnénk ki
emelni: sokan voltak katolikus részről, akik a jogban alanynak tekintették az
igazságot. A filozófiában vitathatatlan tétel, hogy a tévedésnek nincs jogo
sultsága. Mihelyt azonban ezt az axiómát jogi síkra visszük át, irányt té
vesztünk. Hiszen kihagyjuk a számításból, hogy fogalmak p.s eszmék nem le
hetnek jogok hordozó alanyai - ilyen ugyanis csak természetes vazv jogi személy
lehet. A jogi személy fogalmának Savigny óta lejátszódott fejlődésére itt nem
térhetünk ki, annyit azonban meg kell [egyeznünk, hogy maga az egyházi jog
sem ismer más jogi személyt, mint a testületit és az intézetit. Ezek pedig em
berek csoportját jelentik. Mégis voltak, akik jogi szcmélyiséueí tulajdonítottak
az igazságnak. Cavalli írta 1948-ban a Civtltá Cattolica hasábjain : ..A protes
tánsok a szabadsághoz való jogból. a katolikusok pedig az igazság jogából in
dulnak ki" (12). Ebből az alapállásból következett aztán egy mély stratégiai
ellentmondás is: az államhatalomnak kötelessége lett volna eszerint a ka
tolikus igazságokat szankcionální - vagyis leülőnleges belcszólást gyakoroini
a vallás ügyeibe a katolicizmus' Iavára. Ugyanakkor éonen az állam .Jelki"
ügyekben valő illetékességét utasították vissza a leghatározottabban (13).

Az igaz~ág jogában rejlő elméleti nehézséget a U. vatikáni zsinat szeren
csésen elhárította. A vallásszabadságról szóló nyilatkozatban (l 96:i. dec. 7.) hitet
tett az emberi személy [oga mellett. Az 19137-es őszi szinodus pedig a kánonjogi
reform egyik alapelveként jelölte meg "a személy jogainak biztosítását", Az
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új egyházi büntetőjog 1973. december 5-én kibocsátott tervezetének bevezetőjé

ben többek közt ez áll: "Az egyháznak joga, ., .hogy a híveket. .. büntető rend
szabályokkal kényszerítse". Majd pedig: mindez azt célozza, "hogy gyermekei
ne hagyják el az üdvösség útját". A kíkényszerlthetőség és 'az üdvösség útja
ilyen összekapcsolásában W. Bassett és P. Huízing még mindig az igazság jogá
nak gondolatát érzik. Nem nuntha szerintük a kiközösítés joga nem illetné meg
az egyházat, Csakhogy ennek alapja - mint írják - nem az igazilág joga, hanem
az egyháznak mint jogi személynek az önvédelrne (14).

Természetesen a demokratikus struktura is csak egy azok közül, amelyeket az
emberi társadalom kialakított. Az egyházjogban nem abszolutizální kell. Elég
annak tudatosítása, hogy a hitletéteménnyel összeegyeztethető, és húgy vannak
az alkotó demokratizmus fejlesztésére további lehetőségek is. A keleti egyhá
zakban az arisztokratikus-színodális elem dominál. A patriarchátusok törvényhozó
hatalmát nem a patriarcha. hanem a patriarchátus szinodusa gyakorolja. Kor
mányzás és bíráskodás terén pedig a patriarcha egy állandó tanácshoz (szünodosz
endernousza) kötött a döntésben. A keleti jog egyes vonásalt az egyesült keleti
egyháaak számára Rómában kiadott személyí jog (1957) még mint kiváltságot
engedélyezte (15). A Zsinat itt is változást, mértéktartó önkritikát hozott, rníkor
mcgerűsítette, hogy "a keleti egyházak.. saját jogrenciszerelk szerint kormá
nvozhatiák magukat", s hogy "ez a hagyományos elv, noha nem míndíg tartot
tuk tiszteletben, azok közé a mozzanatok közé tartozik, amelyek az em/ség
helyreállításának mel!őzhetetlen alapteltételei" (16).

AZ EGYHÁZI JOG AZ EGYS~G SZOLGÁLATÁBAN

Az egyházi jog formáját tekintve annyiban lehetett az egység akadálya,
amennyiben az egyházat az állam mintájára fogták feJ. (A Vatikán állami
mivolta ettől teljesen különbözö kérdés, s jelenleg ökumenikus szernptmtból
nem is jelent nehézséget.) Tartalmában viszont annyiban lehetett az egyházi jog
gátló tényező, amennyiben a különböző keresztény egyházaxban lényegesen más
szerep jutott az egyes alkotmányjogi f'ormáknak: a monarchíkus, az arisztok
ratikus, a kollegiális és a demokratikus elvnek (17).

A IL vatikáni zsinat olyan teológiai alapelveket dolgozott ki, amelyek
messzemenően alkalmasak egy párbeszédképes egyházjog számára. Más szemmel
nézte az egyházat - így jogát is. Nem abban állt újdonsága, mintha az egy
házat abszolút monarchia helyett demokratikus köztársaságnak nyilvánította
volna. Inkább elmélyítette az egyházszemléletet, és ujra hangsúlyozta a régi
igazságot, hogy sem egyik, sem másik, sem egyáltalán semmiféle emberi séma
nem alkalmazható rá teljesen és kizárólagosan.

Az egyházi jog új teológiai alapelvei a zsinat óta. A Zsina t különösen az
egyházról szóló tanításában hozott olyan újat, ami az azóta eltelt években a jog
számára is döntőnek bizonyult. Az egyházi jog zsinat utáni teológiai alapjal a
neves kúríaí egyházjogász, Fiorenzo Romita elemzése alapján így foglalhatók
össze (18):
a.) A communio. Az' egyházról szóló hittani rendelkezés az egyházat nem tö
kétetes társaságnak, hanem communiónak (közösség, közös részesülés) nevezi. A
tökéletes társaság kategóriája azt sugallná, hogy az egyház a katolíkus egyház
intézményének határánál véget ér, és ami rajta kívül van. az egyáltalán nem
egyház. A communio ezzel szemben szerves egység, mely külonböző tényezők

összhalása. Tehát egyszerre fenntarthatjuk a hitünket, hogy Krlsztus egyháza
a katolíkus egyházban teljesen (bár nem tökéletesen) megvalosul, és elfogadhat
juk a katolikus egyház keretein kivüli egyházi valóságot is. Ezért használ a
Zsinat tudatosan olyan megfogalmazást, hogy Krisztus egyháza ,.a kacolíkus
egyházban él" (l9). így elkerülhető Krisztus egyházának és rt kaíolíkus egyház
nak teljes és kizárólagos azonosítása (20).

Ez a communio nem merül ki puszta hangulat vagy közösségl érzés felkel
tésében. Olyan szerves valóságról van szó, mely lélektől átjárt jogi formát
követel. Az egyháznak külső és belső struktúrára van. A külső szervezetnek a
belsőt kell kífejeznie, vagyis az egyház belső életét, a Szeritlélek életét az egy
házban. így a lényege szerínt külső, jogi forma a belső élet hatékony és ki
nyilvánító "szentségi" [elévé kell, hogy váljon (21). Johannes' Neumann szerint az
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egyháznak az a vonása, hogy communio, vagyis a keresztény testvériség szín
tere, a kollegiális szervek erősítésében kaphatna jogi kifejezé5t (22). Ilyen
irányba mutat a Püspöki Szinodus és az egyházi tanácsadó testületek (pl. a
papi szenátusok) felállítása (23). '
b.) Az összes hívők részesedése Krlsztuspapságában. Mikor a Zsinat az egyete
mes papság gondolatát újra hangsúlyozta" megadta a közös részesedés, a com
munio ontológiai alapját (24). Ebből megint csak levonható a jogi következtetést
több részesedést biztositani az összes hivőknek az egyházi intézkedések kialakí
tásában,' a "közösség" ügyeinek intézésében. Itt azonban maris szemben találjuk
magunkat ennek a "tevékeny részvételnek" egy frissen kialakult, sajátos értel
rnezésével. Egy Ausztríára, Svájcra és az NSZK-ra kiterjedő felmérés szerínt
az ottani papság nagy része átengedné a világiaknak a legkülönfélébb papí
munkaterületeket (pl. keresztelés, temetés, áldoztatás), de a plébánia vezetésébe
már nem szívesen engedné ,.beleszólni" őket (25). A helyesen értelmezett test
vériség lenne tehát a kibontakozó új egyházi jogban a demokratikus vonások
teológiai alapja. , '
c.) A "szent hatalom" (sacra potestas) és a püspöki kollegialitás. A communióhoz

.mínt szerves egységhez a zsinatnak a bibliából és az egyház folyamatos hagyo
mányából táplálkozó tanítása szerínt hozzá tartozik a közességben vezető szol
gálatot ellátó tagok különleges szerepe és fE'lelőssége ls (26). Ez az egyház
hierarchikus struktúráiának ,teoló~laL alapja. A hlerarchían belül a Zsinat
pápai, püspöki és papi, valamint kollektív püspöki szerapkört hangsúlyoz. Igy e16
ször kerül sor a primátus és az epíszkopátus egyensúlyának megfogalmazására, Ezzel
kapcsolatban megtörténtek az első kísérletek arra is, hogy [ogilag konkretlzálják a
püspöki kollégiumnak mint az apostolkollégium utódának (27) tényleges vezető szere

.pét és "tévedhetetlenségét" - a pápával egységben (28). Hogy a püspökök testületé
nek az egész egyházra kiterjedő karízmáia ne csak a tanításban, hanem a pásztori
hivatal teljességében - tehát a kormányzásban is - megvalósuljon. a Zsinat
javaslatára megszületett a Püspöki Szinodus intézménye, malynek jelenleg tanács
adói jogköre van a pápa mellett.

Az új elvi alapok alkalmasak a párbeszédre. A szerves kőzösség, az egyetemes
papságon alapuló tevékeny részvétet a személyí felelősség és kollektivítás
egyensúlyában rnűködő vezetöi szolgálat ökumenikusan nyitott alapelvek. Ezért
visszhangzanak a bevezetőben emlitett amerikai közös nyilatkozatban is. Ebben
a, katolíkus és a protestáns fél egyformán elfogadhatónak tart egy olyan egy
házfogot. amely a legitim különbségek sokaságában megmutatkozó egységre, a
kollegialitás elvére és a szubszidiaritásra épül.

A pluralizmus igényében a szerves közösség gondolatára ismerhetünk. A
dokumentum 23. pontja szerínt a pápai hivatal biztosíthatná tübb egyháztípus
érvényesülését ugyanazon az egyetlen egyházon belül. A kollegialitást a doku
mentum aláír6imint a túlzott centralizmus meghaladását szernlélík. Ugyanakkor
elismerik, hogy a pápaság fontos dologgal járul hozzá az egész egyház életéhez
(21. és 24. pont). A szubszidiaritás elvének jogi alkalmnzásánazt értik, hogy
a központi vezetés ne rendelkezzék olyasmiről, amit ld sebb egységek is megfe
lelően eldönthetnek. így Isten népének egésze részt kapna a döntések kialakítá
sában (25. pont). Mindez nem kívánná - mondja a dokumentum - sem az
egyházjogi megkülönböztetések eltörlését, sem forradalmi szerkezetváltozást.

Mint láttuk, a Zsinaton hivatalos egyházi tanítássá emelkedett teológiai
szemlélet lehetövé tette, hogy az egész kereszténységet egyetlen igen színes
és gazdag intézmény mutassa be a világnak. Rnnek jogi konkretizálásáig még
hosszú az út. De ez az a terület. ahol megélénkült érdeklődés kiséri a katolikus
egyházjog megújításának munkáját és a többi keresztény egyházak [ogalkotó
tevékenységének ökumenikus vonásait, mert nazvmértékben ezen fordul meg
ma az egyház szentségének hatékonysága, meggyőző ereje.

Jegyzetek: (l) c. 1325. §. 2. - (2) L. de Naurois, Crlse du drolt canonique? NOUVElle
revue théotogtque 1975. p. 501. - (3) Wernz-Vldal, tus canontcum T, ~'ik. - (4) A. oua
víaní, Cumpendium iuris public! ecclesiasttel 5. 1964. p. 32. - (5) DS 1>47. vö. PL 59, 102-110. 
(6j Decretum Gratlanl D. 96. C. ll. - (7) De legibus, Lib, 1. c. 6. 20. - (8) Vö. R. Schwarz,
De potestate propria Ecclesiae. Perlodica 1974. p. 429kk. - (9) Apostoll kánonok 84:
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Trulloszl Zsinat kánonjai 38. stb. - (10) vö. Bánk, Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog
alapjai Bp. 1958. p. 8. - (11) AAS 1910. p. 60'1kk. - (12) Caval!i. Va condíztone :lei Pl'O
tesiann in Spagna, Civilt~ Cattolica 194F. II. p. 29kk. -- (13) A. Gnligt, Katholische Kirche
und Demolcratle. 1970. p. 213. - (l4) ConcHlum 1975. p. 445. - (15) J. Neumann, Synodale
und kollegtale Elemente lm geltenden Late nkírehenrecht, Theol. Jahrb. 11172. p. 58. - (lö)
Határozat a keresztény egységre törekvésről 16. - (17) NB Itt azonnal Iatszík, ht)~y a j.~g

tartalmi és torrnaí 'oldala mtlyen szerosari összefügg. - (l8) lo"ondamenti teologíco-gtu
rldicí dell'amministrazlone ecetestasnea. Monitor ecctesíastícus 1974. III. p. 3-50. '- (19)
Hillani rendelkezés az Egyházról 8. - (20) vö. J. Fei::ler, Konunentar zum Dekret uber den
Ok.um errisrrrus. LThK Das zweue Vatikanlsche Konzi!. ll. 1~6'1. p. 50. - (21) Vö. R.
Bigador. La rivlsión del Código de Derecho canöníco: sus problemas. Gregorhnum 1968.
p. 256. - (22) lm. p. 64. - (23) Határozat a v:\l.ágiak apostoIkodásár51 26. - (24) Hittani
rendelkezés az Egyházról 10. - (25) G, Slefer, Priester über stch selb~t... IV. Diakonia
1975. p: 394-405. - (26) Hittani rendelkezés az Egyházról lS-29. - (27) uo. 22. - (28) uo. 25.

MAKAY GUSZTÁV

VÁRKONYI NÁNDOR "PERGŐ ÉVEI"
Mllyen érzés lehet, Nándorom,
ülni saját csöndedben és
hallgatn] a semmit halálig -
tán többet hallasz, mint a többiek..•

./

Weöres Sándor rögtönzése 1939-blll

Emlékiratot háromféle embertípusnak érdemes írnia. Olyannak, akinek va
lamilyen szempontból kimagasló szerepe volt kora történelmi, társadalmi vagy
kulturális életében. Vagy. olyannak, aki - bár személy szerlnt nem játszott
kiemelkedő szerepet - tájékozott helyzeténél fogva, megfigyelő és regisztráló
tehetsége jóvoltából hiteles bepillantást tud adni egy érdekes korba, társadalmi
környezetbe vagy kulturális területbe, "alulnezetből". S végul olyannak, akinek
vallomása önmagában is értékes, mert egy ki veteles egyeniseg lenyomata, az
"emberi sors" egy érdekes példázata, közérdekű documentum humanum.

Várkonyi Nándorban rnind a háromból van valami. Nem volt nemzeteket
vagy hadseregeket irányító nagyember. de - az idő perspektívájában és mű

vének tanulságaként - most már' elmondhatjuk. hogy nemcsak szülővárosának,

Pécsnek és a Dunántúlnak kulturális életében vált szellemi főkusszá fél évszá
zadon át, hanem volt idő, amikor tevékenysége, irodalmi szervező ereje szinte az
egész országra kisugárzott. Ugyanakkor saját életútjával kapcsolafban fölmér
hetetlenül gazdag dokumentumanyagót nyújt koráról, kortársairól. főként az
egykorú irodalmi életről, nemegyszer rejtett rugók közé bevilágítva, S ha
csupán azt mérlegeljük emlékirataiban, amit önmagáról sorsáról és belső

világáról - ír: az is egy kivételes nagy elme, roppant v tágassagú belső világ
hallatlanul érdekes jegyzőkönyve. Ha tudósok írhatnak "- joggal - önéletrajzot
kísérletezéseik és fölfedezéseik történetéről : azt mondhatni, hogy Várkonyi
Nándor szenvedélyes kísérletezéseinek és kutatásainak legfőbb alanya és tárgya:
önmaga. ,.Ez az írás nem csupán emlékezés, hanem önvtzsaálat és számadás is"
- írja könyvéről. "Az önéletrajz velejében önmagyarázat." Nehéz lenne eldön
tení.. mi az érdekesebb a Pergő években: az-e, amit a maga végtelen horizontú
belső világáról. gondolatkincséről. a világhoz és emberekhez való viszonyulásáról
tár fel ön kritlkus, szinte önkínzó őszinteséggel: vagy az-e, amit a külső világ
vele kapcsolatos történéseiről és embereiről mond el, hol érzékeriv belső hallás
sal, hol éles megfigyelő képességgel, hol meg zseniálls intuiclóval. ráérzéssel,

Természetes, hogy a két térnakör szoros korrelációban van egymással. de a
Pergő évek messze meghaladja a szokványos életrajzok epikus kereteit. Gerinc
vonalán nagyjából a szerző életpályájának sronológíaí sorrendje vonul ugyan
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vegig, de az egyes fejezeteken belül inkább pályaszéktorok szerínt rendeződik

az anyag, helyenként meg-megugorva az időben másutt egymásba játszva. S bizo
nyára nemcsak azért, mert írójának már nem-volt ideje a végleges rendezésre, hanem
eredeti szándéka szerint is a többszörös keresztmetszet a rendező elv. hogy vi
lágosabbak legyenek a körvonalak. A metszetek korhatára, a témakőröktől füg
gően, eltér egymástól. S a könyv anyaga se egynemű: a legkülönfélébb réteg
nemek kaleidoszkópja, adekvát kifejezéseként egy gazdag sugártörésú egyéniség
nek. A csillogóan harmatos természetleírások és szuggesztív hangulatképek II
költőre vallanak, akinek a Nyugat körében indult; a lélek szakadékait feltáró
részek az önmagában rendet teremteni akaró fiatal tehetségre. aki szanvedélve
sen keresi a maga életútját; a magas erudíciót hordozó fitczofíkus elmélkedések
az életbölcselőre; a tudományos fejtegetések a tudós kutatóra; a Sorsunk körütí
bonyodalmak a nemzetféltő dunántúli hazafira és céltudatos szervezőre; a kor
társakról rajzolt portrék a kiváló emberismerőre és irodalomértőre; és még az
életrajz epikus fordulatai is egy olyan kivételes egyéníségre, akinek az életmenete
is rendhagyó, az élethelyzete is különleges,

Nyilván nem minden olvasót hoz majd egyformán izgalomba Várkonyi
könyvének rnindegyik részlete. Mlnket, akik ismertük őt, több-kevesebb ideig
vele dolgozhattunk, akik. magunk is benne éltünk a "pergő évek" Irodalmi
életében, ismertük kortársait, és magunk is szerepelünk a könyvben: minden
sora.. részlete megráz, s : vissza kell fognunk tollunkat, hogy ha tárgvilagosan
próbálunk írni erről a rendkívüli emberről, aki (nem most mondjuk először) életünk
egyik nagy élménye volt. Bizonyára lesznek olvasók, akiket a könyv változatos réteg
nemei közül egyik vagy másik jobban érdekel; de meg vagyok győződve róla,
hogy senki sem vonhatja ki magát az életrajzíró szuggesztív egyéniségének és
témához alkalmazkodó írásművészetének varázsa alól.

Hogy miért? - A Pergő évek első fejezetei egy osztályon felüli egyéniség
vajúdó Tdalakulásának megrendítő rajza, valóságos lélekdl'áma. "Egy lélek tör
ténete." Az a néhány év, amelyet kellemes környezetben, tehetséges magántanít
vánvelenál nevelösködéssel tölt el, "rámegy" erre az önklalakításra, a belső

harmónia kivívására. Mindannyiunk kamasz- és ifjúkorának megvoltak a maga
konvulziói, sőt esetleg katakllzrnáí. A Várkonyi könyvében feltáruló energikus
és elszánt, de gyötrelmes önkikalapálás méretei, a révületek, őrjöngésele és
eksztáztsok váltakozása azonban már megsejtetik, hogy itt egy kivételes szellem
végleteiről van szó, A válság pszichológiai hátteréhez nyilván hozzájárul életé
nek legtragikusabb fordulata : hogy az első (gyűlölt) világháborúban szerzett
betegsége folyományaként előbb fél fülére, majd - alig 25 éves korában 
teljesen elveszti hallását. Lenyűgöző az az energikus küzdelem, amellyel fokról
fokra felülemelkedik sorstragédíáján, és rendet akar és tud teremteni belső vilá
gában. "...akárhogy, de valahogy rendezni kellett II viszonyt az Üristennel, a
világ, az élet tekervényes problémahalmazával, végül, de nem utoljára, mind
kellemetlenebbé . váló magammal, .." ". ..sok nyomorúságba, vergődésbe telt, míg
egy nehéz órában megfogadtam : nem fogok megőrülní, és nem leszek öngyilkos.
Ez volt az egyetlen biztos mód, hogy kiszabaduljak a nihilből."

A kivételes tehetség jele szédületes emlékező tehetsége is. amely első olva
sásra felszív - és szükség esetán azonnal aktivizál -, verset, prózát és adatokat
egyaránt. Weöres Sándorral kapcsolatban írja, de rá is áll a következő passzus:
,;Nem tudom, .kítől származik a mondás, hogy a zseni nem egyéb rendkívüli
emlékezőtehetségnél. Ez szamárság, igen sokszor semmiféle tehetség nem jár a
jó memóriával, csak gyakorlati haszna van, de ha erős összpontosító képesség,
találékonyság és intuíció társul hozzá, es persze az cnkotótehetséghez, együttesük
megközelitheti a zseni formátumát." "Kereken egy tucat könyvtár könyvei men
tek át a kezén", de úgy, hogy át is nézte a könyveket, s gigantíkus méretű poli
hísztort tudásanyagót halmozott föl magában. (Ugyanakkor szó sincs róla, hogy
ez a tudós férfiú falak közé zárt könyvmoly lett volnat Gyermekkora óta ,.imád
ta a természetet", és szenvedélyesen keresztül-kasul járta azokat a vidékeket.
ahova sorsa vetette. Olyan utakat járt meg - vallomása szerint - "délutáni
sétaként", amelyek közönséges ernber számára ritka élményszámba menő egész
napos túrákat jelentettek volna.) Fantasztikus memóríája azonban nem maradt
passzív: a könyv több helyén ír arról, hogy a benne felgyűlt. szinte kínzóan terhes
ismerethalmaz állandóan kereste a kifejeződés, a produkciókban való lecsapódás
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lehetőségét (az alkotó típusú elme újabb jele!), hogy birtoklója megszabaduljon
terhétől, "kiírja" magából könyvekből, tapasztalatokból és saját eszmélkedéseíből

összetorlódott tudáskincsének, rajzó gondolatainak legalább egy kis hányadát,
De rnilyen területen? Másnál talán a bizonytalanság, nála a zsenialttás újabb jele,
hogy életútja elején több irányban érezhet potenciális energiát élete és tehetsége
kiteljesítésére: diákkorában - egyik tanárának hatása alatt - muzeológusnak
vagy régésznek készül; egyetemi évei során a Nyugat körében költőnek és esz
tétának indul; majd a földrajzi utazó-kutató, az újságíró és numízmata pályá
jával kacérkodik. Végül könyvtári tisztviselő lesz, de ugy, hogy közben úttörő

irodalomtörténetet és megszámlálhatatlan számú irodalmi művet, cikket, krítí
kát ír. bejáratlan tudományos terűleteken ős történész, később egyszemélyi fele
lősségű folyóiratszerkesztő, s azért megy nyugdíjba, "hogy végre dolgozhasson",

Szinte emberfeletti volt munkabírása is. Egy-egy könyvet néhány óra alatt
elolvasott. Professzori megbízáara írt modern Irodalomtörténetét, amelyben 30 éves
fejjel 1000-1200 írót kellett feldolgoznia az addig még senki által nem rendszere
zett élő irodalomból, röpke két év alatt készíti el (könyvtári munkája mellett)
vaskos kötetben. Az a hatalmas óstörténeti mű, amelynek a Sziriit oszlopai csak
az első, mintegy "bevezető" kötete, az életrajz közlése szerint 7001) gépelt lapot
tesz ki! Egy másik adát: csak a Sorsunk munkatársaitól 1648 hozzá írt levelet
őrzött (s bizonyosra vehető, hogy ezek közül egy sem maradt válaszolatlanul).
Lehetetlenül hangzik, de így volt: szinte több ember életét élte egyszerre. - Ezt
önéletrajza bizonyítja a legbeszédesebben. S milyen életet élt! A ..pergő évek"
korántsem peregtek gondtalanul. Keserves gyerekkor után - néhány derűsebb,

gondtalanabb nevelői év íntermezzójával - állandó anyagi nehézségek között,
robotmunkában, hitvány tisztviselői fizetésból és még hitványabb honoráriumok
ból tengődve telt el élete TízévI könyvtárosség után ezt írja: ". .. a nyomortól
az mentett meg, hogy vállaltam minden mellékmunkát, s még szerencse. hogy
kaptam..." - "Házasságom annyit jelentett, hogy egy koldustarísznyából lett
kettő," S még egy vallomás: " ... a háborúban (a II. világháborúról van szó)
minden ingóságunk odalett, a rajtunk levő ruha és könyveim nagy része kivé
telével; hat esztendeje szolgáló cipőm bűzlött, kölcsön kapott fehérneműt hord
tam."

Tény, hogy majdnem míndegyík tulajdonsága, szenvedélye túlnőtt a közön
séges emberi· méreteken: memóriája, ismeretszomja éppúgy, mint munkabírása,
"örökletesen túlfeszült idegélete", természetjáró szenvedélye. Örökös szellemi
és érzelmi nagyfeszültségben élt. Nem vitás: rendkívüli ember volt, de nem
übermenschi értelemben, hanem éppen a "minden-emberi" intenzív átélésével. a
minden-emberi szenvedés átszenvedésével és minden eksztázis átizzásával. "A
tapasztalat megtanított. hogy az ember nem lehet büntetlenül individualista" 
írja, az individualizmust az egoizmus szinonimájaként értve; függetlenségét azon
ban makacsul őrizte. Szuverén egyéniség volt, sziklaszílárd jellem, akivé kikala
pálta magát, nézeteiben is csaknem hajthatatlan. "... kiskoromtól magamhoz
igazodva cselekedtem, tudatosan vagy tudatlanul" - "... mánlákusan igyekeztem
a magam lábán járni, szellemi téren is, vállalva minden kockázatot, tévedést,
felsűlést, kudarcot, .." ~ "l\1inden ember míkrokozrnoszt hord magában, amit
valamely fő hajtóerő mozgat, ha olykor kanyarogva is, előre; nemegyszer mon
dottam már, hogy az enyémet az önállóság, függetlenség, a szabadság eszméjé
ben vagy ösztönében lakozó epő forgatja, amióta eszmélni tudok." Bizonyára
százezrével vannak emberek, akiknek a külső élete gazdagabb, változatosabb,
mint Várkonyi Nándoré volt; de aligha találnák sok olyan embert, aki befelé
intcnzÍ1'cbb életet élt volna, mint 6.

Kiilső életében két döntő momentum determinálta sorsát: a sül<etfég bioló
giai katasztróf'ája, amely egészen sajátos élethelyzetbe kényszeríti ("groteszk
-tragikus beethoveni csapás" - mondja róla), és a vidékre költözés, előnyös és
hátrányos oldalaival együtt. A megsüketülés tragédiája, bár önéletrajza szerlnt
férfiasan viselte el, bizonyára hozzájárult fiatalkora belső konvulziólhoz és annak
a sajátos zavarnak és önutálatn-ik a kialakulásához, amelyet oly sokszor emleget
könyvében. "A szervi fogyatkozások közt ez az egyetlen nevetséges... A vakság
tragikus, a némaság gyógyítható, kéz-láb csonkaságán segíteni lehet. A süket
mindent félreért, ok nélkül ordít, kinevetik, legjobb ha maga is ezt teszi.
Csakhogy nem segít' rajta..." Ez a tragikus érzés pszichológiai szempontból
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bizonyára csak azért nem súlyosbodott kisebbrendűségi érzéssé, mert belül
tisztában volt - tisztában kellett lennie - emberi értékeivel. Egyetemi tanár,
arninek mínírnálísan lennie kellett volna, süketsége miatt eleve nem lehetett. S
megrendítő volt látni, amint baráti társaságban jól ismert, kedves-fanyar mo
solyával ajkán, kissé összehúzott kék szemekkel, nemegyszer öntudatlanul fogát
csíkorgatva hallgatagon ült a csevegők között, míg észre nem tértünk, s közöl
tük vele a beszélgetés lényegtit vagy egy-egy mondatot, amelv-n mindannyian
derültünk. Képzeljük el, mennyi időt vesztegetett el életéből' azzal, hogy legtöbb
partnerének írásban (előre kézügybe tett cédulákon) kellett '. érintkeznie vele.
S még ha leolvasta is ajkunkról a mondottakat, hozzá kellett szoknunk ahhoz,
hogy csak a leglényegesebb mondanivalókra szoritkozzunk, tőmondatokban és
félszavakban beszéljünk, - ég félhomályban, sötétségben csak ő beszélt, hosszú
monológokban (mint azon az éjszakán, amikor egy erdélyi turistahazban megtisz
telt azzal, hogy elmesélte életének néhány fontes mozzanatát). Asiiketségnek
azonban - anélkül, hogy mísztícízálnl akarnám tragikumát -- volt talán pozitív
oldala is: Várkonyi Nándor világa szükségszerűen befelé - tágult, emberfeletti
méretűvé, és - ahogy Weöres Sándornak egy "beszélgető cédulán" fennmaradt
rögtönzése mondja: a maga külön szféráíban olyant is .Jiallott", amit a magunk
fajta közönséges ember nem. Az életrajzban van egy áruló mondat: egy csodás
erdei kiránduláson - frja - "süket fülemmel is hallottam az ünnepi csendet."
Ilyen kozrnikus csend szimfóniái zenghettek benne szüntelenül. Egy másik he
lyén megtegyzi.. hogy "amióta süket vagyok. belső hallásom megélesedett", s
festményeket is, bizonyos prózai remekműveket is valami "halk, finom, éteri
zene", belső zene avat élménnyé benne. "A színeknek gyakran van hangértékük.
harsanvak. rikítók, azaz rikoltanak, és érzelmi tartalmuk: a zöld haragos, az
epesárga irigy, a piros vidám, a kék szelíd, a vörös lázas, szenvedélyes..."

Az az elhatározása is, 28 éves korában. hogya sokféle lehetiíség közűl

Pécsre. azaz vidékre költözik könyvtárosnak, ugyancsak ambivalens ielentőséaű élet
sorsában. Előnyös azért. mert - a lehiggadt egzisztenciateremtésen kívül- megőriz

heti tisztaságát, függetlenségét az akkoriban javarészt Pesten zajló irodalmi életben,
amelynek rothadtságát, klikkrendszerét éppen az ő könyvében leplezi Je nem egy
levél és adat. "Inkább' vagypk falusi liba, mint körúti szajha" - írja vátaszul

\ azoknak, akik vidékiségéért esetleg .Jernosolyogják", magyarán szólva lehülyézik,
és kíröhögík". Pécsett, a "végállom~son" várja eity százezer kötetes könyvtár
birodalma, amelyben olthatatlan tudásszomja új kincseket találhat. Természet
rajongásához. szenvedélyes barangolásaihoz ott kínálja magát a Mecsek. szinte
tapintható közelségben. l!:s, mint később kiderül: a cserbenhagyott fővárosi esetle
gesréaek helyett munkateret. lehetőségeket teremt ez az ősi város is: váratlan
megbízást modern irodalomtörténet és más művek írására, honmentő szervezésí
-szerkcsztőí feladatot - és barátokat is, tisztelő híveket, odaadó munkatársakat,
akik mesterükként tisztelik, s itt is lehet zseniális költővel-tróval találkozni. A
barátság - az önéletrajz tanúsága szerint - míndig is nagy szereoet játszott
Várkonyi életében: a fiatalkoriak közül különösen az Irótársához, Pogány Bélához
és nevelt jeihez, a tudós Révay Józsefhez és a rokon lelkű Pappenheim Alexhez.
Pécsett a költő és zeneesztéta Nagyfalusi Jenóhöz, később a Sorsunk munka
társaihoz, főként Kodolányi Jánoshoz és Weöres Sándorhoz fűződő. Ezekkel
a barátokkal és a kor csaknem minden valamirevaló Írójával-költőjével 
éppen a vidéken élés kényszerűségéből olyan arányú levt!lezést lehetett
kiépíteni, amelyhez talán csak Kazinczyé hasonlítható. Pécs lett Várkonyi
Széphalomja, viszont ő lett a város egyik szellemi fókusza. Ritka szerencse,
hogya vele levelező írók és költők levelei (köztük a legkiválóbbakkéi is:
KosztoJ.ányié, Szabó Lőrlncé, Gyergyaí Alberté, Rónay Györgvé, Kodolányié,
Weöresé, Féja Gézáé, Csuka Zoltáné) épségben megmaradtak Várkonyi
nál, és emlékiratának nem utolsó értéke az a sok-sok (tapintatosan szemel
vényezett) idézet, amelyet ezekből a levelekből közöl,

, Am hiába a féltékenyen őrzött emberi és írói fü~getlenséJ, a hetybeliek
egyre növekvő tisztelete és az egyre merészebb, úttörő írói és tudősi alkotások,
harcos írodalomszervezőí érdemek: Várkonyinak - tragikusélethelyzete mel
lett - haláláig vállalnia kellett a vidéken-Iét, a fővárosi irodalmi klikkeken kívül
állás hátrányait is: a "forgalmon-kívüliséget" és - adott esetben - a rnellőz
tetést. Amikor Pécset választja, tudja, hogy "Cavalier seul, sőt outsider leszek,
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ki csak magára számíthat, és botlik, amekkorakat két lábbal lehet". l!:letrajzá
ban nem kíméli azokat, akik méltatlanul bántak vele; de sehol sem ír olyan keserűen,

mint azokon a helyeken, ahol szerénv öntudattal mellőztetéseíről kell szélnia
Most nem magántanári habilitációjának váratlan nehézségeire vagy a Sziriát
oszlopai meg nem írt odüsszeíáiára gondolok, hanem például arra, hogy modern
irodalomtörténetének megjelenése után a választmány döntése alapján már neki
ítélt Baumgarten-díjat (1929) végül mégse kapja meg (csak 1000. pengő segélyt,
akárcsak néhány év múlva József Attila); hogy Petőfinek az ő (és bátyja) által
fölfedezett, egyetlen hiteles arcképéről írt, a Nyugatban publikált cikke után
"évtizedekbe telt, míg az illetékesek tudomásul vették, hogy Petőfinek olyany
nyira hiányolt, hű és hiteles arcmását bírjuk", s hogy Petőfi-kutntáink azt a
másik fölfedezését, hogy Petőfi nem szavalta el a Nemzeti dalt a múzeumlép
csön, "kénytelen-kelletlen elfogadják, '" de hogy rní (és ki) cáfolja az évszázados
és márványtáblára vésett legendát, nem méltatják szóra sem", Hatkötetes új
irodalomtörténetünk csak a bevezetésben emlékezik, meg fiatalkori könyvéről

mint forrásműről, őt magát azonban sehol sem méltatja az irodalomtörténészek
között, Lehet, hogy Várkonyi Nándor keserűségében része volt sohasem titkolt
érzékenvségének, de lényegében igaz az, amit összefoglalóan ír elismertetéséről: "ve
lem egykorú pályatársaírn körében nem illett, ma sem illik nevemet szóra méltatni".

. ' Nem hiszem, hogy ebben a mellőzésben, amely nekünk, ismerőinek is
'fájt, világnézeti vagy politikai okok játszottak döntő szerepet. Az Irodalmi Lexikon
szerínt "gondolatain katolikus szellemiség és írracíonalisztikus filozófiák hatása

. érződik". Ennek annyi nyoma van önéletrajzában, hogy fiatalkorában neki is
tusakodva tisztáznia kellett viszonyát Istenhez és világhoz (mint Adynak), a
Szíriát oszlopaiban, egyik fó művében pedig .annyí, hogy bizonyos Idealista
'irányzatok is hatottak eszrnélkedéselnek megindulására. Úgy gondolom. még
sokáig elmondhatta azt, amit 1923~ra vonatkoztatva ír: "Maradtunk, amik vol
tunk: független radikális polgári ~demokraták". (Kiemelés tőlem.) S ha a Pergő

években ámuldozva olvassuk, hogy a Sorsunk szerkesztése idején mílyen vak
merő politikai kockázatokat vállalva védte a Dunántúlt a fasiszta német-beol
vasztó törekvések ellen (még előttünk, közvetlen munkatársai előtt sem fedve
fej illegálís kapcsolatait, nehogy bajba keverjen bárkit is), és ha tudjuk - a
Sorsunk cikkei a tanúk rá -, hogy a népi írók programjából is a haladó el
veket és eszméket - a népre alapított új Magyarország gondolatát - tette
magáévá: életműve és tevékenysége aligha marasztalható el alapvető világné
zeti szempontokhól. Lehet, hogy a részletekben voltak tévedései (ezt ő ismeri
el elsőként önéletrajzában), de a régi nemzedékek jeles emberei közül keve
seknek adatott meg. hogy nyűegyenes pályán, tévedésektől mentesen vészeljék
át hányatott korunkat. Az embereket igazságosabb pozitívumaik alapján meg
ítélni a művek pedig önmagukért beszélnek.

Azon lehet vitatkozni, melyik Várkonyi Nándor fő műve. A Pergő évek hát
lapja szerint "nevének Sziriát oszlopai círnű könyvével szerzett hírt". Kétség
telen, hogy ő is ezt tartotta élete legnagyobb szabású teljesítményének (persze,
hozzászámítva a még kiadatlan folytatás több ezer kéziratlapját is), hiszen az
ő belső világa kozmikus arányainak .ez a mérhetetlen időben és térben kalandozó
mű felelt meg a legjobban. Ám úgy véljük, hogy a maga korában (1928) A
modern magyar irodalom, 1880-1920 átdolgozott kiadása: Az újabb magya·r
il'odalom, 1880-1940., 1942) sem volt kisebb vállalkozás, még kevésbé teljesít~ény,

Amikor a Pécsre kerűlt fiatal könyvtáros megbízást kap a múelkészítésére,
azon nyomban "száz meg száz név, mű, cím, szöveg-, és gondolatfoszlány
hajkurászta egymást egy megőrült körhíntán" - írja. Az alfejezet címe: Bozót.
Valóban: újabb irodalmunk addig még senki által sem feltárt. sőt meg sem
közelített, irdatlan bozót volt. Várkonyi műve monumentális enciklopédia,
amelynek nehézségét - mínden elképzelhető enciklopédiákkal szemben - az
a hálátlan feladat tetézte, hogy kortárs irodalomról kellett ,írni, az akkori
klikkrendszerű irodalmi életben olyan egykorú problémákról és Irókről. amelyek
ről és akikről három embernek se volt egyazon véleménye. Méghozzá egy alig is
mert, fiatal ..vidéki" írófélétől kellett elviselni a beskatulyázást, a megítéltetést, az
arányítást. Kapott is érte eleget szegény Várkonyi Nándor! Azt hiszem, csíra
jában itt indul el mellőztetéseinek sorozata, de ezzel a művel jegyződik el az
irodalommal is, művek, cikkek hosszú sorát vállalva.
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Önéletrajzában azok a kis portrék és elemzések adnak ízelítőt irodalom
tudósí kvalitásaiból, amelyeket kor- és munkatársairól rajzolt. Közülük kettőt

emel ki: Weöres Sándort, a "kozmikus költöt" és Kodolányi Jánost, a ..csodá
latos embert". Az íróknak ama fajtáját látja bennük, "akik emberről-életről

világról valami olyan való-igazat fednek föl, és öntenek Iormába, ami nélkülük
kimondatlan marad". Ezek közül is ahhoz az intuitív alkotó fajtához vonzódik
(a zsenihez), 'akiben "mintha jótékony szellem, géniusz lakoznék: sugallja mon
danivalóját. látomásokká hevíti képzeletét, általában intuicióval dolgozik, ez a
munkamódja" (szemben az intellektuális típussal. a 'talentummal, akinek .mun
kamódja diszkurzív, mint a tudósé: gyújt, megfigyel, jegyzetez, osztályoz, mérle
gel, szerkeszt, leszúr, és formába önt"). Weörest is, Kodolányit is az első típus
megtestesítőjének tartja. Weöresről szinte "fejlődéstörténetet" ír, Kodolányi arc
képét a barátság és írói tevékenység tükrében mutatjél meg. Irodalmi jellemzésel
nek példájául csak egyetlen, fiatalkori vonzalmait idéző mondat: ..Adyt éltem,
Babitsot tanulmányoztain, Kosztolányit élveztem".

Külön fejezet szól a pécsi Janus Pannonius Társaségről és a Sorslmk címü
folyóiratr61: mínd a kettőben kiemelkedő szerepe volt. Várkonyínak, - elsősor

ban mínt a folyóirat főszerkesztőjének. Amikor - [elfemzően igazságszeretetére és
baráti tapintatára - tájékoztatúsul és "kUgazításra" átadta It fejezet kéliratát
nekem (és általam Lovász Pálnak, a Janus Pannonius 'I'ársaság egykori Iőtítká

rának, aki éppen a fővárosban tartózkodott): magarn is meglepődtern a sok új
és érdekes adaton, s csak akkor értettem meg igazán egykori főszerkesztőnk

szerkesztéspoIitikaistratégiáját, amelyből annak idején, közelrfI csak ataktikáját
érzékeltük, Úgy vélem, szülővárosunk Irodalomtörténetében jelentős pas3ZUS lesz
az önéletrajznak ez a fejezete.

Két fejezet sajnálatosan hiányzik a múból. Az egyik a Sziriát oszlopainak és
folytatásának "odüsszeiája", amelyet több helyütt is ígér a szerző. Miért nem írta
meg? Talán azért, mert még nqm érezte befejezettnek - nem a művet, hanem
a vele kapcsolatos hányattatásokat. Pedig magarn is tudom, mtlyen odaadással
dolgozta át kéziratát ..először egy Buenos Aires-i, aztán egy amszterdami, majd
pedig úiabb hazai kiadás reményében", s mily boldog örömmel fogadta a könyv
új kiadását. 1972-ben. A második hiányzó fejezet Pécs ,.sze'1t öregiéé" (ho~

irodalomtörténetünkből vegyük a műszőt), akihez zarándokolni jártunk, fiatalok
és öregek vegyesen. hogy megfürödjünk szellemének és szívélvességének csorbít
hatat lan sugárzásában, és megcsodáljuk változatlan, egy pillanatra sem lankadó
aktivitását. A lehető legkedvesebben. harsány örömmel fogadta baráti látogatóit,
rnindig beszélgetésre készen; mégis míndíg az voIt az érzésünk, hogy föltartjuk
lázas -tevékenységében. S ez valószínűleg így ls volt: egy végtelen, állandó,
.kozmikus belső rnonológot szakított meg kedvünkért. Egyszer azonban minden
véget él', rnint ez a vaskossásában IS csonkán maradt önéletrajz, amelynek utolsó
mondata így hangzik: <..A kézirat itt megszakad").

Nem nehéz levonni a könyv tanulságait, akar Ismerte valaki az íróját, akár
csak a múvét olvasta. Egy nehéz körülmények között élő, sajátos élethelyzetű.

rendkívüli embernek, "lámpás fejnek" nemcsak &7. életrajza, hanem egész rnikro
kozrnosza tárul fel benne. Még azok is ámulnak gazdagságán, akik ismerték
alanyát, a sors jóvoltából egy ideig mellette élhettek. Ha az l. világháborúban
szerzett tragikus betegség nem sújtja átléphetetlen korlátokkal, és nem kell
megküzdenie a vidéki sors hátrányaíval ; ma bizonyára legkiválóbb egyetemi ta
ná ra ink, íróink vagy tudósaink között tartja számon a köztudat. s nem egy
gyenge hasábnyi rnéltatás szól róla az Irodalmi Lexikonban. Talán meg sze
retett városa, Pécs sem tudja, mílyen méretú szellem lakott Ialaí között több
mint félszázadig. (Ha tudná: bizony tira már utcát nevezett volna el róla halála
után, ahogy Szombathely megbecsülte a maga Pável Agostnnát.) Bizonvára nem
én vagyok az egyedüli, akinek számára Nándor már legendás alakka vált _
szülővárosom, fiatalkori álmaim legendás alakjává -; s ijgy gondolok vissza
rá. ahogy ő' gondolt eszményképére. Kőrösí Csoma Sándort-a: ..Kivált jelleme
nyűgöz le, szinte szédít, mert minden tette o/lnek megnyilatkozása, még tragtkurna
is hozzá mért és Irigylésre méltó. A tündöklő kvalitások ilyen zárt egységbe foglalt
együttese valóban fölemelő látvány, páratlan tünemény, s a lelki nagvság ta
pasztalatával ajándékoz .. meg." Emlékirata csak megerősített ebben a szuggesz
tióban.
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CSISZÉR ALAJOS

"MEGTETTEM MINDENT, AMIT MEGTEHETTEMIl
Hetven éve született Dsida Jenő

Hiszen mindenki szíve voltam.
Minden sírhantra én hajoltam.
minden bölcsőnél ottan álltam.
minden porontyot én dajkáltam,
én tanítottam, én neveltem,
rninden kunyhóban én" teleltem.

Szatmáron, 1907. május 17-én született és jövőre lesz 40 éve, hogy fiatalon,
31 éves korában, 1938. június 7-én meghalt Kolozsváron Dsida Jenő, aki azóta
klasszikus költővé nemesedett,

Már kis elemista korában kezdett verselgetní éclesanyjához írott sorokkal.
Tizenhét évesen anyák napjára írta az tde,anvám keze című költeményét. Hadd
idézzek a versből néhány sort:

A legáidottabb kéz a földön,
A te két kezed jó Anyám.
Rettentó semmi mélyén álltam
Közelgő létem hajnalán:
A te két kezed volt amentOm
S a fén'lles földre helyezett ..•.
Add ide, - csak eg'll pillanatra,
Hadd csókolom me" kezedet!

Benedek Elek, "Elek apó", a nagy mesemondó figyelt fel rá először, és a
Cimbora círnű erdélyi gyermekújság munkatársaként alkalmazta. Benedek Elek
humánus gondolkodása, az együtt élő népek kölcsönös közeledését szorgalmazó
művelődési programja nagy hatást gyakorolt a diák Dsida irodalomfelfogására.
A román költészet klasszikusait magyarul megszólaltatő gazdag műfordítói te
vékenységének kezdetei erre az időszakra nyúlnak vissza.

Szatmáron érettségizett 1925-ben az Eminescu gímnézlumban, 1926-ban kerűlt
a kolozsvári tudományegyetemre. Ekkor elöszőr az Ellenzék, 1927-ben a Pásztortűz

címü irodalmi folyóirat műszaki szerkesztője lesz (valójában a folyóirat egyedüli
. szerkesztője). 1928-ban jelenik meg első verseskötete Leselked5 magány címen.

Tehetsége nagyon sokoldalú volt: irt, fordított angolból, francíából, [apánból,
kínai ból, latinból, németből. olaszból, oroszból, román és török költők műveíből,

Beszélt héber nyelven is. Majd a Helikon és a Keleti Újság szerkesztője 'lesz.
1!l28 októberében orvosa tanácsára fizetés nélküli szabadságot kér, és kilenc
hónapig házitanító a báró Huszár családnál Abafáján. 1929-ben tagjává vá
lasztotta a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság. Ugyanebben az évben
az Erdélyi "Irodalmi Társaság és az Erdélyi Helikon tagja lesz. Megválasztották
a Pen Club főtitkárának és tagja az Erdélyi Katolikus Akadémiának is. 1930
ban tevékeny részt vállal az Erdélyi Fiatalok dmű folyóirat alapításában és
haláláig szerepel a lap főmunkatársalnak névsorában. Ez év június 15-től sze
repel tényleges szerkesztőként a Pásztortűz címlapján. Ezt a munkakört 1934-ig
tölti be.

1932-ben részt vesz egy olaszországi társasutazáson ; ennek élményeit írja
meg Magyar Karaván Itálián keresztül címú riportkönyvében. mely 1933-ban
jelent meg. 1934-ben jelenik meg második verseskötete. a Nagycsütörtök. Ebben
az évben a kolozsvári Keleti Újság tényleges szerkesztője lesz. Említést érdemel
Anyanyelvünk círnű állandó rovata. melyben magas színvonalú nyelvmúvelő cik
keket és tanulmányokat közöl. 1!l37 nyarán megnősül. Nászútra feleségével (lm
bery Melindával) a Debreceni Nyári Egyetemre utazott. Verseiben ettől kezdve
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UJ szín jelenik meg, az elégia finom hangszíne, Előbb halkan, mínt felbukkanó
motívum, majd gyermekkori élményekbe és emlékekbe öltözködve. Debrecenben
meglátogatja Csokonai sírját.

Vén fejfák közt vánszorogva
E1'délyből jövén,

vágyunk állni szívszorongva
sírhalmod tövén,

állni hajtott fővel

. mozdulatlanul,
írott néma kővel

szólni szótlanul ...

írta száznegyvennégy soros költeményében, melynek megírására Csokonai
szelleme Ihlette,

Nekem at: II megtísztelö kitüntetés jutott osztályrészemül. hogy 1926 év
őszétől, amikor Kolozsvárra költözött, 19311-ba!1 bekövetkezett haláláig szeros
baráti kapcsolat fűzött hozzá. Ma is látom magam előtt a szelíd, kissé bánatosan,
de mégis derűsen mosolygó költőt. Ma is előttem van, mintha nemrég sétáitunk
volna együtt a kolozsvári Sétatéren át Fürdő utcai Iakásulstg, vagy cl házsongárdi
temetőben. Minden ilyen séta nagy élmény volt számomra. Rendkívül gazdag
erdélyi szókíncsével - valósággal lenyűgözött. Színes, gazdag gondolatainak
játszi könnyedséggel adott kifejezést. Csodáltam tudását, csapongó gondolatait,
Hol lelkesedett, hol lemondó volt.

Sápadt arcú, törékeny alkatú ember volt, SZE::me mindig gyulladt a sok éj
szakázástól. A, Keleti Újság reggel jelent meg, a munka oroszlánrésze, az anyag
átnézése, összeállítása az éjszakai órákra maradt. Dsida Jenő robotnak érezte a
szerkesztől munkát, amelytől azonban megválni nem tudott, de nem is akart
A Búcsú az elítélttől címu versében: ...villamosszék, ! vesztőhely ez, hol halni
keserű ! s édes is egyszerre - írta a szerkesztőségí székéről.

A vers volt az igazi műfaja, Szabad vagy kötött formában, bármilyen kor
ban és bármflyen nemzet irodalmában otthon volt. "Dsidll Jenő formaművé

szete . .. lenyűgöző. Kifejezésbeli hajlékonysága párját ritkítja. Annál hajléko
nyabb, kifejező árnyalatokra annál készségesebb ez a nyelv, minélléglesebb,
minél múlékonyabb tartalmat kell kifejeznie" '" "Mint nunden egyéni alkotás
az ő alkotása is újdonság" - írja a költőről szóló tanulmányában Földes: László.
Aprily Lajos pedig a Tóparti könyörgés előszavában. "Formafölénye olyan magas
fokú, hogy az alkotó munka küzdelmét nem érezheti., ."

Dsida Jenő a romániai fasizmus kibontakozása idején is költő maradt, a
költő szó legigazibb értelmében, S ebben a légkörben fordította magyarra Emi
nescu verseit. Később a !"undatia Regala megbízza' a teljes Eminescu fordítás
rnunkájával, betegsége és halála azonban megakadályozza a terv valóra vál
tásában.

"Poeta doctus" - tudós költő volt. Nem úgy, hogy a költő a tudóssal ver
senyez, hanem a szó igaz értelmében: megtanulla a költő mesterségét és meg
ismerte a nagy költők életét. Ez színte elkerülhetetlenül szabadságot is ad, hogy
a maga életén át újra lássa a világot: másképpen, egyénien, nem az éppen akkor
uralkodó közhelyekbe szédült fejjel.

Előrelátó volt. Szocíalísta gondolkodására jellemző az Utcaseprö címu verse,
a szegénység látvánván felfakadó szeretet, embertestvériség kifejezése. Az Éhes
a kutyám egészében nem egyéb, mint elkeseredett kiáltás a társadalmi igaz
ságtalanság ellen. Az Amundsen kortársa a nehéz /,orsú robotoló kisemberről

szól. Az öreg postás alapgondolata: a lázas beteg ember rnunkába indulása, a
'hétköznapí kötelességek vállalása is helytállást (5s hősiességet jelent. A Fuldoklás
Bárd Oszkárhoz írott vallomása "töviskoszorúsan" is figyelemre méltó:

Hiába tömök zsebkendőt a számba.
Nem gyermeksírás az enyém.
Korbács. V ér. Töviskoszorú.

. Sötét gyárkémények vigasztalan kűrtölése.
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A Bútorok 180 soros forradalmi balládája 11 harmincmillió munkanélküliről

egyik legszebb és legmegrázóbb alkotása, az akkori munkanélkülíség, a társa
dalmi igazságtalanság felismerése és ostorozása.

A kolozsvári New York kávéház különtermében, ahol az Újságíró Club
tagjai összejöttek, egyszer tanúja voltam annak a jelenetnek, amikor Gaál Gábor,
a Karunk című, leghaladóbb szellemű .marxísta társadalmi és lrodalmi fo'yóírat
főszerkesztője megölelte Dsida Jenőt bátor, szókimondó, szocíálís szellemű cik
keiért, melyeket a K orunk -nak megküldött és amelyek a színtén haladó szel
lemű Kacsó Sándor által szerkesztett BrasMi Lapokban is megjelentek.

1938 év elején meghűlt, és nagy lázzal a kolozsvári úgynevezett ,jZsidó kór
házba" szállttották. (Akkor ez a kórház volt Erdélyben a leghumánusabb és a
legmodernebb Intézrnény.) Három hónapon keresztül állandóan magas lázzal
feküdt, és a város, valamint a kórház legkiválóbb orvosai tehetetlenül álltak
betegágya körül. Gennyes szívburokgyulladása volt; a valószínűleg ínfluenzás
szövődményként fellépett betegséget a kisgyermek korában kapett skarláttól szervi
szívbajban szenvedő költő szervezete nem bírta ki. Halála előtt egy héttel kérte,
hogy szállítsák haza. -A szülők csodát reméltek. Azt hítték.. az otthon szerető

melege, az anya és a feleség odaadó ápolása talpra állitják a költöt. Beteg
ágyából a feleségének diktálja le utolsó költeményét, Azrael árnyékában címmel.

A javulás sajnos nem következett be. 1938. június 7-én este 9 órakor meg
halt. Temetésén az egész erdélyi magyar irodalmi és művészeti élet megjelent.
Sírjánál Krenner Miklós, "Spectator", az Ellenzék állandó vezércikkírója - az
1918-a8 októberi forradalomban való részvétele miatt kegyvesztett - volt tan
felügyelő, az erdélyi újságírás nesztora mondott búcsúbeszédet. ,,0 ifjú lángész
volt, erdélyi irodalmunk legnagyobb ígérete, a lírai regény byroni magaslata
felé szálló költő, a formaművészet mestere a költői élményelárulása nélkül,
a mesteri műfordító, az új klasszicizmus és szellem egyik legvitézebb lovagja.
aki úgyszólván semmit sem kapott, csak sovány anyagi lehetőséget, olcsó életet,
egy napilap (Keleti Újság) segédszerkesztőí tisztét ..." _

... Ez év február elején jártam utoljára Kolozsváron. Felkerestem Dsida Jenő

kríptáját - (amelyet annak idején az erdélyi magyarság állított hálából a köl
tőnek) - a házsongárdi temetőben. Ott álltam. megrendülve, élt megilletődéssel

olvastam el sírfeliratát, amelyet ó írt meg:

Megtettem mindent amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
Felejtsd el arcom romló földi mását.

Harmadik verseskötetének anyagát részben maga rendezte sajtó alá Angyalok
citerája címmel, megjelenését azonban már nem érhette meg. Negyedik kötete
Válogatott versek címen Rónay György szerkesztésében és tanulmányával a Révai
kiadásában 1944-ben jelent meg. 1945-ben Ernst Toller DaSI Schwalbenbuch-mű

fordítását Fecskék; könyve címmel az akkor alakult "Józsa Béla Athenaeum"
Kolozsvárt adta ki. -

József Attiláról ő írt először, és amíkor csak alkalom adódott, míndíg elis
merően szólt róla a Keleti Újság hasábjain. 1927. december 4-én a Pástiortúz
ben A félszázesztendős Ady Endre címen közölt öthasábos tanulmányt. Adyt
említve a Tükör előtt.című versciklusában ezt mondja:

... Jaj, hd hallaná Ady!
Az ő tusázó, véres szellemének
hatása, hogy a játszi hangulat
meguetve oujdosik a magyar ének
berkeiben és többé nem mulat.
Kik vígat írtak, szemlesütve félnek,
m<'nt csempészek, ha zubbonyuk alatt
titkos bankókat rejtenek a ráncok
s matatják őket vizslató fináncok.

A szelíd költő feltámadása tizenkét évi hallgatás után történt, Panek Zoltán
Dsida Jenő ébresztése rímű számonkérő cikkét az Utunk. 1956. szeptember 21-én
közölte. Ezt követte Tévedtünk volna? címen (Utunk, 1956. október 5.) Szilágyi
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András válasza, amely Irodalmárok és olvasók körében egyaránt jogos ellen
érzést váltott ki. Szőcs István felelt rá A Dsida érem másik oldala címmel (Utunk.,
1956. október 18.). Majd Páskándi Géza Dsida és a kortárs elfogultsága című

cikkében elemezte Dsida költészetét (Utunk, 1956. október 25.). Végül a meg
nyugtató választ Szentímreí ' Jenő Fej, vagy írás című cikkében (Utunk, 1956.
novernber 7.) adta.

1958-ban a Szépírodalmí Könyvkiadó kiadásában Aprily Lajos előszavával

jelent meg válogatott. kötete, Tóparti könyörgés címmel. 1955-ben Arany és kék
sza'L'akkal címrnel a Magyar Helikon adott ki gyűjteményt verseiből, 1966 végén
a bukaresti Irodalmi Könyvkiadónál látott napvilágot verseinek vaskos kötete
szép kiáUításban, Szemlér Ferenc gondozásában és kisérő tanulmányával. Ez a
kötet felöleli életében megjelent két kötetének majdnem teljes anyagát, posz
tumusz kötetének és két válogatott művének nagy részét, továbbá 130 eddig
kiadatlan költeményét. Sajnos kimaradt a kötetből 33 olyan verse is - köztük a
'l''Ükör elótt és Csokonai sírjánál -, amelyek már részben szerepeltek előző

művelben. 1969-ben jelent meg a bukaresti If'[úsági Könyvkiadónál Összegyűjtött

műfordítások című kötete Szemlér Ferenc szerkesztésében és jegyzeteivel. 1974
ben a kolozsvári Dacia Könyvkiadó adta ki Versek és miífordítások című újabb
kötetét Láng Gusztáv egyetemi tanár válogatásában PS bevezető tanulmányával.
Ugyanebben az évben román nyelven is "megjelent a Kiriterion kiadásában Emil
Gíurgíuca fordításában, Stefan Aug. Doínas bevezetőjével Presaj cu nori (Hal
vány, borús táj) címmel válogatott verseskötete.

S, GYURKOVICS MÁRIA

ElhagyD" ass~onyok·

Valaki azt mondta, (Mauriac?) az elhagyott asszonyok panasza, mint a tenger
állandó mormolása, hallatszik fel az Úr trónusáig.

Sokan vannak. Ok azok, akikre gyanakvóan s nem kevés óvatossággal tekin
tenek a férjeiket birtokló nők, akiktől jótét lelkek féltik a papi férfiakat, hogy
lelki vigaszkeresés ürügyén netán behálózzák öket; ők azok, akiknek hibáit,
bűneit, mint magyarázó indokokat, zászlóként rnutatják föl, s ezek nyomán szinte
megnyugszanak az eseményeket okos rendbe szöni akaró, mindent megbeszélő

szomszédasszonyok. Ok azok, akiknek érzelmi és nemi nyomorán élcelődve,
ízetlen vicceket faragnak ostoba férfiak; akiknek minden fOl'O'atékossága, nyo
morúsága megmagyarázódik pusztán csak státusuk fölemlegetéséből. Millió oka
lehet annak, hogy ez a sors lett osztályrészük, és sorsukhoz nagyon különböző

mödon .viszonyulhatnak. Lehetnek szépek és csúnyák, fiataluk vagy öregek, oko
sak vagy ostobák, erősek, gyöngék, hősök, esendők. Lehet őket szánni, lehet le
nézni, lehet így-úgy vigasztalni is; lehet társadalmi problémaként fölfogva
helyzetüket, társadalmi jellegű megoldásokon töprengeni érdekükben.

Magam most nem a tengermormolásszerű panaszdalt akarom előadni, s tár
sadalmi megoldásokat sem ajánlok. Inkább, mivel belülról tapasztalfam ezt az
élethelyzetet, megpróbálom érzékeltetnl az evvel a sorssal való szembetalálkozás.
szembenézés állapotát.

A szenvedésről most ne essék szó: a szenvedést, valamilyen formában, mind
nyájan meg kell hogy ismerjük. Ez -olyan alapvető emberi tapasztalat, ami nélkül
nincs igazi megismerés, megértés, érettség. Valóban, tán jcllemzően éretté vá
lásunkhoz kell a szenvedés megtapasztalása : ezért is oly Irgalmatlanul gonosz
dolog a gyermekek szenvedése. S hogy hitvestárstól megcsalatva és elhagyatva
lenni szenvedés, - arra csak egyetlen bizonyságtétel: Izalásé, Izraelt, meggyötört
nyomorultját, úgy hívogatja prófétája által az Úr, "mint elhagyott és fájó lelkű

asszonyt". Ennél keserűbb példát nem talál.
Amikor annak idején, mint· útkanyarban hirtelen felbukkanó alakkal, szem

betaláltam magam avval a ténnyel, hogy elhagyott asszony vagyok, - az első

kóválygó zavarodottságon túl, azonnal ráismertem valamire: valami olyanra,
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amire, úgy tűnt, már régóta rá kellett volna ismernern. IvIintha lepel hullott
volna le egy formáról, aminek a körvonalai már a lepel alól 15 kirajzolódtak;
sejthettem. tudhattam volna a körvonalak nyomán is, hogy ml van ott, velem
szemben, Lelepleződött a sorsom. Szembetalálkoztam valóságomrnal, minden lát
szaton, ideiglenesen, illúzión túl.

, S önmagammal is találkeztam. .
A szorclem, fl magai. szercrrnc, s ahogy ezt igazolandó, mások szemében

kerestern önmagam képét, elhítette "elem, hogy szép, jú, s főként nagyon szűk

séges, fontos személy vágyok. 0, persze lehettem én közben realista a magam
megítélésében, s tudhattam önmagamról bűnbánatilag is hiteles fogyatékossá
gokat: egzísztenciám rnégls abban az illúzió-tavacskában ringott báJOS kis sai
kaként, hogy beváltam, folyamatosan beválok, értékeket virágzek ki önmagamból;
egyszóval, ha nem is a világ közepe vagyok, de igencsak lényeges része annak.
Ez a sorsfordulat végre kikerülhetetlenül szembesített egy mélyebb igazsággal,
ami nagyjából az előzők ellentéte: hogy nem váltam be, csődöt mondtam, nem
vagyok fontos, nem jelentek értéket, nem kellek. Ráismertem magamban arra
a lényre, akiről elméletileg. s az önreflexíó ihletett perceiben mlndig is tudtam,
aki esetleges, aki kevés, elégtelen, akinek semmije sincs. Egy. koldusra ismertem

. rá, egy páriára - egy nyomorultra.
Tán hihetetlen, de míndkét felismerésben örömöt leltern. Nem valamiféle

önkínzó, nyomorék-örömöt, hanem a nagyobb fény, nagyobb igazság kemény,
nyugodt, felszabadító örömét. Örültem, hogy újra megszülethetek. -Semmim sincs
ugyan, tehetetlen. kiszolgáltatott és esendő vagyok, - de nem hasonlít-e vala
melyest ez az állapot egy újszülöttéhez? Körülnéztern újra a világban, tísztultabb,
illúzióktól mentes tekintettel, belátva azt, hogy semmiféle hatalom níncs II bír
tokomban. és nincs, nem lehet semmiféle követelésem az élettel, a sorssal, a
világmindenséggel szemben. Am ez a hatalomtól és követelestól mentes lét
tetszett nekem, mível egyúttal a szabadságot is jelentette.

Távolabb lépve kissé a magam élményeitől, úgy látom. a szerelmí, házastársi
megcsalátottság ugyanúgy, mint· mínden sorscsapás, az emberi egzisztencia mé
lyebb valóságával szembesíti azt, akit megérint. Ilyen értelemben az életnek
nagy és értékes pillanatait adja, azokat az alkalmakat, amiket semmiképpen nem
szabad elszalasztanunk. A magunk valósága. életünk igazsága kihívja állásfog
lalásunkat: s akkor álilun'k be a haladás és kibontakozás sodrába, há képesek
vagyunk igazságunkat felismerni és elfogadni. Csupán egyetlen gesztusról van
IZÓ, arról, hogy nem fordítjuk el a fejünket és nem hunyjuk be a szemünket.
Ebben II gesztusban azonban személyleégünk leglényegesebb döntése valósul
meg: az, hogy szeretjük-e az igazságot. Szeretjük-e, - e,lfogadjuk-e, mellészegő

dünk-e, viseljük-e következményeit. _

Az emberi dráma, ami akkor történik meg, amikor valaki találkozik bal
sorsával, nem a sorssal val6 szembeszállásnak vagy a sors passz{v elviselésének
aitemativájából adódik: sokkal inkább igazság vagy hazugság, őszinteség vagy
öncsalás' választásának drámája az. Az ember, abban a percben. amint hajlandó
felismerni önmagát, mint koldusszegény, kiszolgáltatott és esendő lényt, azonnal
megteremti teljes megújulásának lehetőségét is. A naiv vágy, hogy szépek, jók,
fontosak és szeretettek legyünk, nem is olyan botorság, s valanti nagyon ié
nyegesre utal, - ám soha nem valósulhat meg közvetlen ráírányulással, s min
denáron való bebizonyítani akarással. Ha valaha megvalősul, az csakis önfeledten
történhet. Nem vethetünk büntetlenUl egyetlen tekintetet sem önnön "szépsé
günkre" ; "igazságunkra" kell inkább tekintenünk s nyomába szegődnünk, mín
den önsajnálat és szentimentalizmus mellőzéséve1. Az! e16zókböl nyilvánvaló,
hogy "igazságunk" nem az a bizonyos "magunk igaza", amit a párthíveket szerzés
buzgalmával szoktak keresni a megkárosultak. Létezésünk igazsága ez, az egye
düli talaj, amelyen megvetve a lábunkat, továbbléphetünk.

Itt állunk tehát, kifosztott, lecsupaszított mászületett életünkkel. amit él
nünk kell. S hogy körültekintünk, észre kell vennünk, hogy a világnak épp
ránk van szűksége, Számtalan a tennivaló, ami önfeledt embereket igényel,
sőt mondhatní azt is, hogy az igazán lényege". fölemelő és gyógyító tennivalók
mind önfeledt tevékenykedőket Izénvelnek, Lehetséges, hogy csak azért fOl:
dftottuk el a tekintetünket önmagunkról, mert fájdalmas volt önszemléletünk,
míndegy: fontos az eredmény, hogy immár szabadok lehetünk a eSelekvésre.
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Ha életképességünk 'fokmérójét keressük, szemügyre Jtell vennünk az ob
jektív, közösségileg, is értékes cseleitvésekre való alkalmasságunkat. Az 3Z em
beri lény, aki tárgyíasulní tud, - vagyis egy cselekvésbe, magát a cselekvés
értelmét keresve, képességei legjavának rnozgósításával be tud kapcsolódni. 
az életképes, "egészséges" ember. Abban a percben, amint "fölkelünk és járunk",
meg vagyunk mentve, lényegében gyógyultan kerültünk ki katasztrótánkból.
Mindenféle emberi cselekvés valami belső lendületben, a vitalitás sugárzásában
történik. Elképzelhető ugyan a fájdalom s a depresszió olyan mélypontía, amikor
a pusztán gépies cselekvés mentő hatásu, mível mozgásoan tartja a szervezetet,
konzerválta az életfunkciókat. Ez az állapot azonban nem az eleven embert
jellemzi, ez csak valamiféle' élőhalottság. Nagyon fontos, hogy szerencsétlensé
günk lehúz6 örvényéből kikerülve, minél hamarabb rátaláljunk 'lendületes, ele
ven cselekvőképességünk állapotára: s abba a lendületbe, ami a rnúltunktól,
a megsebzett énünktől val6 elszakadás lendülete, máris cselekvően bekapcsó
16dhatunk, mint szélbe a vitor~a.

Míndebből távolról sem következik az, hogy a köznapi értelemben boldog
emberek nem- élhetnek hasznos és termékeny életet l A boldogság, amikor épp
az jelenti valóságunkat. hatalmas és gy1:inyoru lendítőerő; a világ ellen s a világért
csak ennek vértezetében lehet győzedelmesen harcolni. Am a boldogság rabul
ejteni akarása, konzerválni akarása, s az elveszelt bolcozság nosztalgikus haj
szolása pszichésen lefékez, eldugít, hamissá, terméketlenné tesz. Az ember bol
dogsága a világ legdínamíkusabb jelensége: a jól ismert kékmadár-hasonlat csak
távolról jelzi rebbenékenységét, rabul nem ejthető, ajándék voltát. Boldogságun
kat magunknak meg nem teremthetjük. Az leszáll ránk, mint a reggeli harmat.
megnyílik előttünk, mint fotocellás üvegajtó, s ott virágzik ki, ahol legkevésbé
várnánk. Az emberiséget éppúgy nem lehet egyértelműen boldogokra és boldog
téllanokra osztani, mint jókra é3 geneszokra. hívőkre és hitetlenekre. S ha élet
képességünk kritériumát első fokon cselekvőképességünkben találtuk meg, - hát
ennek végső bizonyítéka boldogságra való alkalmasságunk. Dosztojevszkij Zoszima
sztarece mondia: "Az emberek boldogságra vannak teremtve, s aki tökéletesen
boldog. az méltán mondhatia el magáról: Teljesítettem Istentől való küldetésemet
a földön. Valamennyi igaz, valamennyi szent életű ember, valamennyi vértanú:
mind boldog volt." •

De hihető-e, hogy boldogok lehetünk még mi ís, "elhagyott és fájó lelkű asz
szonyok", - miután úgy érezzük, míndaz, ami jövő lehetett volna számunkra, egy
szer s mindenkorra becsuk6dott, s be vagyunk falazva társtalan életünk kríptájába?

Amikor az ember ráébred önnön nyornorúságára, hamarosan meglátja azt is,
hogy milyen sokan vannak a szerencsétlenek. Az emberi nyomorúság számtalan
alakban bukkan fel érzékenyebbé vált látásunk előtt, s valami módon mínd közös
ségre-lépni hív. Szerencsétlenségünkben kuporogva, elénk áll a világ általános
szerencsétlensége; a míllíónyí síró-rívó asszonytársorr túl, valamennyi kép, amit
a televízló híradóiban és skizofrén magazinok oldalain, a színes reklámfotók
szomszédságában látunk: a felpuffadt hasú éhező gyerekek, az utcán hal
dokló csontváz-koldusok, a riksahúzó aggastyánok futó lábai, vagány perui
kölykök arca, amint a rémülettől ordítva sírnak földrengések idején, - ki tudná
elszámlálni ? S szomszédaínk, a senkinek nem kellő öregecskék. a megtagadott
gyerekek, az elmeosztályök, elfekvő kórházak lakói. Miután magunk is ruházat
nélkül és sebesülten támolygunk, odahúzódunk hát mások nyomorúságához, s ennél.
a párolgó, közös .gomolygásnál takarózunk be. Az emberi elesettségnek e legmé
lyebb s megföllebbezhetetlen közegével való érintkezés, az irgalomban és szolgá
latban való érintkezés mindevvel, - ez az, ami enyhíti saját sebesültségünket is.
S míután ennyire kiélesedett a látásunk. úgy érezzük, szégyellenénk is magunkat,
ha a szegényeknek s a meggyalázottaknak ezen a földjén betelt, jól öltözött gaz
dagokként páváskodnánk: ide hát az osztályrészünket mindebből, már kérjük is a
magunk adagját, hadd részesedjünk belőle!

Am mindez mégsem igaz így. Az ember boldog kell hogy legyen, s 3 szervezet,
mint a mérget dobja ki magából a túl sok szenvedést, Mennyíre érthető hát,
ha a kifosztott és mélyen megs-bzett asszonyi lények életösztönszerűen. kanva
kapnak a mazuk boldogsáz-Iehetőségeín, s beléesnek a lábuk elé kerülő leaelső

csapdába, amit zavarodottságukban megoldásnak látnak. Valóban, nem csodálkoz
hatunk a szerelern koldusain, s az eszpresszók rrnagányos konyakozóin sem.
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Mivel magam keresztény hítben élő emberként reagáltam rmnuarra, ami velem
e nemben történt, - sokat gondolkoztam azon, konzekvenciáim és megoldásaim
mennyiben sajátosan keresztényíek? Azt hiszem, nem tudjuk tölmérní, mennyí
bennünk a szellemi átitatottság. Néha úgy tűnik, csupán mint tenger felszínén
az olaj, úszik merő ösztönösségünk smegkereszteletlen elvadultságunk fölött valami
hitréteg, - máskor viszont meglepetrten tapasztaljuk, milyen mélyen érintettek
vagyunk míndattól, ami hitünkkel összefügg. Amikor most megtogalmaztam az
igazság felismeréséből és elfogadásából felfakadó szabadságélményt. az elszakadás
és újrakezdés lehetőségének örömét, az emberi nyomorúsággal való szolgálattevő

érintkezés szükségességét, úgy éreztem. általános emberi tapasztalatokat ragadok
meg. ami valamennyiünk lélektanilag hiteles élménye lehet. A magarn belso' vilá
gában azonban mindez sokkal személyesebben Istenhez, Jézus Krisztushoz kapcsol
tan történt. Életem eseményeit Atyám kezéből fogadtam, nyomorúságom az a
terület volt, ahol Megváltómmal találkozhattam, s Igazságomnak is arca volt,
emberarca, - Krisztusé. A felszabadulás, újjászüietés, cselekvés- és örömképesség
élménye sem úgy jelent meg belső világomban, mínt egy lélektani bukfenc,
hanem· mínt Isten személyesen nekem adott, szerető kegyelme. Azt mindják
egyesek, a hit vigaszával morfinizálják magukat a hamis tudatú szenvedők.

Lehet, hogy vannak ilyenek is. Számomra a hit sohasem vígaszt nyújtott; nem
is kértem, nem is igényeltem soha vigasztalást. Erőt akartam, a valóságból
meríthető, reális, egészséges életerőt, hogy képes legyek a továbbélésre : s bizo
nyíthatom. hogy hitem mérhetetlen erőt jelentett szenvedéseím idején. A hit szá
momra a' vitalitás egy formája volt. Úgy' gondolom, minden vitalitás végered
ményben végetatíve létező hit; s számunkra, akik keresztények vagyunk, ez a
vitalitás nemcsak a zsigerekben létező valóság, hanem egész személyiségunkct
megragadó öröm, amelynek fényében. elragadtatottan szemlélhetjűk a mindenkor
értelmes, a túlcsorduló létet. S ha akkor, amikor azt vizsgáltam. lehet-e egész
séges, tevékeny, harmonikusan élő emberi lény egy házassági katasztrófa áldoza
tából, egyértelműen igennel felelhettem Jézus Krísztus megemlítése nélkül is,
- most, amikor végezetül azt nézem, lehet-e valaha egy ilyen ember sugárzóan,
örömtelien boldog, már nem tudomiklkerülnl a Nevét.

Igazságra találásunk és szabadságunk élménye, ami abetemetettségből való
kiszabadulás, vagyis a boldogtalanság ". szorításából ,való megszabadulás közege,
végső soron csak a szeretetben elképzelhető, Igazság és Szabadság: mindkettő a
Szerétet aspektusa. Ám egy hivő ember számára, bár mindez azonnal érthető,
de feleslegesen absztrakt: ő meg akarja nevezni az Igazságot, Szabadságot, Sze
retetet: Istennek, Atyának akarja nevezni, hogy már a megszólítás bizalmas
sága által is köze legyen hozzá.

Boldogságunk esélyeit keresve, most azokról essen némi szó, a,kik emberi
megoldást találtak, - egyszerűen szólva, új szerelem, új házasság boldogítja
őket. Ez is lehetséges megoldás. bill' ha realisták vagyunk, meg kell állapítsuk,
hogy érzelmileg és erkölcsileg igényes nőnek erre igencsak kevés az esélye.
Am tegyük fel, hogy elénk áll egy ilyen lehetőség: valószínű, hogy kapva
kapunk rajta, .s nem valószínű, hogy erkölcsi elvek, egyházi előírások vissza
tartanának az életszerű megoldástól. Bár jócskán akadnak asszonyok, akik olyas
mivel szoktak dicsekedni, hogy erkölcsi elveíkhez való ragaszkodás okából sza
lasztották el a jobbnál jobb szerelrní alkalmakat, - magam kételkedve fogadom
az ilyen vallomásokat. de még ha elhiszem is, nem tudok ujjongani míatta. A
keresztényre ugyanis nem az kell jellemző legyen, hogy "al: elvek embere",
hanem az értékeket kell tudni felismernie, s a nagyobb érték vonzásába be
állnia. Már most, absztrakt szinten, és főleg nagyon primitíven fogalmazva, per
sze hogy igaz, míszerint Isten nagyobb érték mínt egy férfi, - de életszerűen

nem így jelentkezik a kérdés. Egy emberi, női .élőlénynek olyan elementáris
érzelmi-nemi igényei vannak, aminek természetes megfelelője a másnemű

társsal összefonódó életforma. Istennek nem itt vannak az "esélyei"; ő Ilven
értelemben nem versenytárs, és nem is akar az lenni. Isten sokkal személye
sebben, sokkal differenciáltabban. s mérhetetlenül irgalmasabban szemléli és
vezeti a sorsunkat. Általunk, keresztények által tehát ne ítéltessék meg az a
hittestvérünk, aki második házasságra lép. Mondhatjuk azt is, hogy boldog az
ilyen asszony. De még boldogabb, akinek nem adódik emberi megoldása: "aki
nek füle van, hallja meg", - ahogyan Jézus mondaná,
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A Szép, a Jó, az Igaz, a Szabadság s a Szerelem élményei az emberi élet
minden lehetséges történésében fellelhetők. Életünk eseményeinek való átadott
ságunk őszinteségének és intenzitásának mértéke szerint érintkezünk ezekkel az
értékekkel, részesedünk belőlük, s valójában, ha tudjuk, ha nem, mindig is
ezek táplálnak minket. A hivő ember életében az a gyönyörűséges, hogy rnínd
ezekhez az értékekhez Isten személyében mintegy néven nevezve viszonyulhat,
lJ én-te kapcsolatba léphet azokkal.' S míután Személyenként ismerte meg mínd
azt, ami élteti és táplálja az embert, azt is észreveszi, hogy nem csupán kiemelt
szituácíókban találhatja meg boldogságát, épp ellenkezőleg, köznapi élete esetleg
teljesen leszűkült és kifosztódott helyzeteiben. Az értékelo valóságos természetét
felismerve. az is nyilvánvalóvá válik számára, hogy mindezt ki nem erőszakol

hatja, csak ajándékba kaphatja, mint egyik személy a másikat. Kiszolgáltatja
t.át magát ennek - a Személynek, hogy élete minden eseményét úgy vezesse,
ahogy az Neki tetszik.

DOBO LÁSZLO

ISKOLAI GONDOK A G'IORSULÓ IDŐBEN
A gyermeknevelés mindig figyelmet, törődést, szeretetet igénylő feladat volt,

ma is az. A nevelés egyik részét és a tudásanyag átadásának legnagyobb részét
az iskola végezte úgy, hogy kisebb-nagyobb mértékben együttműködött a szü
lőkkel, a családdal. Korunkban elterjedt jelmondat szerint "gyorsuló Időben"

élünk, azaz a tudásanyag robbanásezerűen megnövekedett, az iskola már nem
bír megbírkózni vele. Bár mindig időbe tellett, míg a kor aktuális tudomány
képe beáramlott az iskolai tankönyvekbe, ez régen nem okozott gondot, nem
volt feltűnő a lemaradás. Ma azonban a tudományos-technikai haladás annyira
fel gyorsult, hogy ezzel már nem tud lépést tartani az iskola.• Ez idegessé, kap
kodóvá tette li nevelőknek és a tanügy irányítóinak egy részét, végre is minden
nem tanítható meg az iskolai évek alatt, közben időnként felelős döntéseket kell
hozni arról, mít _tanítsanak meg - mit hagyjanak ki. A terjedelmes anyag egyre
jobban kiszorította az iskolából a nevelési lehetőségeket, az oktatás javára - a
nevelés kárára. Az oktatás miatt az óvoda is sokat veszített játékos [ellegéből,

hiszen "az iskola alá" kell dolgoznia. -
Az iskola - különösen első-második osztályba járó tanulóknál - számít a

szillőisegftségre ls, legalább annyiban, hogy a gyermeket tanulásra serkenti és
ehhez nyugodt körülményeket biztosít neki.

Közben a családi élet is nagy változáson ment és rnegy keresztül. A foko
zott iparosítás egyre jobban Igényli a női munkaerők munkába állását, Ez nagy
lépést jelent előre II női egyenjogúsítás terén, nehézségek is erednek bt\lóle
a családi életben: kevesebb idő jut a gyermekre, a család otthoni életének
alakítására.

Az oktatásközpontúvá váló iskola - akaratlanul ls - túlterheli a gyer
meket. Ha belelapozunk a történelembe, nem kis felháborodással olvasunk arról,
hogy a gYárak, nagyüzemek keletkezése Idején mennyire kihasználták a gyer
mekek munkaerejét. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a tanulás is munka,
márpedig az, akkor ugyanolyan lendülettel, amilyennel annak' idején a gyermek
munka ellen tíltakoztak, kell manapság minden erőt latba vetni a tanulói túl
terhelés és ennek káros kihatásai ellen.

Az ebből eredő gondok világszerte tapasztalhatók, de különösen Európában
és több afrikai, ázsiai országban. Philip H. Coombs írja Az oktatás világválsága
címlltanulmányában: "Afrika és Ázsia fejlődő nemzetei oktatási modelljeiket
európai rendszerektől vették át, s most osztoznak az európai rendszerekkel abban,
hogy ugyanazzal a kihívással kell szembenézniük az oktatás tartalmát és mi
nőségét illetően. A már említett kihívás az összes oktatási rendszernek abból
a jelenlegi erőfeszítéséből származik, hogy megnyissa kapuit az alacsonyabb
oktatást, gazdasági és társadalmi státusú családból származó fiatalok előtt" (i. m.
112. old.).
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Mivel e gondok feltűnése világjelenség, azért mikor a következőkben hazai
.ktatásunk néhány problémáját és ezek megoldási lehetőségeit felvázolom, remé
lem, hogy ezek másutt is jó szelgálatot tehetnek ilyen ininyú gondjaink csök
kentésére.

Pozitít, eredmények a felszabadulás után. Az elmúlt két évtizedben népünk
műveltségében alapvető változások következtek be - írja Fekete György .rlz
ifjúság jövője és az iskola eimü, 19-72-ben megjelent tanulmányában. Az átlagos
iskolázottság 5,9 iskolaévről 7,5 iskolaévre növekedett. Kíépdlt az egységes gyer
mekvédelem, kiterjedt a gyennekintézmények hálózata: bölcsődék. óvodák, nap
közi otthonok, kollégiumok létesültek. kiterjedt az iskolaorvosi hálózat. A gyer
mekek testi fejlődése meggyorsult, ellátásuk, ruházatuk kielégítő. A sokoldalú
művelődés gazdag lehetőségeit nYújtják művelődési házak, könyvtárak. múze
umok, míndenkí által hozzáférhető módon.

Az általános iskolások mintegy 900;,,-a elvégzi a nyolc osztályt. A. körzete
aítés elősegítette az osztatlan iskolák számának csökkentését és fokozta a sza
kosított oktatás elterjedését. Sok család új, modern lakáshoz jutott, emelkedett
a rádió- és tévéelőfizetők száma. Fokozódott az ország íparosodása, javult a lakos
ság életszínvonala. A nem fizikai munkakörök száma több, mint háromszorosára
emelkedett. Az iskolarendszerű szakmunkásképzés aránval tekintetében Európában
az elsők között állunk. Afelsófokú tanulmányokat folytató fiatalok létszámaránya
tekintetében hazánk a nemzetközi középrnezőnybe sorolható, ami jó eredmény,
mert hozzátehetjük nálunk az elhelyezkedési biztonságot is.

A fejlódéssel járó ellentmondások. Elismerve a változások rengeteg pozítívumát,
ngyelnünk kell azonban azokra a jelenségekre is, amelyek nehezítik a művelődés

további kiterjesztését.
A nehézségek egy része magával a fejlódéssel jár együtt. Amikor régi rossz

lakásból újba költözik a család. esetleg messzebb kerül a régi munkahelytől,

és hosszabb lesz az utazásra fordított idő - kevesebb jut otthonra. A gyerekek
a bőség következtében néha túlzott összegű zsebpénzhez jutnak, vagy felelőt

lenül dobálják el a tízórátjuk megmaradt részét. A televízió nemcsak előnyt,

h1trányt is jelenthet a gyermek szernpontjából ; sokszor megnézi a nem neki
való filmeket is, sokszor későíg fennmarad és másnap álmosan megy az iskolába,
szabadidejében mozgás helyett sokszor a képernyő e16tt ül, VRgy este, míkcr már
..égre együtt van a család, bekapcsolják a tévét és már nincs ídö beszélgetésre,
a nap folyamán történt dolgok megvítatására.

Mégsem mondhatjuk, hogy állítsák meg a fejlődést, inkább meg kell keresnünk azo
kat a módokat, amelyekkel csökkenthetők a gyorSIUló. változásokkal járó tanulási
nehézségek és iskolai-családi gondjaink, gyermekeink tanulási nehézségei és
hátrányai.

Az iskolai hátrány értelmezése és okai, Nem minden gyereket érint egy
formán súlyosan az. ismeretek előbb említett halmozódása, ami a mai iskolára
jellemző. A jó környezetben, Ferge Zsuzsa kifejezl!'sével "iskolaközeIi légkörben"
élő gyermekek, akikkel foglalkozni tudnak a szüleí, általában könnyen veszik
az akadályokat. Ok már kisgyermekkorukban annyi ismerethez jutottak, családjuk
annyira kiépítette védettségüket és egyúttal önállóságukat, hogy az iskolába
érkezve minden nagyobb nehézség nélkül folytatni tudják azt, amire otthoni,
majd óvodai életükben felkészültek.

De ha egy gyermek édesanyja nem él egészségesen a terhesség alatt, már
károsodik a gyermek és ezt a károsodást magával viszi egész életére. A csecse
mőkorban, a korai kisgyermekkorban elszenvedett sérelmek kítörölhetetlenek,
mély nyomokat hagynak a gyermek életében - írja Gegesi Kiss Pál G1Iermek
klinikai pszichopatol6gia eímű művében.

Az iskolai hátrányt úgy határozhatjuk meg, mint valamely tanulónak az
G8Ztályozható tantárgyakban való indulásbeli, majd rendszerint növekvő lerna
radását, eltérését az illeM fokon megállapított normától. Honnan ered a hátrány?
Először onnan, hogy minden tanterv - szükségszerűen - országosan egységes egy
adott Iskolatípusban. holott a gyermekek egymástól nagyon eltérőek meg azonos
életkor esetén is. Itt mindjárt felmerül egy kérdés: jól szabták meg a normát?
Gegesi Kiss Pál írja: .,Van aki lassan gondolkodik, a másik villámgyorsan.
Melyik a normális gondolkodási folyamat? Nagyon sokszor problérpa, mert nincs
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tudományos adat arról, hogy normális-e, ha valaki nem tanul meg bizonyos
életkorra így és így számolni, így és így olvasni, csak későbben. Az életkorra
vonatkoztatott érettség megállapítására van ugyan bizonyos módszer, ez azonban
ugyancsak empirisztikus. módszer, a tudományos egzaktságtól nagyon messzíre
van" (i. m. 16. old.). Igen figyelemreméltó összképet mutat be az alábbiakban:
"Korunk nevelési rendszerét az a veszély fenyegeti, hogy a pedagógus előtt

álló feladatból túlsúlyba kerül a szakmai jellegű tanítás és háttérbe szorul a
nevelés. A központi egységes szemlélet a tanítás célkitűzéseit inkább elvi köve
telményekhez, mint a különböző fejlettségű gyermekek egyéni teljesítőképességei

hez mérí. Ezért válik egyesek számára az elveiben helyes' iskolai tananyag
egyre nehezebbé. Igy a közepes képességű gyermekek csak nagyon nehezen, a
közepesnél alacsonyabb képességűek pedig szinte egyáltalán nem tudnak az
osztály-követelményeknek egy év alatt eleget tenni... Sok mennyiségí, illetve
minőségí iskolai túlterhelésből származó személyíségzavar megelőzhető lenne és
az iskolában a tanítás és nevelés között harmónia alakulhatna ki" (i. m. 357. old.).

Idézzük itt Phílíp H. Coombs könyvének két megállapítását is: ,,1. Az
egyéni különbségek elve azt mondia ki, hogyatanulók mérhetetlenül külön
böznek egyéni adottságaíkban, tanulási ütemükben és tanulási módjukban. Ezért
akkor tanulnak a legjobban, ha a tanulási eszközök és -Ieltételek hajlékonyan
alkalmazkodnak egyéni ütemükhöz és stílusukhoz. Ha viszont a tanítási-tanu
lási rendszer hallgatólagosan figyelmen kívül hagyja ezeket az egyéni különb
ségeket, akkor az oktatási hatékonyság mélyen az optimum alá sültved. - 2.
• . '. a fiatalok kíváncslságát és tanulási kedvét el is lehet nyomni, sőt meg is
lehet ölni, ha hosszú időn át olyan feltételek közt élnek, hogy a tanulás szóhoz
a félelem, az egyhangúság, a kudarc és az érdektelenség asszociálódik" (i. m.
139-140. old.).

A kizárólag - vagy legnagyobbrészt - csak az életkort figyelembe vevő be
iskolázási modell egyoldalúaágát találóan jellemzi Nagy József lskolaelölcészítés
és beiskolázás címu rnűvében, "Képzel.iünk el egy palacktöltő autornatát 
irja -. Tételezzük fel, hogy úgy állították be, hogy csak az azonos magasságú
üvegeket engedje be a rendszerbe. A rendszeren belül aztán mindezyikbe egy
Irter folyadékot tölt. Mivel az azonos magasságú üvegek űrtartalma eltérő lehet,
az egyik üvegnek kevés, a másiknak túl sok az egy liter folyadék" (i. rn. 24. old.).

A tananyag - az időnként végrehajtott csökkentések ellenére - nemcsak
rnennyíségíleg nőtt, hanem mínőségíleg is nehezebb lett, mert egyes tantárgyak
felsőbb osztályból alsóbb osztályokba kerültek. Mindez a hátrányokat növeli
azoknál a gyermekeknél, akik sem otthon (mert a szülők nincsenek otthon), sem a
napköziben (rnert nem is minden tanulót tudnak felvenni) nem kapnak segítséget
az iskolai tanulás munkájához. .

Azért időztem' hosszabban az iskolába lépők fejlődésbeli különbségeinél, mert
a nevelők jól ismerik a szülök sokféle ellenkezését, amikor gyermeküket vala
melyik lassabban haladó iskolatípusba javasolják - és emiatt- maguk a nevelők

is aggodalmaskodással fogadnak minden olyan javaslatot, amely képességeik
szerint próbálja más és más osztályba, tanul6csoportbasorolni a gyermekeket.

Pedig a gyermek javát éppen ez szolgálja, és ez a különválasztás a biztosíték
arra, hogy később a gyermek utólérje azokat a társait, akik nincsenek hátrányos
helyzetben. Egyébként itt az ideje, hogy bővítsüle a hátrányos helyzetűek foga
lomkörét, amelybe - sokszor sablonosan ...:.. csak a fizikai dolgozó szülők gyermekeit
szekták sorolni. .. ,

Kik a hátrányos helyzetűek? A gyermek iskolába lépésekor hozhat magával
múltbeli hátrányokat. és hatással lehetnek rá jelenbeH hátrányok.

Múltbeli hátrányokat hoznak magukkal az összes volt koraszülöttek. Gegesi
Kiss Pál írja: "Bármennyire is egészségesnek látszik a koraszülött, a kliriikum
szempontjából mégsem tekinthető egészséges állapotúnak. .. Ezért soroljuk őket a
potenciálisan betegek csoportjába. Ez az állapot sok veszélyt rejt magában mind
a megszületés után közvétlenül az egyed jelene, mind a jövője szempontjából"
(i. m. 31. old.). Hátrányosak a rendes időre, de a nyári hónapokban szülctett
gyermekek, hiszen ők a későbbi hónapokban született társaiknál fejletlenebbül
kerülnek a mindenkinek egyforma "adagot" kiosztó iskolába - lásd a palack
töltő hasonlatot!

676



Hátrányosak. akik valarnilyen idegrendszeri betegségből gyógyultak ki. A
rádió Katedra című műsorában mondotta dr. Popper Péter adjunktus: "Van egy
problémája iskolarendszerünknek, ami évtizedek óta megoldatlan: nincs megfelelő

iskolatípus azoknak a gyermekeknek a számára, akik átestek enyhébb, vagy
súlyosabb központi idegrendszeri megbetegedésen, Értehnikg teljesen rendben
vannak, de nem tudnak olyan koncentráltan dolgozni... gondolok agyvelőgyulla

dáson, agyhártyagyulladáson, súlyos koponyasérülésen átesett gyerekekre, akik
nek az általános iskolában nehézségeik vannak, de semmiképpen sem valók
ktsegítő iskolába, vagy gyógypedagógiára, és ez a gyerekcsoporttulajdonképpen
kallódik. Az általános iskolában kudarcok érik őket; ha kisegítő iskolába ke
rülnek, ott a fogyatékos környezet az, ami visszafogja fejlődésüket és deforrnálja
sorsukat, további fejlődésüket" (elhangzott 1977. j,anuár 27-én).

Múltbeli hátrány, ha a gyerekek nem jártak óvodába, hiszen ma már az
óvoda fontos előkészítője az iskolának. Ugyanígy hátrány, ha nem jártak, vagy
nem kellő ideig jártak iskolai előkészítőre azok, akik nem járhattak óvodába.
Múltbeli hátrány az is, ha olyan messze volt a bölcsőde vagy óvoda, ahová a
gyermeket vitték, hogy mindig korán kellett felébreszteni. ~

A jelenbeli hátrányok elsősorban a családdal kapcsolatosak. Anagyvárosok
panelházaiban "kis családok" laknak, rendszerint nincs velük nagyszülő.' A
szülők dolgozni járnak, későn érnek haza. Gyors, kapkodó vacsora közben bekap
csolják a tévét, és aztán már nincs helye beszélgetésnek. - Nehéz helyzet az,
ha az egyik szülő alkoholista, vagy nagybeteg. Hátrányt jelent a gyennek életé
ben, ha a szülők elválnak. A szülők sokszor továbbhúzódó gyűlölködese meg
keseríti, esetleg tönkre is teszi a gyermek életét. Még súlyosabb eset az, amikor
lakáshiány miatt az elvált szülők egy lakásban maradnak. Igen sokszor hátránya
második házasság. A gyermek nehezen alkalmazkodik az új nevelőszülőhöz. aki
esetleg már saját gyermekeit hozza magával előbbi házasságából. - Hátrányos
helyzetben van az állami gondozott gyermek. Az állam mindent megad neki,
ami egy jól f'elszerelt intézetben megadható. De akár intézetben nevelkedik,
akár családhoz, van kihelyezve, míndenképpen hiányzik neki a sajátjának érez
hető családi otthon melege. Közben a tankönyvek olvasmányai, sokszor a házi,
vagy az iskolai dolgozatok témái a család felől nézik a vi.:lágot... - Hátrányos
helyzetben van a veszélyeztetett gyermek. Egy-" erről ~ szóló rádióriportot egyik
napilapunkban így kommentálták: "A veszélyeztetett gyermek környezetécen
mindenki - részben persze joggal :- másra hárítaná a felelősséget. Lehetnek
rnéltánylandó érvei a más feladatokkal túlterhelt iskolának ..." stb. Nincs va
lami torzulás abban. hogy a veszélyeztetett gyermek láttán még méltánylandó
érve lehet az iskolának az, hogy más feladatokkal van túlterhelve? Hát mi
lehet fontosabb annál, hogy felkarolja a gyereket, teljes figyelmévei és szere
tetével odaforduljon a veszélyeztetett gyermek felé és ha kell, veszni hagyjon
miatta minden "más elfoglaltságot"?

A hátrányok másik nagy csoportja a lakással kapcsolatos. Sok gyermek él
tanulásra alkalmatlan, rossz lakásviszonyok közott. Albérlet, társbérlet; esetleg
zsúfolt és szűk, levegőtlen kis lakásban van a gyermek otthona. Lakással kap
csolatos hátrány a bejárás: ha messze van az iskola A járatok nem mindig
alkalmazkodnak a napi iskolai kezdés és végzés idejéhez. A község vagy kisebb
település, ahonnan be kell járni, rendszerint kulturálisan is szegényebb. Hátrány,
ha a gyermek automatikus továbbhaladással jutott felsőbb osztályba, de aztán
lemarad: Korrekciósból kerül át normáll osztályba, .de nem bírja jól ezt il tem
pót. Esetleg korrekciósba való, de ez az adott településen nines megszervezve.
A gyermek egészségével kapcsolatban jelenbeli hátrány lehet az. ha beszédhibás,
hallás vagy látás szempontjából csökkent érzékszervú, vagy valamilyen sérülése
maradandó.

Látjuk tehát, hogy sok értelmiségi szülő gyermeke is lehet hátrányos, ha
a fenti okok közül egy vagy több azzá teszi, bár kétségtelen, mínt Gazsó Ferenc
megállapítja: legtöbben a fizikai dolgozók gyermekei közül kerűlnek ebbe a
kategóriába. A felsorolt okok bármelyike miatt hátrányos helyzetű gyermeknek
gondot okoz a normális órarendű iskolában a mindenkínek egyformán hosszú,
45 perces tanítási óra és a napköziseknek a hosszú délusání ülőfoglalkozás. Ne
mes Lívia írja Pszichogén tünetképződés a kisiskolás korban című tanulmányá
ban: "Iskoláink sajnos nagyon .kevéssé vannak berendezve a gyermek aktivi-
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tás-szükségletének kielégítésére, akár a tanulást, akár a mozgást illetően. s a
napközis gyerekektől lehetetlent várnak: napl 3-10 órán át a mozgás éos a te
vékenység korlátozását" (i. m. 67. old.). Igaz, hogy vannak játékossá tett fel
adatok is némelyik tanórán, de ezek - a nevelő célzatos beavatkozása miatt
sohasem egyenlő értékűek a spontán játékkal. Fárasztó az ilyen gyermekeknek
a hatnapos munkahet is. De ahhoz. hogy ne csak a hét végén. hanem hétköz
ben is legyenek a gyermek bioritmusának megfelelően lazább, könnyebb napok,
a mostaninál több időre lenne szükség.

Hetirend és min6ségi változtatás. A hátrányos helyzetilek felzárkóztatására tett
eddigi. kísérletek ismertek: a korrekciós osztályok szervezése, ahol kis létszámli
tanulócsoporttal több időn keresztül intenzíven foglalkoznak a nevelők; az auto
matikus továbbhaladás rendszere, ahol bizonyos tárgyakból kapott elégtelen
osztályzat esetén is felsőbb osztályba léphet a tanuló. A következőkben olyan
térvet kívánok ismertetni, amely több tekintetben eltér azeddigiektől. A terv
egyes részeit a nevelők - a gyakorlati élet sürgetésére - már több helyütt
megvalósították mínt Gulyás Sándor írja könyvében; itt inkább csak a szét
szórt próbálkozások együttes, összefoglaló és némi részben mödosító vonásalt
szerétném felmutatni. -

Nevezzük ezt a típust - az egyik hetilapunkban megjelent ismertetés sze
rint - szabadnapos tagozatnak. Tagozatnak azért, mert nem a kisegítő, hanem
a normál iskola tananyagát használja, és szabadnaposnak azért, mert eszerint
mlnden héten két szabadnap van a hetirendben. Ez azonban nem olyan szabad
nap, mínt a több helyütt már bevezetett kéthetenként! szabadszombat. Ez a
szabadnap megjelenés szempontjából a kötelező iskolai napokhoz tartozik, de
tartalmilag más, mint a tanítási napok, legalábbis másnak kell lennie, még
pedig mínőségíleg.

Ezt a szabadnapot úgy lehet megvalósítanl, hogy az alsó négy osztály ta
nítási anyagát öt tanévre, vagy a felzárkóztató szabadnapos tagozaton hat ·tan
évre osztjuk szét. Az iskolai évnyitó. évközbeni szünetek, évzáró és nagyvaká
ció a rendes tagozattal egyidőben vannak. Csak a tanítási anyagra jutó tanítási
hónapok száma szaporodik. Az első. tanév anyaga tíz hónap helyett 14 hónapot
kap, a többi pedig 12-12 hónapot. A felzárkóztató tagozaton az első osztály
anyaga két tanévre terjed ki, tehát 20 hónapot kap, a második és a harmadik
14 hónapot, a negyedik pedig itt is 12 hónapot. A szabadnapos tagozaton 'két
rendes tanítási nap után következik egy szabadnap. E napnak más tanítási
napoktól való eltérését az teszi szüksézessé, hogy kifejezésre jusson lazító. ji
tékos, beszédfejlesztő és szinte családpótló jellege,

Ez a családpótló beszélgetés, a családi nevelést kiegészí1tí foglalkozás, sze
mélyes beszélgetés arra való, hogy az otthoni eredetil feszültségek által kelet
kezett sérülések gyógyuljanak, vagy hogt intézeti nevelkedés esetéri a családi
élet hiányát, amennyire lehet, pótolja.

A minőségí eltérést külsőségek is jelezhetik: példáulszabadnapokon a ne
velő nem a katedrán ül, hanem a gyerekek közt, sőt egy-egy alkalommal
rábízhatja a "tanítóskodást" valamelyik gyerekre. (Ilyenkor egy kicsit tükörben
láthatja magát: a gyerekek viselkedésén kiderül, mít láttak tőle.) A legnagyobb
mlnőségí különbséget azonban a nevelő családi hangvétele. az egyes gyerekekkel
való külön beszélgetése, a foglalkozás változatossága hozza létre. Ilyen külön
beszélgetésre az az idő alkalmas. amikor a gyerekek rajzolnak.

Ezt a kötetlenséget azonban, ami a szabadnapokon van, nem lenne helyes
a tanítási napokra is átvínní, több okból. Először is azért. hogy a gyerekek fel
ismerjék: vannak dolgok, amiket csak rendszeres figyelemmel, komoly munkával
lehet megtanulni. elsajátítani. Az élet nemcsak játékból áll. De még azért is
hozzá kell szokniok a rendes tanítási napok komoly fegyelméhez, mert előfor

dulhat. hogy a szülők olyan helyre költöznek, ahol nincs szabadnapos tagozat,
és akkor a gyerekek könnyebben beleilleszkednek a nehezebb iskolai stílusba.
A szabadnapos tagozatot ugyanis nem kell míndenütt bevezetni. hanem főleg

két települési formában: a .nagyvárosok peremkerületeiben, azokban a nagy
iskolákban, ahol párhuzamos osztályok vannak, másfelől olyan kis településeken,
ahol nincs óvoda, mert az itt élő gyerekeknek szukséges az, hogy fokozatosan
szokjanak hozzá. az iskolai rendhez.
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A szabadnap feladata kettős. A gyerekek felügyelet mellett és jó tanulási
körűlmények között írhatják és tanulhatják meg a házi feladatukat: ez napközi
pótló tevékenység; másfelől pedig a már említett lazítás, a beszédfejlesztés és
a családias jellegű beszélgetés a cél.

Rendes tanítási napon csak az első negyedóra vagy szünnap, szabadnap
utáni napon az első félóra lehet kicsit kötetlenebb. amíg belemelegednek a
munkába. Irásbeli házi feladat lehetőleg csak a hét közepéri levő szabadnapon
legyen, a hétvégin lehet séta, kirándulás, múzeum- vagy tárlatlátogatás. - A
házi feladat végzése-tanulása rendszeresen adott időben legyen, hiszen ez is
munka, de arra vigyázni ~ell a nevelőnek, hogy ne váljék pót-tanítási nappá,
A szabadnap egyéb foglalkozásaira jó útmutatást adnak azok a kiadványok,
amelyek részben az óvodai, részben az általános iskolai ljzakirodalomban ren
delkezésre állnak.

Akiknek a felső tagozaton is ilyen lassúbb tempóra van szükségük, azok ott is
erre jelentkeznek. Itt ismét a nehezebb ötödik kap 14 hónapot, a többi 12-12
h6napot. A szabadnapos tagozat 6rái - ha egyébként az iskola rendje megengedi
- a szabadnapokon '30 percesek. Az első osztályban helyes lenne így tartani
az órákat a rendes tanítási napokon is.

Sok a hibásan beszélő gyerek. Nincs mód arra, hogy valamennyi logopédus
hol!': kerüljön. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy sok gyerek át tud térnl a
rendes beszédre, ha egy kicsit külön, türelmesen foglalkoznak vele. A jó kiejtésre,
helyes beszédre egész élete folyamán szüksége lesz. Ha kisebb korában nem
tanul meg tisztán beszélni, sok csúfolódást és ezzel járó lelki sérülést kell
elviselnie.. A külön foglalkozáshoz azonban külön időre van szükség - ez
nyilvánvaló.

Ennek il tervnek, mely ismétlem, a gyakorlati szükség következtében már
jó néhány helyen meg is valósult, ha nem is ebben a formában, vannak ellen
zői. Vegyünk sorra egynéhány ellenvetést. Sokaknak az az első és fő kifogá~k,

hogy ez az elkülönítés megszégyenítő és egész életre szóló, mert az ide felvett
tanu16 nem tud átlépni a normál tanmenetú osztályba. Ami a megszégyenítést
illeti: nagyobb sérülést okoz, a tanulónak. ha minden 6rán, minden héten meg
szégyenül, mínt az, ha az iskolában és az órákon j61 érzi magát, sikerei vannak,
csak egyes csúfolódó kedvű gyerekek a szünetben "húzzák" emiatt, ami akkor
is előfordulhat. ha nem az a) osztályba jár, hanem hl-be. Az ötödik tanév után,
ha addig kellőképpen megerősödött, zökkenő nélkül átléphet a rendes tanmenetú
részbe. d~ ha ezután is szüksége van arra, hogy fáradékonysága miatt lassúbb
tempóban haladjon, járjon a felsőben is szabadnapos tagozat ra. A legfontosabb
azonban az első osztályosok helyes szétválasztása, mert, mint Nagy JfJzsef is
rámutatott: a gyermek sorsa az első osztályban dől el, az iskolába lépéskor,
Ki milyen szinten indul, viszonylag ugyanolyan szinten fejezi be tanulmányait (i.
m. 40. old.).

Az Oktatási Minisztérium kiadásában megjelent tanulmánykötetben Kotnyek
István azt írja Az úton végig kell menni círnű fejezetben: .hiába próbáltak •
meg a legkülönbözőbb módszerekkel egy osztályon belül differenciált oktatást
megvalósítani. a nagyon erősek ellustultak, mert annyit játszva elértek, mint a
lemaradó többiek, viszont a lemaradóknak elérhetetlenül magas és elcsüggesztő volt
a jobbak tudás-színtje. Csak az segített, amikor külön osztályba szétválasztották
őket. Hasonló tapasztalatokról számol be Bellay László igazgató a Közne1,elés
1977'13. számában a felső tagozaton orosz és matematika órákon külön osztály
termekben tanított és tudás-szint szerint elkülönített tanulócsoportok jó ered
ményeiről.

Az aggodalmakra. hogy rnít fog szólni a szülö, vagy a gyerek az ilyen
szétválasztáshoz, azt a közvetítő megoldást ajánlhatjuk, hogy kezdjék meg a
szabadnapos tagozatot az önként jelentkezőkkel. Lehet, hogy éppen az értel
miségi szülők fogják elsőnek feli~merni ennek előnyeit. Aztán tegyék lehetövé,
hogy október elején még oda csatlakozzanak azok, akik odavalók. Lehet, hogy
így az első hónap elveszett ezeknek a gyerekeknek, de az önként vállalt helyen
nagyobb lelkesedéssel fognak továbbtanulnl, a szülők pedig meg fognak győ

ződni az átirányítás szükségéről.

Egy másik ellenvetés: sokat segít a körzetesítés, ezért nincs szükséa ilyen
megoldásokra. - A körzetesítés valóban segít, ha arra minden felt.étel adva
van: jó és jó időben történő közlekedés, nagy tantermek a befogadó iskolában
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és elegendő kapacitás a napközi konyhán. Ha nincs jó közlekedés, vagyis nem
külön diákjárat közlekedík, esetleg nem is napi Iskolakezdés-végzés időpontjában.

ha a központi iskolában zsúfoltak lesznek a tantermek és emiatt a tanítás
kétrnűszakossá válik, ha a napköziból kíszorulnak az oda jogosan felvetJt
gyerekek, akkor nem kell siettetni, erőltetni az összevonást.

Kis településeken különösen meggondolandó az iskola megszüntetése, Itt
komplex szemléletre van szükség; nem elég csak' az aktuális tanuló-Iétszámot
figyelembe venni. Amíg a faluból csak a tanácsi székhelyet. vagy a téesz köz
pontot helyezik át máshová, ezt még kiheveri egy egészséges közösség, De
amikor a í kísískolát, az alsó tagozatot bezárják, tömegével válnak eladóvá a
házak. Akkor már fiatal házasok nem hajlandók ott építkeznl. tgy a mai eléggé
zsúfolt városok újabb bevándoriókkal szaporodnak, és már közművesített falvak
kezdenek elnéptelenedni. :És ha nagyon megritkulnak a kis iskolák, egyes tanya
részeken felütheti fejét a teljes analfabetizmus.

Ovodák viszont alig vannak a tanyán. Ha ilyen helyeken az iskola szabad
napossá válik, a szabadnapok egyikére rendszeresen bejárhatnak a kicsinyek,
az iskolásoknak pedig az öt tanév elegendő, de szükséges is ahhoz, hogy jól
átvegyék az alsó négy osztály anyagát.

A végzős osztályok terve. A tankötelezettség tíz tanévig tart. de sok tanu
lóról már a hetedik tanév után nyilvánvaló, hogy nem fogja elérni iskola
köteles korban a nyolcadik osztályt. Ennek lehetnek szociálís, egészségügyi okai
is: a fejlettebb leányok férjhezmennek, stb. Ilyen tanulők részére az utolsó
tanévben körzetenként külön tanulócsoportot, úgynevezett "yfgzős osztályt" ja
vasol egy másik terv. - Az iskolából kimaradónak ne az legyen az utolsó
emléke, hogy másodszor járta a hatodikat, vagy harmadszor az ötödiket. Ennek
az osztálynak kettős: feladata lenne: átismételnék la tanulók alapfokon azt. - amit
Iogalmazásból, számtanból stb. tanultak. Másik feladata (és ebben különbözík , a
már ismert .,ismétlőiskolától"), hogy a helyi vagy kerületi könyvtáros, népművelő,

vagy népművelési szakkörvezetó bevonásával. általuk is megtartott órákkal megismer
tetík a tanulókat az önképzés, az önművelés helyben lehetséges módjáival, és
ezek az előadók személyes kapcsolatokat építhetnek ki az iskolát elhagyókkal. 
A további önműveléshez többféle módon lehet ösztönzést adni. Például: a
végzős évet első évfolyamnak tekintjük, a "második" tanévben heti egy óra
könyvtárlátogatás. vagy egy szakkör rendszeres látogatása lenne ajánlott. vagy
valamelyik TIT tanfolyam látogatása, usvanígy a harmadik tanévben is. Ezekről

ugyanúgy látogatást igazolást lehetne kiadni, ahogyan TIT-tanfolyamokról szokásos.,
Meggondolandó lenne ennek a tervnek egy olyan elágazása. amely szerint

az automatikus továbbhaladás elvét felsőbb osztályokban is alkalmazva az egy
vagy több tántárgyból elégtelenre állók úgy léphetnének felsőbb osztályba, hogy
ott lenne a "végzősbe irányítva" megjegyzés. Ok tehát a hetedik tanév után a
végzős osztályba kerülnének. Az elmaradt. el nem végzett tantárgyakboi utólag
külön is tehetnak pótlólag vizsgát, és akkor ez kerül az értesítőjük megfelelő

rovatába. Ilyen' rendszerű a finn felnőttoktatás. vagy a magyar rádió "Fel
sőbb osztályba léphet" akciója.

•A szakmunkásképzés egyik lehetséges .változata. Említettem a pozotívumok .
között, . hogy hazánk az ískolaí rendszerű szakképzés arányai tekintetében
Európában az elsők között áll. De közben ebben az iskolatípusban is vannak
Iernorzsolódások. Ez részben nemzetgazdasági veszteség, ugyanakkor az illető

fiatal számára talán egy egész életre szóló kudarc, ezért figyelnunk kell ennek
a "kisebbségnek" a sorsára is és keresnünk kell a segítés módjait. A gyenge
iskolából jó bizonyítvánnyal, vagy jó iskolából gyenge eredménnyel érkezett
tanulők azok, akik nincsenek kellő szintcn ahhoz, hogy a szakmunkásképző

elméleti anyagát tanulni kezdhess ék. (E helyzet nehézségeit a Munkaügyi Mi
nísztéríum- €ogy reprezentatív felmérése részletezi Fekete György A-z ifjúság
Jöt'ője és az iskola címú tanulrnányában.) - .Egy félév elég lenne ahhoz. hogy
pótolják az elmaradtakat. de mert a középfokú iskolákban nincs ..keresztfélév",
ezért helyesebb erre - indokolt esetben - egész tanévet rászánni, ez lenne a
..pótló" vagy előremutató névvel: a "felvételi tanév". Országosan elég lenne
minden megyeszékhelyen egy olyan iskola (a fóvárosban kerületenként egy),
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amelyik kiegészített tanári létszámmal ezt a külön foglalkozást vállalná. G~'a

korJati munkán és a munkavédelmí órán ezek a tanulök együtt lennének a
többiekkel, csak elméleti órán lennének külön, Ekkor elsosorban a hiányokat
pótolnák és később térnének rá a szakmunkásképző anyagára. Ho~y anyagilag ne
érje őket károsodás, kiegészítő ösztöndíjjal annyit kellene megkapníok, hogy
míndtg , azonos bérszinten legyenek három évfolyamia járó társalkkal.

Addig is. míg erre a megoldásra sor kerülhet, vannak kevesebb költséggel
megvalósítható tervek is. Ilyenek: három- vagy négyhetesüdü1ő jelleg,j "fel
vételi táborok" szervezése a gyengébb bizonyítvánnyal szakmunkásképzóbe je
lentkezettek részére. Egy másik [avaslati, szervezzenek a községi-kerületi könyv
tárak, a művelődésí házak az iskolaévtől kezdődően több hónapig tartó, heti
két-háromórás korrepetálást a gyengébb eredménnyel végzett szakmunkástanulók
nak. Az időpontok egyeztetésével ezeket az órákat a tanulók gyakorlati foglal
kozású napjaira lehetne beosztani.

Azt, hogy mi mindent kell pótolni egy ilyen tanfolyamon, bőven részletezi
a már emlitett reprezentatív felmérés.

Amit Gyurkovics Tiborné írt a fogyatékos gyermekekről a Vigilia 1976/9.
számában: ..." védett környezetet kell biztosítanunk e gyerekek számára, helyet
a wilágbap számukra is, olyan helyet, ahol elfogadják őket úln', ahogy vannak",
elmondhatjuk a hátrányos helyzeitűekkel Kapcsolatban is. Létfontosságú számunkra
egy olyan iskolatípus, amely a "gyorsuló időben" is figyelembe veszi. ki mennyí
terhelést bír el, és nem korholja őket szüntelen azért, amiért nem tudnak gyor
sabban haladni. Selye ,János Stressz dist1'essz nélkiil című könyvében olvashatjuk:
..Az embernek elismerés kell; a folytonos bírálat - sokkal inkább, rnínt bár
mely stresszor - csak a csalódás és a hiábavalóság érzetét kelti". A sok kudarc
deviáns hatáshoz is vezethet.

Magunkra venni ezeknek a fáradékony, csalódott, sokszor már kiskorukban is
hányt-vetett életeknek a gondjait és haiszoltságuk enyhítéséért megtenni mindazt,
ami tőlünk telik, olyan szolgálat, mínt a pohár víz nyújtása, amely el nem
vesztheti jutalmát.

Irodalom: Ph. H. Coombs: Az oktatás vüágválsága, 'J'ankönyvk~adó, Bp. 1971. _
Dr. Fekete György: Az ifjúság jövője és az Iskola, KnS.'luth Kiadó Bp. 1972. - Ferge
Zsuzsa: Az Iskolarendszer és az Iskolaj tudás társadalmi meghatározottsága, Akadémiai
Kiadó, Bp. 1976. - Gazsó Ferenc: Iskolarendszer és társadalmi mobilitás. Kossuth Kiadó
Bp. 1976. - Gegesi Kiss Pál: Gyermekklinikai pszichopatológia, Akadémia Kiadó, Bp. 1971. _
Gulyás Sándor: Cigánygyerekek hátrányai és esélyei, Tankön'yvkiadó, Bp. 1976. - Nagy
.7ó7.óef: Iskolaelőkész!tés és beiskolázás, Akaclémlal Kiadó, Bp. 1974•.- Dr. J:~emes Lfvía ;
Pszíchogén tünetképződés a ki~·.sl<olás korban, Akadémiai Riadó, Hp. 1974. - Oklatásügyi
Mmíaztértum : Tapasztalatok a cigánygyerekek nevelésének es oktatásának köréb61, Dp. 1975.
- Selye János: Stressz distressz nélkül, Akadémiai Kiadó, Bp. 1976. - Cikkek, tanulmányok
ol Köznevelés és a szocíotögta egyes számaiból.

A SZERKESZT6sÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a ,~

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

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldűnk vissza.
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CHRISTINE RUSTA VERSEI

Konfrontáció
(KONFRONTATION)

Kivonultak rudakkal.
VáYJcik a jeget s irgalmasan
akacsákat, hattyúke;t
kiolvaszt ják
a befagyott t6ból.

Arra a férfira ott a parton
ki illetékes?
A serény mentókre mered.
De a fagy Már belémart,
mellében a madár
halott.

Sóskertek
(SALZGARTEN)

Kiszáradó
vízágyások fölött
láthatatlanul kivirul
a phőni:rt·irág

a tenger fehér
hamujából.

Zsoltár.
(pSALM)

Föld, sérülékeny malomM,
porl6 permet, porló ká,
porló fény.

Emberliszt. Atkozott
és áldott kenyércsillaguuk
a levegő vékonyka héJában..

Fekete angyal
(EIN SCHWARZER ENGEL)

Fekete angyal
jön majd és így szól:
..Megtagadta fehér színét a hó,
fehér tollaikat átkozzák a hattyúk,
a lepedő esküszik, bórötók foltos,
a tehenek tejét vér saínezt."

OlaJfa Korfu sdlletén
(EIN ÖLBAUM. AUF KORFU)

Egyik barátom Korfu,szigetén,
én nem voltam jelen,
írás és pecsét nélkül,
csak úgy !?izaiomra
vett egy ola.jfat nekem.
Ott áll a fa az öböl peremén
s azóta' már legbecsesebb tulajdonom,
oly igen enyém, mint semmi más,
mivelhogy nem tartok rá igénY~.

Nem tudok vele törődni.

nem fogom látni sóha életemben,
de léteeik.
Tudom, hogy néz a hajók után,
szállást ad a szélnek s a fénynek,
idegeneket vendégel meg szelíd
olajbogy6mmal.
Ott messze bárklnek
könnyedén vendégjogot adhatok,
és az én fa és tenger nélküli
ablakom éjjel, nappal
csupa érkezés és elindulás.

Évről évre szebb lesz az én olajfám.
Titokban már azt kutatom,
Ki örökölje. .
Hogy Korfumat elérje,
nem kell' neki végrendelet.

Útkö:z'-en
(UNTERWEGS)

Sűrű

a jog házsora
8 jóval éjfél"előtt már
sötét.

Kik a kegyelem kunyMiban
alusznak mint őrök,

a sZélhez támaszkodnak,
fejüTe főlött

csillagcserepek.

HAJNAL aABOR fordításai
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Barátaimnak
(l';IEINEN FREUNDEN)

Senkiföldje
(NIEMANDSLA"lD)

A kutakat betemett~k.

Nem fogadhat lak úgy mint Abrahám.
Nem vagyok Mamré kertie.

Senkifölded vagyok.
Ha szereted abogáncsokat,
minden parcella szabad,
de magad kell hogy vizet ás! magadnak.

Segítsépedül nem kell angyal.
Jöjj mint a fú,
mely nem iszik kors6ból.
Szép dúsan kizöldítjük egymáat.

Éjjel
(NACHTS)

A hatvanat hamar elérjük.
A veszteség mindig sietéSs.

Csak azután kezdődik

a mi időnk, a régiben az új arc,
az ifjúság, a maradand6.

.If teljes
iga~ság

(DIE GANZE WAlIRHEI'l')

Láttuk, ah.ogy
a mohó rig6k
ronggyá tépték
a sárga sáfrányt.

Halljuk, ahogy
a fekete torkok
fényként
szállnak alá.

Verébhalál
(SPERLINGS'rOD)

Fölvétetni
a verebek közé!
Nem ijesztenek minket
jelekkel.
De hova hullnak el,
mikor 6rájuk eljőn?

Föllelhetetlen testvérek.
Mind megvannak teljes számban,
soha, egy se hiányzik•..

Uram, nem tudok imádkozni többé.
Fáradt vagyok.
Mit mondhatok neked,
amit már régóta ne tudnál?

A Szép, az szép,
az Iszonyatos iszonyú.
az Iqaz megmarad igazn:tk,
csak nehéz fölismerni.
Egymásba vegyül a J6 meg a R04sz,
oly könnyen összefonódnftk,
s oly könnyelm"in választ juk széjjel őket

Dicsőségre és Kárhozatra,
ettől lesz tisztátalan jámborságunk.

Uram, nem tudok imádkozni több~!

Elfára.sztott az ember nyomorúsága,
a teremtmények kínszent'edése.
Teremtésed fölséges,
de irgalmatlan.·

Dicsértelek, szerettelek,
védtelek bárki mástól,
saját magamtól, s végül
Tennenmagadtól. minde"lestül
emberi mértekembe 1)et·ve.

Nem birom tovább! Hagy; 'ttludnom
az ola;fagyökereken
egy getúemáni· órát.
Nem akarom látni az Angyalt,
ki a kelyhet hozza Fiadnak.

De hagyd kiinnom,
hogy nagykorúan ébredjek fől
a truermekséq ájulatából
a Kereszt alaUt testvéris~gre.

RÓNAY GYÖRGY fordításai

683



BANG6 JEN(J

EMBERHEZ MÉLTÚAN LAI<NI
Alig múlt egy éve, hogy a kanadai Vancouverben lezajlott az első világ

konferencia az emberiség lakásviszonyairól. Korai lenne még megoldásokról
beszélni - [obban, szebben lakik-e azóta az emberiség, többnek jutott-e ember
hez méltó fedél a feje fölé? A tudósok számításai szerint a vancouveri kon
ferenciától a mai napig körülbelül húszmillió lakást kellett volna építeni 
ehelyett inkább földrengések. katasztrófák döntötték romokba a már meglevőket

is. A lakáskérdés függetlenül a társadalom Ideológiájától : probléma maradt mind
a szocialista, mind a kapitalista, mind a fejlődésben levő társadalmakban. Csak
mínőségileg van különbség; mig az északi földtekén az építészek, lakástervezők.

politikusok az optimális egy főre eső lakótér nagyságan vitatkoznak - addig
a déli földtekén szó szerínt azt a' legolcsóbb fedelet keresik a szakértők, amin
nem csurog át az eső, nem süt be a trópusi nap, s amelyet nem fúj el a szél.

A vancouveri konferencia (1976. május 30-tól [úníus ll-ig) új nevet választott
magának: Habitat. A latin eredetű kifejezés a biológia tudományos szótárából
származik, ahol az állatok, illetve a növények életteret [elenti. A huszadik
század végén döbbent rá először az emberiség arra, hogy élettere a lakótérre
szűkült le, és legfontosabb feladata ezt a lakóteret valóban emberhez méltó
"lakássá" tenni. A Habitat-konferencia folytatja a világkonferenciák sorozatát,
amelyektől az optimisták forradalmi változásokat, a pesszimisták pedig semmi
kézzelfogható eredményt nem várnak. Az igazság azonban valahol a félúton van.
Az eddigi világkonferenciák mínd azt bizonyítják, hogy a hatás, a pozitív irányú
változás csak évek múlva, lassan lesz mérhető. Az elvi politikai vagy erkölcsi
határozatok és irányelvek aprópénzre váltása. gyakorlati kivitele lassú munka _.
de nem teljesen eredménytelen. A dialógus, a megoldásokat kereső viták nemzeti,
közösségí vagy helyi síkon tovább folytatódnak. így remélhetünk változásokat a
bukaresti népességi világkonferencíától, a római világélelmezési konferenciától, a
mexikói .nőí világkonferenciától vagy a legutóbbi nairobi-i világkereskedelmi konfe
renciától. Egyáltalán, jó az, ha a világ népei, kormányai, szakértői közbsen
összeülnek és megtárgyalják az emberiség határokat átívelő közös problémáit.
Még akkor is, ha az eredmény az első látásra nem kézzelfogható. Egyre inkább
kialakul az a szokás is, hogy a "hivatalos" világkonferenciával párhuzamosan
"nem hivatalos" konferenciát is tartanak, ahol még kritikusabban, szenvedé
Iyesen napfényre kerülnek azok a problémák is, amelyek a .,hivatalosaknak"
esetleg kényelmetlenek. Maga a vancouveri Habitat-konferencia gondolata .1972-ben
Stockholmban a környezetvédelmi konferencián öltött testet - és ebben nem kis
szerepet játszottak a "nem hivatalos" mellékkonferencia résztvevői.

A konferencia célkitűzése a városi és vidéki lakásviszonyok anyagi, társadalmi,
kulturális és szervezettségi szempontokból való vizsgálata volt. A résztvevők

tehát elsősorban az adott helyzet feltárására törekedtek; ténymegállapításokra.
amelyek elengedhetetlenek a helyes analízishez. A delegátusok általában saját
problémáikat adták elő - és vázolták azokat a megoldásokat is, amelyeket az ő

országukban a lakásproblémára már megtaláltak ; de sajnos kevéssé foglalkoztak
a világgal. A helyi megoldásokból nem alakult ki egy, az egész világra érvényes
színtézís, Nem csoda tehát, hogy a záróegyezmény is csak az egészen globális
elveket hangoztatta. Az egyetlen pont, amelyben minden delegáció egyetértett, a
telekspekuláció elleni tiltakozás volt. A kormányoknak először is egységes védő

törvényhozást kell kídolgozníuk, amely minden állampolgárnak egyenlő esélyt
biztosít a házhely megszerzésében, A résztvevők elismeréssel adóztak a szocíalísta
országok eredményes harcának a telekspekuláció ellen és elítélték főleg az ázsiai
és dél-amerikai törvényhozásokat, melyek a szegényebb városi néprétegeket gya
korlatilag kizárják a telekvásárlásból és a saját ház, illetve lakás megszerzéséből.

A vancouveri Habitat-konferencián 134 ország képviseltette magát, ezenkívül
1500 polgármester és 175 nemzetközi, érdekelt szarvezet is részt vett a munkában.
A közös fórum munkáiból, ha szintézls nem is alakult ki, bizonvos tendenciákat
ki lehet olvasni. Az első ilyen tendencia az úgynevezett ,.dernogrMiai rrvorsutás".
A szakértők megállapították ugyanis tudományos starisztikaí előjelzéses mód
szerekkel, hogy az eddigi elképzelések és "jóslások" (pl. még a komoly .Club of
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Rome' előrejelzései is l) ma már meghaladottak, és a valóság, valamint a jövő

fejlődési ritmusa. a városi lakosságót illetően még rohamosabb és még több
gondot okoz. Egy-két kiragadott statisztikai adat szinte apokaliptikus víziót tár
szemünk elé. Kétezerben például Kairó lakosainak száma 15 míllíó lesz, Mexikó
városé 31 millió és a braziliai Sao Pauloé 26 millió. Kétezerben a míllíós városok
kétharmada már a déli földtekén, az ún. fejlődésben levő országokban lesz. Két
ezerben nyolcmilliárd lesz a föld lakosainak száma; ezeknek mintegy kétharmada
mílliós városokban fog élni. A nagyvárosok növekedési tempója háromszor gyor
sabb. mint a vidéké. Az elkövetkező harminc évben 600 mlllíó új lakásra lesz
szükség - természetesen úgy, hogy elméletileg a ma meglevőkből .egy sem kerül
lebontásra ! És végül: a harmadik évezredben 3500 milliós város lesz a földön 
több mínt tízszer annyi, mint jelenleg.

Az új világvárosok problémái a konferencia egyöntetű véleménye szerint
egyenlőek lesznek a kül-, illetve peremvárosok problémáival. Ezek a "modem"
külvárosok, mint rákos daganatok terjeszkednek feltartóztathatatlanul a fejlé'5
désben levő kontinenseken. Külváros és nyomortelep ezeken a világrészeken
egyet jelent. Nyomortelepek sajnos léteznek még az úgynevezett tej lett társadal
makban is. Egy . lényeges szocíológíaí különbség van azonban az északi félteke
és a déli félteke nyomortelepel között, Míg nálunk, északon a nyomortelep lakói
általában rezignált, győkerüket vesztett, esély nélküli emberek és a szoclálís tör
vények gondozottaí - addig Afrika, Ázsia és Dél-Amerika országaiban a nyo
mortelepek lakói energikus, fiatal, kezdeményezőképes emberek. családok, akik
a városban akarnak új életet kezdeni. A szociálís igazságtalanságot ők érzik a
legjobban - a forradalmi változasok potenciális hordozói is a soraikból kerülnek ki.
Ma a földön kétszáz millió ember él ilyen külvárosí :nyomortelepeken - melyeket
a szakirodalomban squatter, slum, [avella vagy bídonville névvel illet. A világ
összes városi lakosságának 40%-át teszi ki jelenleg - kétezerreazonbana
városlakók kétharmada lesz slum-lakos. Tíz év múlva a legszerényebb számítások
szerint is ezer millió ember fog nyomortelepeken élni.

Egyes fejlődésben lévő országok kormányai a haladás nevében, harcot in
dítottak anyomortelepek ellen, Elindultak a dömnerek és buldózerek Indiában
és Dél-Amerikában. hogy elsöpörjék a keménypapírból. zsákvászonból, benzines
hordókból összetákolt viskóerdőket. Kalkuttában még Indira Gandhi kormánya
alatt (főleg fia kezdeményezésére) szanálás ürügyén naponta több négyzetkilo
méter squattert "tisztítottak meg" a gépek. Az emberek azonban fürgébbek
voltak a dömpereknél - néhány kilométerrel odébb, egyetlen éjszaka, szlnte a
földből újra kinőtt a letarolt viskóerdő. Az elűzés és a lerombolás tehát nem meg
oldás. A megoldás útját Barbara Ward vázolta három szóval : víz, csatorna, köz
lekedés. 1) Víz. A biológiailag tisztátalan víztől naponta 2!i.000 ember pusztul el.
Barbara .Ward szerínt a világ kormányainak évente háromezer millió dollárt
kellene tíz évig a városi vízellátási program rendelkezésére bocsátaniuk, és ak
kor minden városlakó egészséges vízhez jutna. 2) Csatornázás. A fedett szennv
vízlevezetés megteremtené az alapvető higiénia feltételeit, csökkentené a patká
nyok számát és számos járványt. illetve népbetegséget szüntetne meg. 3) Köz
lekedés. A busz- és villamosiáratok legfeljebb a külvárosok belső gyúrúiét érin
tik. Innen a leülvárosok széléig még hosszú gyaloglás vár az ott lakókra. Az
odavezető utak járművek számára járhatatlanok. Nyáron- portenster - télen
hó. eső, sár. Kiszámították már azt is. hogy például Dél-Amerikában egy egy
mill.ió lakosú városban a killvárosok lakóinak naponta öt kilométert kell gya
logolniuk a rnunkahelvlg vagy a városközpontig - egy ötmiIliós városban ez
a távolság tíz kilométerre nő.

A Habitat-konferencia egyik szóvivőjét újságírók megkérdezték, milyen lesz
a huszonegyedik század városa, A válasz szerény volt. nem beszélt felhőkarco

lókról, magasvasútról. bevásárló-központról. hanem egyszerűen azt mondta: ~
ideális világváros külváros lesz vízvezetékkel, csatornával és közlekedési szol
gálattal.

Mi is feltehetjük a kérdést: maradnak-e tehát nyornortelepek? Pléhtetejű
faházak, vályoaviskók? A válasz talán meglepőe a külvárosí nyomortelepek prob
lérnája a fejlődésben lévő országokban. elsosörban nem ház-probléma. Nem az
a kérdés, hogy a milliók bádogviskóból vadonatúj betonkalitkába költözzenek.
Hongkong és Színgapur külvárosaíban húszemeletes bérházakban laknak a sze-
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gények. Repülőgépről míndenesetre impozánsabb látvány, mint Kinshasa pálma
levélkunyhói vagy Mexikó-City deszkabódéi - emberinek azonban ez sem em
beribb! A nyomortelepek problémáit fokozatosan kell megoldani. Első helyen
áll a biztos. állandó munkaalkalom (harc a munkanélkülíség ellen), másodszor
a helyes táplálkozás, harmadszor az iskolázás és a továbbképzés (harc az anal
fabetizmus ellen), negyedszer az egészségvédelem, és végül utoljára a saját ház
vagy lakás birtoklása. A rendszeres fizetésből élő képzett kulvárosl család fel
fogja tudni építeni azt a lakóhelyet, amely neki a legjobban megfelel. Egyre jobban
terjed a szakértők között a külvárosi lakosság önsegélyzésénelc propagálása és
erősítése. Az építési és Iakószövetkezetek, a helyi kezdeményezésen alapuló
lakóprogramok egyre több támogatást kapnak mind a nemzetközi, mind a
privát (köztük természetesen a katollkus) segélyszervezetektől.

Említsük fel példának a, dél-amertkal ún. "Site+Service Project"-eket. Az
európai segélyszervezet (Caritas, Misereor stb.) hatalmas telket vásárol a kül
városban, felparcellázza, utcát épít, vízvezetéket és csatornát ásat, esetleg a
villanyt is bevezeti. Az új telepesek szövetkezetet alkotnak és a szervezettől

egyéni hitelt kapnak, amit kamat nélkül tíz éven belül visszafizetnek. A szö
vetkezet beszerzi az építkezéshez legszükségesebb anyagokat, majd minden család
saját ízlésének és igényének megfelelően, saját munkájával felépíti a házat. A
vancouveri konferencia egyik munkacsoportja ezt a témát ("Self-help and Low
-Cost-Housíng") elemezte részletesen. Míntegy száz építészmérnök és' szakértő
negyven országból napokon keresztül viták, előadások és filmvetftések kere
tében kereste a legcélravezetőbb megoldást. Az önsegélyprogramole mindenesetre
[avallásra találtak. Megállapították, hogy az új, egyszerű építési módszerek
nem annyira technikai kérdések, mínt inkább szociálpolitikaiak. Az emberiség
felének lakásproblémái vannak; a szebb, jobb, emberibb lakáshoz való jog az
elemi szabadságjogokhoz tartozik, s amíg ez a jog nincs biztosítva, addig nem
lesz társadalmi béke sem.

A településpolitikában sem a szubvencionálás, sem a h'telprogramok nem
vezettek sikerre. Míndkét esetben bebizonyosodott, hogy a fejlőlésben levő or
szágokban ezen az úton csak a tehetősebb középréteg jutott jobb, szebb lakás
hoz - a külvárosl proletariátus számára még a hosszú lejáratú, előnyös kamatú
hitel is elérhetetlen álom. Az ilyen településpolitikai és hitelpolitikai meggon
dolások mögött az európai mentalitás búvik meg; legtöbbször európai kormányok
és segélyszervezetek próbálják az európai megoldást Dél-Amerikába vagy Af
rikába átültetni - de ez természetesen nem vezet sikerre. Mind ez idáig a ko-
operatív önsegélvzés bizonyult a legsikeresebb módszernek. .

A kezdeményezés, a változáshoz szükséges akarat a nyomornegyedek lakói
tól magától indul ki. Szabadon választott szóvívőík képvisel-k Ezt az "akaratot"
a hivatalos szerveknél. A hiányzó tőkét a· meglévő kihasználatlan munkaerő

fedezi - ahogyan ezt Vancouverben az egyik résztvevő is kifejezte: ,.A mi
tőkénk az emberí : munkaerő!" Az igazi, eredményes lak6szövetkezet azonban a

. lakóházak felépítése után sem szűnik meg. A cél nem annyira az .építsd magad'
elvének megvalósítása. hanem az .ígazgasd magad' érvényre juttatása. Az ön
erőből felépült új városnegyedben új társadalmi közősség alakul ki, mely az
első közösségí tapasztalat síkerélményén felbuzdulva most már társadalmi és
politikai öntudatát is fejleszti. A részvételből (participatio) lassan fejlődés, ha
ladás lesz (emancípatíó). Nemcsak a saját ház lesz fontos, a tető a család feje
fölé, hanem az utca is, a vízszolgáltatás, a csatornázás majd egy
későbbi stádiumban a helyi egészségi szolgáltatás, az óvoda, az iskola, a kul
túrház,ac-sportközpont, az öregek otthona stb.

Dél-Amerikában, Afrikában már számos példa áll előttünk az ilyen szövet
kezeti városnegyedek létesítésére. A helyi ero>házak - mind katolikus, mind
protestáns részről - példásan kiveszik részüket az '.Íj -Iakóközösségek megala
kftásából. Az új keresztény bázisközösségek az emberi haladás, a társadalmi,
gazdasági, és politikai felszabadításért folyó harcban az első sorokban küzdenek
a fejlődésben lévő kontinenseken.
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BOZÓKY MÁRIA VERSEI

Útinapló
ESZAK FELE

Fekete éjszakákon törném
át magam, hogy még elérjem
mint lopva halad6 haj6
- bár tudom, hogy lassan Járnak
a hajók a tengeren
és néha körben.

CHARTRES

Sötétkék ablakai áfonya-mélyén
vackát bontjá az ólom-
foglalat. izlelik a lágy esőcseppeket

bent sárga kerekek, vértek, ijedt'
arcocskák.

Fájdalom-parányok bodroz6dnak
üvegtavakOn s visszahúz6dik ott
az áhitat. Megváltásunk
inog és habozik.

S ha néha már letörtünk egy-egy
darabot a túlsó falból s egyik

lábun1ckal
odaát vagyunk, - lehullunk
ide vissza. Afonyát enni. Nézni még.
Kikaparni a múltból üvegmadarak
apró csontjait. Megcsodálni.
S abroncsokat fonni a pereMl
napi gondunk részeg mustjainak -

CAFE - DROCANTE

Két éve bezárták. Lenge fürtö,
faragott hályog két ablaka
szemén. Sainte-Meme őrzi azokat,
akik majdnem betévedtek ide:
mert törvény
hogy szeretethez nem kell
sem enni, sem inni, sem ölelni -

pAR8ESZED PILLER-MARIAvAL

Ö Szílz. Hetven gyertya piros fényénél
na.pozó fekete Anyácska. Hány és hány
embert szültél eddig -

hisz' két évezred ostromol. S Te újra és
'Újra

csatát vesztesz. ~s hetvenhétezer
gyertya hozott el eddig fáklyásmenetben.

Azt mondják, mindent tudsz. Golyvát,
rákot, infarktust,

de békétlen, ha végigzörög zarándokod
délután s magadrahagy:

árva vagy. S Te, ki TeremtiSt
helyettesítettél

s kinek karjában ~g és Föld nyugodott
s ki tanácsot adtál a szegénynek
s hercegek pénzén s királyok oltalma

alatt
loptad be mosolyod

árvák imájába, etted V~dtelenek

testetlen
kenyerét, szívedben az ~let
kovászával, - Te Ki Eget dagasztottál,
Tengert duzzasztottál, egyházat húztál

tiszta partra... Rajtam mosolyogsz -

GÖRöG VENDEGLOBEN

Szegény kicsi kicsi emlékeim.
Fák a Contrescarpe-téren: leráztátok
görcsös, száraz, köhögős lombotok
s a naplop6k nevettek. Arra mentünk
szinte meghalni. De még egy pillanat.
Tekintetünk a kirakat kocsonyás
üvegével leöblftett sötétzöld bogy6in,
görög báránYkák, halak hásacskdJán
pihengetett.
Lányom, ma iszunk.
Ö, bár úgy ad6dna, hogy nem bírnám CI
gyertyalángokba mártott bort,
a borsot, fahéjat, kaviárt, ha mámorrá

változna
e kis halál, a mára rendelt
szent agónia.
Lányom, ma iszunk.
Ha úgy adódna - ó, félve kérdem
van-e valami táj
még emlékedben? . ahol nyarat B tavaszt
koldultál, ugyebár
s kis kar fonódna rád Font/ádMl,
Tihanyból e piros abroszon..•
Ö, Contrescarpe - Ö, CO'Jltre-,

contrescarpe ...
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Mártha Albert illusztrációja

A CSENG~TYOCSKE

Most már g01ldolkozhatom, mit viszek
magammal. Sok tárgllból, egyet, mert
valamit csak ért a gyűjtés, kinlódás,
fogamhoz VeT1li a filLért, beosztani 
Valamit én röpülni fényes égen,
szaladni - Egyetlen percet. de
melyiket a számtalan közül? - talán
csak magammal vihetek,
hogy mint sugár kfsérjen át a
búcsúból (ha lesz kihez) az öntudatlanság
vagy öntudat szűk-sötétnek képzelt

kapuján.,
Nyugtalanszívúnek
lenni, adni vagy adni kívánni s
venni érte a hidegen bántó szót,
szeretni másban, hogy ostoba,
sötét. Szeretni másban a dacot.
nemtör6dést, - s kis tárgyaimban
a nagy fényt, a kéklő megbocsátást,
sokáig tartó emlékét annak, hogy

888

életen innen is éltem és ez jutalom
volt. Hű a hűtlenséghez.
Anyának lenni tiszafaként. Nos, tiszafáról
a csengettyűt - e félig idegent, mit

véletlen
találtam, mint egy karácsonyfán
s mert a Véletlent
egy kalap alá vettem a Sorssal,
a csengettyűcskét tliszem magammal
odaátra, mint anyának ~rós

lepra-Arnya -

ILE-DE-RJ!i'

Tamariszkuszfalban vágtatva
csak képzeltem menni. Beleragadtam

lassú,
cammogó, meztelen lábbal kis halott
fehér kagylók, élő tüskék fehér
kurmuibu, !ogantyúiba,
cukorrá
törtem házuk, húsukat gyilkoZtam.

Gondolatb6l
gombostűnyi sem
akadt mohó, szomjas, mindent akaró
képzeletemre. Zöldnek festettem
magj, a Iwl!ámból faragott
haragos Istent, bálványnak,
bálványnak tudtam csak
nézni. sós, csipös, szomorú, lágy
esöjével eloszlató,
aranyfehér egét, - mosolynak
píllanatát, halott anyámnak minden
Üzenetét, minden üzenetben
a halott s a mosolygó s az éUj
bíráló Istent, könyörtelent, de
mégis Élő-Szeretőt. Kínzót.
S jött századszorra is - hegytetőrlU

nézve
a roppa,nt Gát: most elönt,
senkit. csak engem, halált csak
nekem hoz, nem nagyon magasról,
nem befejezett napomra -
Nem, semmi semmi sem' lettem
s szégyellnék
lenni - miért most, miért? mikor
Tengernek lenni
is semmi, s ölni, élni tengerként
csepp, nagyon naqyon picinyke
pillanat - dagályban veszni
tréfa, hősködés, apályt nem látni
c.~akholnap.

Ma'Íd h.olnap
oéae. Minden ér1mek. Mindt!n tudni
akaró vágynak. Hullámot mint diót
boncoló sz"mnek, láng71ak,
ész erószakának mely nincs - s nem is
lehet,
s az aTlál1j kék nerce
jön és hol ma álltam
s~áz szén e71qedelmes
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A Vigilia BESZÉLGETÉSE
BUDA BÉLÁVAL

- Mióta pszichológus?

- Nem vagyok pszichológus. Ol'VOS-
egyetemet végeztem, majd elmegyógyász
szakképesítést szeréztem. Pszichiáter va
gyok tehát. A pszichológusokat a böl
csészkaron képezik, esetleg gyógypeda
gógusokból lehet később pszichológus.
Ai egyetem elvégzése, 1963 óta, lassan
már tizenöt éve pszichiátriai szakterüle
ten dolgozom, vagyis pszichés bántal
makkal, magatartászavarokkal foglalko
zom. Sokféle pszichológiai problémát ta
nulmányoztam közben, ezekről közle
ményeket is publikáltam, a különböző

témák azonban mind összefüggnek a
szememben a lelki zavarokkal, a ma
gatartás problémáival. E zavarokat,
problémákat kommunikációs jelenségek
nek fogom fel. és főleg azt vizsgálom,
hogyan alakította ki ezeket a szemé'yí
séget létrehozó családi környezet, majd
az emberi kapcsolatok rendszere. A 8Z0
cíális hatásokon át próbálkozom a the
rápiával is.

- A gimnáziumban nyelvésznek ké
szült. Miért ment mégis orvosnak?

- Valóban, klasszika-filológus akar
tam lenni. De 1937-ben érettségíztern.
közvétlenül 1956 után. Apám szabő volt,
nem volt még műhelye sem, kis laká
sunkban dolgozott, de azért az én szár
mazásom ..egyéb"-nek mínösült, és en
nek hátrányát sokszor éreztem. Nem
bíztam abban, hogy bejutok a görög-la
tin szakra, Volt még egy nehézségem is.
Apám nagyon egyszerű ember, éppen
csak a háború előtt jött fel faluról,
rníndíg nehéz élete volt, kínlódott a sze
génységgel. Amikor megmondtam neki,
hogy klasszika-filológus szeretnék lenni,
hosszasan kérdezgette, mi az. Azután any
nyit szűrt le belőle, hogy az valami ta
nárféle. Hevesen tiltakozott, hogy tanár
legyek. Ahány tanárt látott életében, az
mínd szegényember 'volt, Ö nem ilyen
sorsot szánt nekem. A Rókus-kórház
mellett laktunk, műtősök 60> más kór
házi alkalmazottak ruháit [avította
apám. Csodálkozva -irigykedve figyelte,
hogy még az ötvenes évek elején is
milyen gondtalanul, jól éltek ott az or
vosok. Ragaszkodott hozzá, hogy én is
orvos legyek. Szinte könyörgött, hogy
ne rontsam el az életem. Gondoltam,

úgysincs esélyem arra, hogy egyetemre
kerüfjek, miért ne engedelmeskedjek
apámnak. ,Jelentkeztem az orvosi egye
temre, nem is vettem nagyon komolyan a
felvételi vizsgát, és őszintén meglepett,
amikor megkaptam az értesítést, hogy
rögtön felvettek. Előszor kételyeim vol
tak, ne hagyjam-e ott az egészet, talán
egy fél évig rosszul is éreztem magam
az anatómia és az élettan világában,
de aztán feltámadt érdeklődésem a me
dicina iránt, láttam, mílyen szerteágaző,
sok izgalmas kérdést magában foglaló
tudomány. Két-három évig mé~ rend
szeresen foglalkoztam a nvelvekkel, de
az orvostudomány elh6dított, lelkesen
tanultam. és elég 'jó tanuló is lettem.

"ÚT A PSZICIIOTHERAplt\.1I0Z

- Mi vezette a pszichológiához?

_ Nyelvi' és ókortudománví stúdíu
mok vittek közel ehhez a témához. Szok
ratész és Cicero filozófiai írásai keltet
ték fel először pszichológiai érdeklődé
semet. Cicero olyan munkáíban, mint a
Tu.sculanae disputationes (Tuscl1lánumi
viták), a De amtcitia {A barátságrol), a
De finibu8 bonorum et maloruin (A
legfőbb jóról és rosszról) vagy a De na
tura deOTU'Tfl (Az istenek természetéról)
pszichológiai-antropológiai kérdésfeltevé
sek vannak, amelyekre - ugy véltem 
a mai tudományokban kell keresnem a
választ. Nyelvi készségem révén - idő
közben a négy világnyelven kívül ta
nultam spanyolul, portugáiul és olaszul
is - az idegen nyelvű irodalom olva
sása kultúrtörténeti és egyéb szálakon
elvezetett a pszíchológ'éhoz. Valahol
olvastam a pszichoanalízisről. Aztán ke
zembe került Freudnak 1958-ban ma
gyarul megjelent műve, A mindennapi
élet pszichopatol6gtája. Elolvastam, de
nem győzött meg, mert önkényesnek
éreztem. Atböngésztem a Freudról szóló
marxista bírálalokat is, ezeket részben
nem tudtam elfogadni, részben nem ér
tettem Freud műveinek ismerete nélkül.
A Szabó Ervin Könyvtárban rátalállam
összegyűjtött munkáinak német kiadá
sára. Végigolvastam. K.íváncsi voltam,
hogyan fejlődött Freud gondolatrend
szere egész életművén át a neurológrá-

689



tól a szellemtudományig. Azt .tapasztal
tam, hogy könyvei illeszkednek egymás
hoz, szamos írása viszont nem világos
műveinek kontextusa nélkül. Kezdtem
rendszeresen pszichológiával, illetve
pszichotherápiával foglalkozni. Végzésig
már el tudtam· dönteni, rni legyek. A
pszichoszomatikus zavarokat szeréttem
volna. tanulmányozni. Úgy látszott, szó
sem lehet arról, hogy Festen kapjak
állást. 196:3-oan azonban váratlanul
megszúnt az elosztási rendszer; az 500
as évfolvarnból a tanulmányi rangsor
szerini benne voltam az első 30-ban, és
így Pesten maradhattam.

- Hol helyezkedett el? Miképp ala
kult a további sorsa?

- A József Attila Kórházban (ma:
Fővárosi Pszichotherápiás . Módszertani
Központ). Itt alkalmam nyílt arra, hogy
a pszichotherápia terén tapasztalatokat
szerezhessek. A pszichoanalízis válto
zatlanul foglalkoztatott, de mindinkább
Iii pszichotherápiának számos olyan irány
zata érdekelt, amely az embert mint
szociális lényt szemlélí, és amely társa
dalmi összefüggéseket is tekintetbe vesz.
Publikálni kezdtem; clkkeim jelentek
meg a Valóságban, a Magyar Pszicholó
giai Szernlében, maid az Orvosi Hetilap
ban és más szaklapokban. Az Orvosi Heti
lapban ma szerkesztőségi munkatársként
dolgozem. A hetvenes évek elején egyre
kevésbé éreztem j61 magam a munka
helyemen. úgy találtam. igazságtalan
dolgok történnek körülöttem és velern.
Gyors elhatározással 1973-ban kiléptem.
Hónapokig nem volt állásom. hiába ke
restem helyet magamnak. Barátok. ön
zetlen támogatók segitségével kaphattam
végül itt állást, az Országos Ideg- és El
megyógyászati Intézet Szervezési és
Módszertani Osztályán, sajnos, távol a
betegágytól.

- Talán a munkáját kifogásolták,
vagy a szemléletét tartották ártalmas
nak?

- Amit én képviselek. az a pszicho
therápia. Eltér a nálunk általában ho
nos, hagyományos pszichiátriai gyakor
Iattől, amely mereven a biológiai szem
lélethez ragaszkodik. Szerintem a sze
mélyíség társas hatásokra alakul ki. Jel
legét, arculatát a szociális tét, a család,
R neveltetés, az emberi kapcsolatok
formálják. A pszichiátria uralkodó fel
fogása viszont az, hogy a lelki bajok a
központi idegrendszer biokémiai szintű,

részben örökletesen meghatározott za
varai. Nincs vagy csak minimális sze
repük van a társas hatásoknak.
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- Fogalmazhatunk úgy is, hogy cz a
fajta gyakorlat az orvos kisfokú szemé
lyes beavatkozása és érdekeltsége mel
lett inkább csak tüneteket "kezel"
gyógyszerrel, műszerrel, elsősorban köz
vetett módon igyekszik javulást elérni.

- Pszichotherápiás szemléletem miatt
másfajta pszichiáter lettem. mint a töb
bi. és ez óhatatlanul ellentétek forrása.
Fiatal embernek, hatalom és befolyás
nélkül, nem szabad "másnak" lennie,
mínt a többiek. Természetesen nem sze
réttek (azt hiszem, ezt nyugodtan mond
hatom jelen időben is), állandóan kriti
záltak. Változatlanul úgy érzem azon
ban, hogy ragaszkodnom kell a saját
felfogásomhoz, miközben tisztelem má
sok nézeteit. Én úgy gondolom, hogy a
pszichiátriai gyógyszerek mellett szere
pet kell adni a korszerű szocío- és
pszichotherápiás módszereknek is. Nem-

. csak tüneteket kell kezelni, hanem
pszichológiai úton is hozzá kell segí
teni a szernélyíséget az önállóauláshoz,
a fejlődéshez. Foglalkozni kell az em
beri kapcsolatok zavaraival is. amelyek
a tüneteket létrehozzák. A világ szá
mos pontján már megvalósult az ilyen
fajta kezelés, például a Német Demok
ratikus Köztársaságban is egy' sor klini
kán. kórházi osztályon. Csoporttherá
píákkal, az egész kórházi miliő therá
piás közösségével gyógyítanak. E méd
szerekkel, korlátozott körűlmények kö
Zött, én is dolgozom, de mínt különféle
szervezetek alacsony rangú tagja, széles
körben nem tudom felhasználni őket.

Azt hiszem, a legjobban nem is a pszi
chotherápiás törekvéseim nem tetszenek,
hanem a pszichiátriai betegségek szo
cíogenetíkus, biológiai oki tényezőktől

mentes eredetéről vallott felfogásom. A
psztchotherápiás próbálkozásokat, még
inkább a szociotherápiás gyakorlatot 
már csak pragmatikus okokból is - job
ban elfogadják.

- A pszichotht?Tápia, mir.t említette,
fIJként .a kommunikáci6n át pr6bdl vál
toztatni a személyiség élménvfeldolgo
zási és viselkedési sémliin.

- A kommunikációs folyamatban
többféle jelenség bontakozik ki. A be
teg személyíség mélyebben megismeri
önmagát, korrektív visszajelentéseket
kap, érzelmi feszültségek vezetődnek le
benne, beálIítódásai médosulnak és a
therapeutával való viszonyában közvet
lenül is szembetalálkozhat emberi kap
csolatainak zavaraival. A szociotherá
piás módszerekben ezek az emberi kap-



csolatok kerülnek reflektorfénybe, a
beteg több csoport tagja, ezen belül al
kalma van saját maga megfigyelésére.
a viselkedéséből eredő interperszonális.
következmények lemérésére. de igen sok
reflexió, jelzés is éri a többiek részéről,

A therápiás közcsségben a formális,
szervezeti viszonyok is pszichológiai
tartalmat nyernek, és a közösségen be
lül az alkalmazkodást is meg lehet ta
nulni, s a személyiség feHódése, rende
ződése is végbemehet. Persze, minden
pszichológiai beavatkozás bonyolult el·
méletekre és tanasztalatt anyagra énül,
nehéz tehát minderről érthető képet adni.

- Nem gondolja, ho911 ennek az el
járásnak hazai beoezetése. általánossá
tétele most komoly anyagi megterhelést
jelentene az ors7.áqna7.? Megkívánná
egészségügyi rendszerilnk e terilletének
feWlvizsgálatát és átalakítását, s olyan'
team-ek létrehozását igényeIné, ame
lyekne'~ jelenleg nincs meg sem a tár
gyi, sem a személyi feltétele.

_ Azt hiszem, nem ilyen nagy ne
hézségek jelentenek akadályt. Nem kel
lene /rVőkeresen átalakítani mindent, és
a költségek sem olyan magasak. A
szemléletnek kellene megváltoznia. na
gyobb teret kellene kapnia a' korszeru
orvosi pszichológiának és szocíolőgiának

az orvosképzésben és az orvostovább
képzésben, magyar nyelven hozzáférhe
tővé kellene tenni aszakirodalom fon
tosabb részét és fokozatosan, lépésen
ként kellene átszervezni az elmeegész
ségügyi ellátást. Az alapvető struktura
nem rossz. csak arányaiban kellene fej
Iesztení. példáulrendelők sokkal bővebb

hálózatára volna szükség, kellenének
szakellátási ágak, így a szexuálís zava
rok, az öngyilkosság-veszélyes betegek,
a kóros családok stb. kezelésére. kelle
nének szoclotherápiás intézmények stb.
Lényegében több munkaerő kellene, nem
is mind orvosi és pszlchológusí, hanem
szociálís gondozóí, illetve betegfoglalköz
tatöí vonalon, ez pedig nem olyan nagy
költség ma, amikor egyes orvosi ké
szülékeknek csillagászati ára van és a
gy6gyszerek ára is néha i3esztően magas
(ha ezt nem ls érezzük, mert az állami
szubvenció leveszi a betegről annak ter
heit). Persze, hangsúlyozorn, hogy ez az
én véleményem, lehet, hogy az objektív
nehézségeket lebecsülöm és túlzottan
nagy szerepet tulajdonítok a szubjektív
oldalnak, a szemlélet és a szakmai be
állítottság, ez esetben a biológiai elkö
telezettség oldalának.

- Milyen pszichológiai szemlélet, il
letve pszichiátriai iskola hatása érvé
nyesül a mai magyar pszichotherápiá
ban?

- Mível a pszichotherápíának ma
hiányoznak a szervezetí alapjai, külön
irányzatai, iskolát sem lehetnek. és nem
is egyetlen szernlélet hatása alatt áll
nak azok, akik pszlchotherápiával fog
lalkoznak. A pszichoanalízis szemléleti
befolyása erős, helyesen, mert ezt a
szemléletet nem lehet nélkülözni. Leg
többen azonban eklektikus szemléletűek,

nyitottak az újra. Csak hát, a pszicho
therápiás munka feltételei rosszak.

TUDOl\IÁNYOS, FELVILAGOSfTŰ SZÓ

- 1974-ben, szinte egyszerre, több
könyve is napvilágot látott. Hogyan
alakult irodalmi pályája?

_ Említettem, hogy korán kezdtem
publikálni, kicsit rá is kényszerültem
erre. De a rendszeres közlés sem volt
egyszerű. Olyan témákat kellett keres
nem. amelyek közérdeklődésre számít
hattak. Nem én választom a témát.
a közgondolkodás szabja meg nekem,
hogy rnlről írjak, és legfőképpen a kia
dói megbízás. 1968-ig több könyvmé
retű kéziratot írtam, szociálpszichológiá
ról, orvosi szociológiáról stb., de ezek
nem találtak kiadóra. Első könyvem,
A pszichoa.nalízis és modern irányzatai
(1971) círmí válogatás két évet váratott
magára, míg elhagyta a nyomdát. Nem
könnyen született meg a pszichoanalízis
kényes témája míatt, A többi könyvem
mel, később, már nem volt nshézségem.
A szexualitás modern elmélete (1972,
második kiadás 74) könnyen, hamar
megjelent, majd írtam egy könyvrész
letet a párválasztás pszíchológiáiáról
(1974, Szilázyí Vilmossal közös kötet
ben) és a fiatal felnőttkor lélektanáról
és szocíológíájáról (A. felnőttkor kilszö
bénl, ez ugyancsak 74-ben jelent meg,
Havas Ottónéval közös kiadványban.
Ezeket az írásokat az előző években fe
jeztem be, különféle technikai okok
miatt 74-es keltezésűek. amikor még
három könyvem IS napvilágot látott:
A közvetlen emberi kommunikáció sza
bályszerűségei, a Iíommunikációelméleti
szöveggyűjtemény (ez ELTE jegyzet) és
A deviáns viselkedés szociológiája (An
dorka Rudolffal és Cseh-Szombathy
Lászlóval közösen). De több tucat nagy
tanulmányom is megjelent az évek so
rán, egy csomó német folyóíratokban,
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vagy angolul. A külföldi publikációk ál
talában nemzetközi kongresszusokon fel
olvasott előadások voltak.

- Jól vagy rosszul fogadta a közön
ség "A szexualitás modern elmélete"
dmú könyvét? Ss a szűkebb szakma?

- A közönség nagy tetszéssel. Három
kiadást ért meg, kisebb-nagyobb javí
tásokkal. A szakmán belül tulajdon
képpen észrevétlen maradt. 'Talán 01
vasták, de a szakma hívatalosan nem
reagál semmire. Nyílt vita alig van,
hiszen még szakiap síncs hOZ7.á. Persze,
ez a könyv nem szakkönyvnek készült
és nem a pszichiátria i~ényeit szol
gálja, legfeljebb csak' áttételesen. Igye
keztem ugyan tudományos' teóriát adni
benne, de ezt a könyv formája és cél
ba vett - olvasóközönsége nem sejtette.
Valójában nem akartam anyira ráállní
a szexualitás témájára, mint azután 
e könyv hatására - történt., A kereslet
nőtt, voltak olyan időszakok - állás
talanaágom korszaka is ilyen volt -,
amikor még a publikációk jevedelmére
is gondolnom kellett (egyébként ez nem
szempont abban, hogy mit írok), ezért
azután újabban sokat írtam és írok a
szexualitásról, partnerkapcsolatokról.
Ahogy ez lenni szokott, kénytelen 'Vol
tam több energiát szentelni a szexualí
tás és a szexuálpathológla irodalmá
nak, mínd több szexuális zavarral fog
lalköztam a praxisomban is (mert jöttek
az ilyen betegek), így ma - úgy .érzem
- tényleg specialista lettem a szexoló
giában, szexuálpathológíában és szexuál
therápíában. Végső ,soron hálás vagyok
tehát' ennek a könyvnek, habár ma
legszívesebben újraírnam az egészet.
Némi javítást eszközöltem a német ki
adásban (Psychologie der Sexualítát,
1977), a szlovák nyelvű azonban egy
szerű fordítás lesz a harmadik magyar
kiadás alapján.

- Sokan látták munkáiban a freudiz
mus felmelegitését, eg'yfajta rehabilitá
cióját, küZönösen az újfteudista amerikai'
iskolák népszerűsitését. Némelyik iskola
azt is megkísérelte,hogy összeegyeztes
se Engels nézeteit Frev.déival, a dialek
tikus materializmust és a puichoanaU
zist kibékítse egymással. Többek közt
arra hivatkozva, 'hogy Engels igazolni
akarta: a család "egy nemi bázis a
történelem számára". Az a megállapí
tás pedig, hogy "az dllam hatalma a
lelkek felett a burzsoá hagyományok
elterjedtségétól és tudati tükrözódésetól
függ", szerintük freudi nyell.>en azt je
lenti, hogy az állam a nép által csodált,
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mintegy atyai tekiniélyéböl, a supereg6
ból teremti meg pszichológiai erejét.

.,.... Freud munkássága sokarcú. Tudo
mányos része a therápiás gyakorlat em
pírtájának feldolgozásán alapul. MáSIk
része a tudós elméleti síkon általáno
sított megísmeréseíből áll, ha úgy tet
szik, ideológia.· Ideológiájának kritíká
jára jogosult a filozófia. Én az empíriá
val foglalkozem. Sokszor megírtam, h06y
Freud esetében nem lehet ideológiai
fenntartások miatt elvetni az egész élet
művet, A tudományos magot meg kell
óvni a félreértésektől és félreértelmezé
sektől. Nem akartam sem rehabilitálni,
sem becsempészni Freudot a magyar
pszíchíátríába, Egész munkásságom már
elszakadt a pszlcboanal ízietől. Az ame
rikai újfreudisták továbbvitték Freud
ból a tudományos tartalmat és a pszi
choanalízist - az arra alkalmas társadal
mi talajon - voltaképp kíter íedt in
tézménnyé fejlesztették. Ezekből az
iskolákból tehát sok gondolatot nagyra
értékelek. Vannak természetesen krtti
kus szempontjaim is. De szerétném
hangsúlyozni: a tudományos tartalom
ldeolcgízálása, hovatovább sémás meg
közelítése rossz következményekkel jár
hat, a tudományos gondolatot akaszt
hatja meg.

- Van-e véleménye a parapszicholó
giáról mht t~dományról és azokról a
jelenségekről, amiknek vizsgálatával és
összegezésével a parapszichológia fog
lalkozik?

- Nem hiszek benne. nem tartom
tudománynak, kritikus az álláspontom.
Elég mélyreható stúdiumok alapján al
kottam erről véleményt. Csak egy írá
som foglalkozik e kérdéssel: Gustav
Jahoda A babona lélektana című

könyvéhez írott előszavam.

EMBERI BAJOK, GONDOK

- Miben látja az öngyilkosság okait
Magyarországon?

-.. Hogyavilágstatisztika élén állunk,
ez viszonylagos. Nálunk a legpontosabb
az öngyílkosságok bejelentése, jóval
pontosabb, mint mondjuk Amerikában
vagy Svédországban. Nagy szakiroda
lom foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy
az iparilag Iegfejlettebb, úgynevezett
jóléti államokban társadalmi tényezők

hatnak abejelentések ellen, például a
biztosítás, az anyagi segély vagy az
örökösödés. Az öngyilkosság bejelentése
az érdekelteket - családtagok, örökösök



stb. - esetleg súlyosan károsítaná anya
gilag. Magyarországon üyesmí nem za
varja a statisztikát. Vannak olyan ada
tok, amelyek szarint hiába szerepelünk
az Egészségügyi Világszervezet öngyil
kossági statisztikájában az első helyen,
bizonyos, hogy számos országban -,sok
kal több az öngyilkosság. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy az öngyilkosság
hazánkban nem komoly probléma: 100
évre visszamenőleg magas az átlag.
Ugyanez a megosztás tapasztalható azon
ban mindenütt a világon, ahol nagyobb
számban magyarok élnek. Ilyen magas
a statisztika a Vajdaságban, Erdélyben,
Ausztriában és az amerikai magyar
településeken is. Sokan hajlamosak ar
ra, hogy valami nemzeti "jellemhibát"
feltételezzenek, a nemzeti karakter 
gátlásos neveltetésből. hagyományos
családi szokásokból stb. adódó - gyen
geségére gondoljanak. Az öngyilkos em
berek csalódnak önmagukban, önma
guk elől menekülnek, kilátástalannak
látják helyzetüket, szűknek érzik
lehetőségeiket a cselekvésre. és nem is
éreznek erőt, kedvet magukban ahhoz.
Izgalmas és nyitott kérdés, hogy a ma
gvarok körében miért következik be ez
a lelkiállanot '- a reményvesztés és a
küzdelem feladásának állapota '- olyan
gyakran.

- Bpfnluásol1áTe-e az önC/1.lm<:o<sáai
statisztikát biZOnyos tár.~adalmi feszültsé
geTe, mrl1'ális problémáT.. ?

- Csak közvetve. áttételesen. Az ön
gyilkosság annyira az egyén világában
játszódik le, hogy kevés köze van tár
sadalmi kérdésekhez. Az igazság az,
hogy az emberek nem tanulták meg ön
állóan megoldani saját problémáikat,
magatartászavarokkal küszködnek, vagy
gátlásaikkal elfojtják természetes igé
nyeiket. A mi magatartás- és szocíálís
kultúránk nagyon szegényes, Nem tu
dunk tartósan alkalmazkodni sem a .kö
zösséghez, sem egymáshoz, emberi vi
szonyaink tele vannak hibaforrással.

- Az öngyilkossági statisztikában a
fiatalok foglalják el az első helyet. Mind
gyakoribbak a [iatalkori öngyilkosságoT.
és erőszakos búncselekményeTz.

- A fiatalkori öngyilkosság növekvő-

ben van világszerte. de nem a fiatalok
teszik ki az öngyilkosok naavobb há
nyadát, hanem az üregek. A fiataloknak
is megvannak azonban a maguk létnrob
lérnáí, és ezek korunk gyors életrnód
beli és társadalmi változásai miatt csak
szaporodnak. Azt hiszem, a társadalmi

változás sohasem volt ilyen gyors, mint
ma. Ebből talán több teher, feszültség
háramlik az egyénre, míru régen. A
mai ember bonyolultabb, serülékenyebb.
A feszühségre többféle reakció követ
kezhet, ezek közül egyik az öngyilkos
ság, másik az erőszak.

- Hol a segítség? Mi hozhat mellol
dást?

- A megelőzés. A telefonszolgálat, a
lelki tanácsadás az egyik hasznos módja.
Fontos, hogya veszélyeztetett egyéne
ket emberi kontaktusokba vonjuk be.
Já példaként említhetem az angol sza
maritánusok segélyszolgálatát, akik kór
házat, rendelőket tartanak fenn, szük
ség esetén kiszállnak a betegekhez. Az
egyház kiadásaihoz való állami anyagi
hozzájárulás nálunk is lehetövé tenné,
hogy a minden helységben megtalálható
pap vagy papok a prevenciós munkát
magukra vállalják, foglalkozásuk révén
az emberek lelki ellátásában segítséget
nyújtsanak. Megvan a szoros kapcsola
tuk. különösen vidéken, a családokkal,
főleg az idősebbeken keresztül. Olyan
intim szférákban jöhetnek össze híveik
kel, mint például a gyónás, amely néha
pszichotheráníás hatású lehet. Adott te
hát a közvetlen segélynyújtás lehetősége.

Szakszerű betegkezelési tanfolyamokat
kel1ene szervezni számukra.

- Az öregek, a nyugdíjasok lelki gon
dozása is külön gondozó hálózatot ki
ván na meg. Az ő sajátosan életkorhoz
kötött problémáikat nem is ismerjük
eléggé, hiszen napjainkban válik áZta
lárlOssá a ma.gas életkor és a nyugdíjas
foglalkoztatottság.

- Ezt ma már széltében tudják és
elismerik, történnek is erőfeszítések en
nek érdekében. Az időskori Ielkí prob
lémákkal sok szakember és több szak
terület foglalkozik, eléggé feltártnak te
kinthető tehát. Gazdasági és szervezési
nehézségek vannak. ezekben az egyházak
segítsége hasznos lehet, de azt hiszem,
ezen a téren az egyházak míndtg is
sokat tettek.

- Vajon a fogamzásgátló tabletták
nem teremtenek-e olyan fokú szabadsá
got a parheri kapcsolatokban, amely"
már egyenesen II szexuális szabadossá
aot, a hedonista kalandozást kínálja?
Nem válhat-e a szexualitás - éppen
nagyobb szerepével, sőt esetenké'nt túl
hangsúlyozá.~á1'al - lassán pát/ékká a
teljes emberi önmegvalósítás helyett?

- A fogamzásgátló tablettákat száz
ezrek szedik Magyarországon. Több az
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- Vallja meg őszintén, hol tart ma
a pszichiátria? Eleget tudunk-e már az
ember lelki működéséről, hogy - ma
gunk közt szólva - tudomúnynak te
kintsük? Nem fehér folt-e a tudomá
nyok testén? S vajon a jövőben hozzá
scgiti-e majd az embert ahhoz, hogy
elviselhetőbb, harmonikusab·b legyen az
élete?

- A tudásból sohasem elég, de azért
a pszichiátria és a pszichotherápia isme
retanyaga bőven elég ahhoz, hogy tudo
mánynak tekinthessük. A tudományt
persze nem elsősorban az ismeretek

előnye, mint a hátránya. Ha csak azt
említern. hogy általa rnegszüntethető az
abortusz, aminek ernberellenessége, azt
hiszem, nem vitatható. Megszüntethető

a nők görcsös félelme a nem kívánt
terhességtől. á kölcsönös örörnszerzés
feJ.szabadultabbés nvitottabb lesz. A fé
lelem régen olyan gátlásokat épített ki
a partnerekben, hogy megzavarta har
moníkus házaséletüket. A fogamzásgátló
tabletták lehetővé teszik. hogya házassá
gok ne'szexuálís kényszerből, hanem
egészséges kapcsolat útján jöjjenek lét
re.

megfeleltek egymásnak. A válás problé
mája a magatartás problémája. Nem
tudnak vagy nem akarnak alkalmaz
kodni az emberek egymáshoz a házas
ságban, a tartós együttélés során alap
vető emberi normákat sértenek meg, nem
képesek szerétetet sugározni magukból,
megosztani egymással örömüket és bá
natukat.

A régi, polgárinak nevezhető vallásos
szemlelet egyenlőséglelet tett a szexuali
tás és az erkölcs közé. Nagyon szűkre

szabta a megengedett szexuális meg
nyilvánulások körét, ami ezen kívül

_ 1974-ben 99962-en kötöttek házas- esett, azt erkölcstelennek minősítette.
»< ságot Magyarországon, 24517-en t'ciltak Ezzel az emberek nagy része bűnre,

el. N~gy házasságkötésre egy válás ju- bűntudatra kényszerült." Káros lelki ha-
tott. Ez az adat az utóbbi két évben tásait régebben sokat tapasztalhatták az
sem módosult feltúnően. Nem ritka a orvosok. Szerenesére, ilyen káros hatá-
harmadik házasság sem. Az elrált fér- sokkal ma ritkábban találkozunk. De
fiak 59%-a, a nők 50%-a egy éven még ma is inkább a szexualitás gyer-
belül új frigyre lép. A válások leggyak- mekkori és ifjúkori megnyomorítasai a
rabban a 25-35 évesek között fordul- gyakoribbak, mint az ún. szabados
nak elő. A rövid ideig tartó egyedüllét, szexualítás. Sok látszólagos szabadosság
a •.függetlenség" gyors feladása· azt rnu- mögött is a szexuálís represszió követ-
tatja, hogy a fiatalok sem a házassá- kezrnényeí állnak. A szexuális zavarok,
got tekintik elavultnak, hanem a part- szexuálpatholégíaí állapotok nagy részé-
nerüket nem találják megfelelőnek. A nek a szülők nemiségellenes nevelése. a
tabletták rendszeresítésével nem segít- szülőkapcsolatokból származó szexuális

. d' • , traurnatízácíó az oka. E nevelést, e trau-
jük-e elő a válások szaporo asat, a gat- matizáló szülói viselkedés indítékait
lástalan szerelmi életet, pa!ttnercseré-
ket? pedig éppen a sztilőkbe neveit régi val-

láserkölcs adja. ennek jegyében akar-
_ Ez morálís kérdésfeltevés. Erkölcs nak jót gyermeküknek, ezért üldözik

és szexualitás nem azonos dolog. A bennük a szexuálls késztetéseket. a má-
szex nem független az erkölcstől. törté- sik nem iránti érdeklődest. Azután cso-
nelmí szükségszerűség kapcsolta össze dálkoznak, ha a gyerekből homoszexuá-
őket a polgári társadalom hajnalán. de lis vagy szexuálneurotikus lesz. Érde-
nem csak a morál a lényeges benne. kes módon ilyenkor mindig az öröklés
Az erkölcsí norma többnyire emberi vi- vagy a bíolégiaí betegség gondolata
szonyok tételes szabályozása, a szexu- merül rel; a közfelfogás ugyanolyan
alitás pedig egyének kölcsönös kapcsola- '>. bíologíszttkus, mínt amilyen a pszichíát-
tán alapul, melyet a partnerek érdekei, ría is.
illetve érdekeik egyeztetése szab meg.
Az emberek szexuális élete terén nagyon
6vnám a közfelfogást és a józan észt
az elhamarkodott ítélkezéstől. Hogy az
átlagpolgár a saját élete, megfigyelései
alapján alkosson erről véleményt, amely
- sajnos - nagyon hasonlít ahhoz a
képhez, amit a múlt század embere
megalkotott magának. Ez tudomány (l.
szexológia). A válás kérdése sem a szexu,
-alitás kérdése. A statisztikák szerínt a
válások zöm ének nem szexuálís összefér
hetetlenség az oka, hanem emberi ösz
szeiértietetlenséq. ~a már a házasulan
dók 80-85 százaléka a házasságkötés
előtt "próbaházasságban" él, és nemegy
szer megtörténrk. hogy a válás után, a
széfköltözés után is rendszeresen ta1.1U
koznak a partnerek, mert szexuálisan
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jellemzik, hanem a módszerek és a tu
dományos koncepciók. Szerintem ma
olyan korszakban élünk, amelyben
nyilvánvaló, hogy a kulturálís örök
ségből ránk hagyományozott életis
meret, emberismeret, ösztönös lélektan
nem elég. A világ túlságosan meg
változott ahhoz, hogya lassú vál
tozású évszázadok tapasztalatanyaga
most ls elegendő legyen. Most van je
lentősége annak, hogy tudományos vizs
gálat tárgyává tegyük azt. amit biztosan
tudni vélünk.' '

Az előzőkben beszéltünk morálról, em
beri problémákról, orvosi és vallásos
ember! seaítséaről, ~gyházi állásfoglalá
sokról, szerintem ezek mind olyan kér
dések, amelyekben a régi válaszok, az
axíómákból levezetett magyarázatok fe-

Iülvizsgálatra szorulnak. A tudományos
kétely, a tudományos módszer (amely
nem csupán empíria, hanem tudományos
gondolkodásmód, fogalomalkctás, követ
keztetési rend is) itt nagyon helyénvaló,
és - úgy gondolom -- a jövőben a
különböző "psz'cho-" és "szocio-" illetve
"szociál-"jelzős szóösszetételekkel kifeje
zett diszciplinák nagy segítséget nyújt
hatnak és nagy szelgálatot tehetnek
az emberiségnek, tn magam csak né
hány, viszonylag szűk terület kutatásá
val. illetve megismerésével és befolyá
solásával foglalkozöm ezek közül, és ab
ban a néhány kérdésben, amelyhez hoz
zá szólhatok, majd meg is próbálom ezt
bizonyítani.

HEGYI B~LA

ANGYALKONCERT
Irta CZIGANY GYÖRGY

Gergő először volt cirkuszban, Karcsi utoljára.
Még csak zenélt a sátor: oszlopai orgonasípok. Mellkas-remegtető kürtök,

amelyek még a fenti bársonyfüggöny [égcsapcsengő rojtjain is túlnyújtóznak,
Kémény a két legöregebb. Szakadatlan búgnak, süllyed a hajó. Pedig az aréna
széksorai - vidám leánykar - sikoltozásba, hullámvasút zaj-szakadékaiba rán
tanak magukkal; kacagás, vagy sírhatnék csiklandozza az ember gyomrát.

Karcsi arcában feszülnek a súlyos ponyvák, az egész kupola. A magasba néz,
rosszul lát, sokáig vhsgálja a fenti, a fényes szerszámok rnértanáíg kúszó köteleket.

Hogy gyermekrabló ! Ezt fogják mondani.
Gergő is fölnéz, de könnyezik," arcát hamar elfordítja az odafenn köröző Na

pokról. Ásít. Le-fÖl billenti a szék párnázott, piros ülését. - A szék támláján
ujjahegyével a számok vájatait simítgátja szórakozottan, görcsösen.

Megazöktette azt a kis gyereket. Szegény anyja. Az megörül, .mire hazaérnek!
A tekintet a gereblyén nyugszik meg, noha itt ez is olyan idegen. Külleme

a régi, kerti eszközé; valami más dereng rajta mégis, gyanús varázs, mint minden
díszleten. Falumbéli Jolánka ő, a nyilvános házban. Hamis csíllogásban, ám ő ~_az.

Karcsi szeretí a gereblyét,
Fésülködik a fűrészpor, futkos a gereblye röl-alé,
Köszörüli a torkát.
- Ez a mi esténk. Örülsz?
Gergő csapkodja a szék karfáját.
Nevetnek. Bámulják egymást, akár a szerelmesek. Hogy történhetett? Dél

fele az ágyak vasváza világítani kezdett, földerült az ég. A pánik pillanata volt
ez. Szinte pizsamában indult. Szembetalálkozott az. ebédszállító kocsival. Biztosan
kerülte ki a nővéreket. Mint aki újságért szalad. Valóban futott. Ökölbe zárt
kezében a mázsás test minden ereje.

A villamosnál csaknem kuncogott, Örül a visszatért, győztes önhizalornnak.
Senki nem üldözte. Senki se bánthatja.

Csak Gergőre gondolt. Nehogy hiába...
Már az óvodai csengő. Az óvónő csírípelése. "Természetesen Nagypapa kérem
dalolta -, csak óvatosan. Gergő hajába túrt: és a sapkád, a sapkád?!
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Egymás kezébe kapaszkodtak. Karcsi a Vérmezóre gondolt, a Iogaskerekűre,
valami lábdára... Gergő körülugrálta őt, járta a kiskutya táncot. Cir-kusz, cir-kusz
- szavalta.

Hiába hőkölt vissza. Hát,' üsse part. Máris legyűrte a várakozás öröme a
szorongást, Öröme vén hegyként vetett árnyékot Gergő boldogságára. Nagyszeru
lesz. Nagyszerű - mondogatta, A pénztár korlátjába megkapaszkodott. Már ke
vésbé szédült. Perecet rágcsáltak, a villanyórát nézegették. Gergőé a nagymutató,
Karcsié a kicsi. Versenyeztek.

.Valamit tenni szeretne Gergőért. Csak nézte, ahogy rágja a perecet. Ez az én
vérem - gondolta az állóbüfé pultja előtt. Kortyonként itta a bort.

Egy reflektor tántorította meg. Cipője orrával tapogatta ar lépcsők szögleteit,
A jegyszedőnő a karját nyújtotta.

Harsogott a cirkusz, hangszórók hahotáztak. Bohóc - mutogatott Karcsi a
hófehé-r, süveges figurára. Gergő megdöbbent. Aztán vállat vont. Bohóc -- szólt
bennfentesen. Vagy Halál - vetette oda. Már nevetett.

Mintha a kórházi fülhallgató zenéit hallaná. Karcsi ráismert a hegedűk.

csellők énekére. A vergődő lányhangokra, basszus-szólamok egymásnak rontó falai
közt. Szél és sziklák panasza; kóruszene, dalok, harsonák. Félt a kórházban.
Az ellenség nélküli világból menekült, A nővér teát hozott, a szomszéd]a képes
újságat kínált. A börtönben sohase félt így. Ha nem szögesdrót zárt be (hirtelen
megpillantja az angyalokat), a sziv akad el maga. Magasból szálltak alá s a
széksorok közt nesztelen két sort szőttek önmagukból. Vízesésként. csupa kék,
patakzó angyalok. Most piros-bor csontok derengenek át az Izmok habján. A
kékből sárga, a zöldből (igen, zöld is volt) lila; égi revü, s végül az alig várt
nevetésben, a fölzúgó tapsban mind, mind fehér: emberi testük volt már és
táncoltak. Labdajuk világos: a tuskó Afrika helyén a Csendes-óceán kékje. majd
Afrika e tengerből bukkan elő, hogy megint csak elöntse a kék végtelen. Pörgött
a labda, elszállt a nézők feje fölött.

Nem gipsz-húsú angyalok voltak. Nem hadakoztak tüzes karddal. Ringatóztak
a porondon, testük muzsikált,

Szobrok, mielőtt megmerevültek: szobrok nyújtóznak így. A márvány hullá
maiban hailadoznak. A kívánesi t.ekintet ilyen, mielőtt röptét megállítja a cso
dálkozás. Mielőtt az iszony megbénítja az arcok erdő-rnozgását, könnyű szél
játékát. Pedig a fegyverek még föl sem emelkedtek.

- Horkelsz - lökdöste meg Gergő. Nem riadt föl.
A fegyveresek lassú készülődését nézték mindannyían. Aki melléjük állt

elkésve, csak most rángatta le válláról a gépplsztolyát, Aszíjat átforgatta a
csuklóján. Senki nem menekül. A cinkosul ajánlkozó finom és eszelős mosoly az
angyalok arcán! A szobrok meggyalázott könyörgése!

Markában a szék karfája reccsen. Föl,föl akar állni!
Aztán sután nevetgél. Ringatóznak az angyalok, összehajló és szétrebbenő

testükkel telirajzolják aporondot.
Motorbiciklis majom vágtat körbe - pokol bűze pöfékel -, hátán gyémánt

tábla, abban jókora számjegy. Talán hármas. A füst lassan száll el. Gergő csap
dosott a tenyerével, legyezte az orrát.

Két lány, két fiú (míóta keringenek már l) a terülj asztalkárnon ?
Gergő várta, hogy Ieszállnak onnan s cikázni kezdenek, akár a jégen.
Egy helyben pergett a kvartett, körbe-körbe.
Majd te is kapsz görkorcsolyát - súgta Karcsi. _
Hirtelen lelassult az eleven "Ttörhinta. A hosszú szoknyák puha láng-lobbanással

kétfelé repültek el, pontosan a szolgák kezébe.
Trikóban idegenek lettek. Karcsi csalódottan meregette a szemét, Egy figura

végén nevettek, akkor rájuk ismert, ők azok, az előbbiek; s megint szerette őket.

Mintha nyár után a tél sodorta volna elébe azt, akit csaknem feledett már. Épp
ezért hevesebb a szívdobbanás, más-voltukért is. Ö, tél-nyár kisasszonyok!
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Derékmagasságig emelték a fiúk a lányokat: folyton pürögtek, kinyitották
meg összecsukták őket napernyőként. Hajuk a porondot érte. Két hátrafeszített
fej köröz, a fogsorok szikra-fénye, akár kerék küllőín a veszett iramú trillák.•.
Fi:ilsüt a tapsban a délelőtti nap.

Szerette volna, ha nem tud a kinti sötétről. Szerette volna elhinni a nappalt
a reflektoroknak.

De már madarak! 'I'ípegő, tehetetlen galambok a híntán. Blhülyített madarak
tornásznak, táncolnak, labdáznak.

Gergő odahajítaná a sapkáját. Hogy szétrebbenjenek, hogy, megbámulhassa
röptűket a kupolában, '

Hölgy, talpig rózsaszínű. Bókol. Kinyújtott karján (a láthatatlan folyosón) föl
-alá róják útjukat a szárnyasok.

A süveges, a püspök vágtat elő. Körbelovagol a porondon. Elvágódik. fölkel.
Bömböl, pórólja a ruháját. .

Karcsi látja, neki integet. Karonfogva járnak a börtönudvaron. A jelenidő

diktatúrája, Megáll a püspök, suttog szünet nélkül. Megdől-e a pillanat uralma
rnibennünk? Benned, benned - emelte Karcsi melléhez az ujját. Rúgd le a
pillanat nyűgét, Velük tarts. Vállalj közösséget a teljes emberiséggel, tízezer évek
lelkeinek drámája - benned, benned. A bohóc legyintett. Voltunk, vagy leszünk:
mindnyájan halottak vagyunk, az öröklét bennünk változott halandóvá. ts mégis...

A kopasz dobos-' helyén angyal verte a cintányért.
Ostor. Fiatalember pattogtatja. A letéphetetlen álarc: mosoly, megkövülve a

nevetés küszöbén.
Rólad van szó, öreg - szól meghajolva, s hirdeti - önismereti műsor haldok

lóknak...

Gergő az ostort nézi. Nyelvével utánozza (csettint) a vágta zenéjének petárda
csattanásait.

Karcsi feje megint a mellén csüng. Hallja a rabszolgák zíhálását. Az ívlámpa
pókháló fehérségén átszivárog a megkorbácsolt angyalok vére. Napnyugta vörö
sében ébred. Jóságos, kövér szerzetes totyog be. Mozdulna feléje, de fogva tartja
a szék. Atyám - súgta a barnacsuhásnak - atyám - rekedten erőlködött. A
medve nem figyel! rá. Egy hordóval babrált. A gondolat fogantatásának ,izgalma
oly heves volt, hogy folytatni kellett. Az álmok szeunyvizéből kiszabadult való
ság, ami a hulladékok és romlandók tömegéből tisztán kerül ki. Ami érvényes
még. Ami lényük mélyén köti össze a létezőket. Csak ez gyötör meg, ez a
gyönyörűség. (A medve széttárta mellső mancsait. F'igyelt.) Ha mellettem ül s
nem tudok szólni hozzá - kiáltozta. A hiábavaló indulat is érvényes lehet? A
kézfogás is? Hogyan atyám?

Tíz perc szünet. -
A hangszóróból gátszakadás utáni özönléssei zene zuhog alá.
Kipirultan tapsolt. Fölállt boldogan. Azután lehajolt, mert Gergő a koszban

turkált. Veszünk másik perecet. Beszélgetünk, jó?
A kisfiú az ölébe kúszott, összeütötték a homlokukat. Gergő szomjas volt, föl

álltak. Az áramlás egy szigetre veti őket. Tükrös oszlop tövében Itbégtek. Ka-
paszkodtak egymásba. . '

Karcsinak vizelnie kellett. Tűrhetetlenül kínozta ez, a nadrágja már átned
vesedett. Vonszolta magával Gergőt, aki a fekete fal bűzétől elhúzódva az oszlop
faragványaiba csimpaszkodott.

Karcsi hiába szólintgatta. Végre meglökik hátulról. Elneveti magát - ej! 
s hirtelen megfordul. Csak egy kövér hölgy háta, csak zakók, pulóverele. Agas
kodott, lábujjhegyen jár, forgolódik. Ujjai megvakítva, tehetetlen merednek szét.

Hol a csodába? nyög s löki az embereket. Réseket nyit, csapkod. Ösvényeket
pillant meg, melyek míntha a kisfiú sajkáját rejtenék, de mire megindul:
összezárul minden. Megkerüli a perecest. Megkerüli az oszlopot. Nekilódul újra;
nem érzi az ütéseket, kifacsart végtagokkal fúrja át .magát a nehéz és forró
függönyökön.
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Kétszer is találkoztak, de nem ismertek egymásra. Gergő nagyapja nedves
nadrágjába ütötte homlokát, perdült egyet, tovább szaladt. Testét elöntötte az
izzadtság. Hánykódott s tűrte, hogy néha - jaj, picikém - még meg is símo
gassák. Vissza akart jutni a nézőterre. Ahol előbb együtt voltak. A zene már
megint szólt. Letörölte a könnyeit: ijedten látta, kiürül az előcsarnok.

A pereces föl-alá szaladgál.
Odabent felmorajlott a tömeg. A légtornászok!
Már látta Nagyapát. Feje a kövön, vagy valami ruhán. Nézte s nem lépett

közelebb.
A test mellől fölemelkedő rendőr meg a pereces nagysokára megindult feléje.

Mínha zenére lépkednének, óvatosan, kényesen.
Végre megérintették a vállát, Akkor szégyenlősen elmosolyodott.

SÁRI GÁL IMRE VERSEI

Kil;ilágitom magamat: ülök a
sötét autóban, fém szemem van.
Fölszállok madárszárllyon,
és ott vagyok a gép előtt, és
itt ülök a gépben, "s t~ldom,

hoqy sose sikerül megfejtenem,
mivégl'e is vagyunk a földön?

És tudom, hogy a géppel sikerült
még kisebbé válnunk.

imádása
A Hold a gépek fején a korona? Vagy
kié?
Vagy a gépek imádják lcoronájukat?

Van-e repedés ezen a gúlán vagy
buborék e qúla fémben~' De a gúla
tetején. a Hold hegyén is gép van.
Bálványunk, Gép Úr, üdvözlégy!

Gépek
A fémnek a szíve hol t'an?
Elterűl vére,
beszövi egész testét?
Metallográfus, mit keresel a fémen,
buborékot vagy hajszálrepedést?
Csodás absztrakt kép a [eluételed.
lVIetallográfus, a fémnek hol van a
lába és akarjo.?

Az autónak talán a motor a szíve?
ÖsszeáHnak gúlákba köré a fémek,
köré épülnek. Ojszerű sziromlevdek.

Robogunk. És szaladgálás az életünk.
Fantasztikus a mezőny, ahogy futkosunk,
föntről, magasból nézve az utak
sokaságán.
Miért építjük ezeket a gúlákat?
Építjü1~ gépekkel és gépekből.

Londoni pillanatképek
Arany clrádák, angyal ujJak
fogják egymást a Westminster
Abbey gótikus ablak-falain.
És mennyi csúcs-erdó-szál
fenyő! Evezőlapátok százai
a templom-hajó és halcsontváz
fiízérek, tátogó halszájak.
Csupa intes e Ház, felkiáltójel:
-ElnyelIek. ember, mulandó vagy!

Kint meg piros emeletes buszok;
kif'utottak talán a Westminster
Abbey bíbor padjai? A Trafalgár
téren is tisztelegnek: Nelson
admirális emlékének; s jönnek a
Big Ben-hez - ki rendelte ide a
Buckingham palota díszőrségét? -,
menetelnek át a Themze hídon is.

London, 1973. szeptember 3.

Pohár bor kell a~ útra
Katonák t'oltak,
ott szundikdlnak
már a Jűben;

ci1,Uek lettek újra,
elhagyttik fegyverük.
Most már csak
pohá1' bor kell az '!itra
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Olajat a tŰ1Zre

Magyarok, öreg amerikások,
akikhez mostoha volt a haza,
de
akik arcukban hordják itt is
szorgalmasan az elhagyott
barazdák másit, akik azt mondták
szakadatlan, panaszlwdva. hogy
itt nincs a szántásnak gőze,

akik közül nem egy Amerikáb6l
hazament és pacsirtát hozott,
nyugalmat az elviselhet~tle1tségre,

vagy olajat a tűzre?,

hogy fölöttük lebeg]t,n _folyton
a haza:
hogy ne szűnjön meg dalolni a
hit.

Tengernyi gond
Nem ez a baj,
az a baj,
hogy nincs helyem
a földön.

Ablahüveg-hicsinyUő-lencséjén

Tengerek, foly6k, tavak: kettévágott, hosszában '''égigme'ts;()ett. vagy feil,..
négyelt vizek. Szem, .amely mozaikszem, ne üttesd szét, ne szórd szét, de ne is
1:észíttess belőle nődnek nuakéket, kancsál szemek lennének belőle, zseb6ra..
lanco( se csináltass üregeiből magadnak.

Mozaikszem Európa. Beleestem pupilládba, zsákjába. belebújtam. tengeri. csil
lagállat virágodba. Kis faluid ékszerhalmaz: kincsek, drágakövek 67'iási kupaca,
még a temetőid is meztelen !elsőtestükkel feszítő ember-gerincesek, és csak
úgy világítanak éjjel is.

Egy-égbolt-sátor· a minden-ország ablaküvege: alattatok tornászunk a re ..
pülőgép-trapézon, s ablaküveg-kicsinyítő-lencséjén hogy bogarásszuk alattunk az
országokat! Varázsszőnyeg, 7,isszük rajtad haza, a mozaikszem-Magyarországra,
fényt nyeletni, telítődni sirkőtestünket.

DOKUMENTUM
KODOLÁNYI JÁNOS ES SÍK SÁNDOR LEVELEZÉSÉBŐL

KODOLÁNYI JÁNOS - SíK SÁNDORNAK

Akarattya, 954. jan. 19.
Kedves Barátom,

leveled hosszas utazás után érkezett meg s éppen akkor, mikor betegen fe
kiidtem, Sőt nemcsak én voltam beteg, hanem a feleségem is. Elgondolhatod,
milyen keserves dolog itt, ilyen elhagyatottan, segítség, or1.:OS, pauka nélkül
betegnek lenni. Dehát túl ?;agyunk 7'ajta s most mar én is válaszolhatok kedves
soraidra.

Nagyon örülök, hogy küldött kézirataimnak egyike megnyerte tetszésedet.
Talán helyesebb lett volna, ha az egész kézirat ismeretében Magad választod 1<.&
az alkalmas részeket, ezt azonban több okból nem lehetett megvalósitani. Egyik
az, hogy a JÚdás··regényt még ma sem jQ.1)itottam ki, szöt'ege sokhelyi).tt nem vég
leges, "vannak gyenge pontjai, találhatók benne kisebb-nagyobb tévedések ís,
il'!Jen állapotában nem tudnám nyu.godtan olyan ember kezébe adní. amilyen Te
vagy. A másik, hogy nem is várhattam volna ~l Tőled akkora kézirat elol
vasását, mint a háromkötetes Júdás, híszen tudom, milyen elfoglalt ember vagy.
pe meg a másolat is olyari rossz, hogy csak nehezen olvasható, az eredetit pe-
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dia erősen őrzöm, hiszen azon ken végrehajtanom a javUásokat. Időnként eló
előt'eszcm s olvasgatom, kéznél kell hót lennie. lfl1J teh.át be:.e kellett törőd
nöm, .hogy magam válasszak.

Örülnék, ha Bika cimű munkám kéziratát elolvashatnad, s mint leveledbdl
tátom, érdekel is a dolog. Csodálom azonban, hogy ... odaígérte Neked a kéziratot,
miután visszavettem tőle minden példányt s vele magával megszakitottam az
érintkezést igen fölháboritó ta.pasztalatok alapján. Nem akarok erről részle
tesebben beszélni, unom is, fölöslegesnek is látszik. Azonban eg'/llk másolat Zi
mándinál van, ő olvassa s úgy fogok intézkedni, hogy tőle Hozzád ju.sson s
elolvashasd. Föltéve, ha Zimándi véleménye nem lesz túlságosan rossz a műről.

Majd irok neki ebben az ügyben. Azt hiszem, még nem haladt túlságosan sokat
az olvasásban, ő is nagyon elfoglalt ember lévén. Ha olvasni fogod s olyan
részletet találnál benne, ami tetszésedet megnyerllé, kérlek, használd föl köz
lésre tetszésed szerint. A Vigilia nagyon kedvemre való lap, minden számát
gondosan olvasom s ha nem értek is mindenben egyet vele, a fódolgokban he
lyeslem és becsülöm. Derék, tiszta, az igazságot kereső embere1~ csoportosulnak
köré, az egyetlen olyan lap, amelynek univerzális törekvesei t'ar.nak.

A háromkötetes Mózes-regényt (címe: Az égő csipkebokor) szintén befejeztem
terveim szerint december 20-án, nagyon nehéz körülmények között. Igy a tet
,'alógia most teljes (Vizöntő, Bika, Az égő csip!\.ebokor, A tékozló fiú). tiz vas
kos kötet. Ogy érzem, mindent elmondtam, ami mondanivalóm volt s irói pályámat
befejeztem. Most- már a Mózest is ki kell javitanom, mert ahogy egy·egy reszt
megfogalmaztam, el sem olvastam, csak haladtam tOllábo, attól való féltembl!n,
hogy valami közbejöhető súlyos ok miatt nem tudom b,?fejezni. De sikerült,
hála Istennek. Vajon nyomtatásban látom-e valaha, nem tudom. Ez már nem
tőlem függ, mint maga a munka. Dolgomat megtettem, más nem rám tartozik.
1Erzésem szerint a' mű meglehetosen jó.

Éleiiink: nehéz, mint a táboron kivül őrzött leprfisoké. Nagy magányban, el
hagyatottságban telnek napjaink. Ilyenkor még látogató sem 1'etődik erre, Bi
zony, sok erő kell ahhoz, hogy lelkiegyensúlyunkat, bizakodást/nkat, belső bé
kénket megőrizzük. Nehéz elviselnem, hogy hiába vannak az átlagosnál talán
nagyobb l~épességeim, hiába tudok nyelveket, hiába tanultam s tanuloT~ folyton,
a munkámmal, saját 'erőmből nem tudok emberséges életet biztositani feleségem
nek, pedig nagyon nehezére esik a sok teher hordozá.~a. Ezt szégyenlem, azonbi:zn
munkámra senkinek sincs szüksége, testi munkát pedig nem tudok végeznj. De
nem panaszkodom. mások is osztoznak sorsomban, méghozzá sokan.

Köszönöm soraidat. irántam tanú.•itott baráti érdeklődésedet. l/linden jót kí
vánok, egészséget, külső-belső békességet, jó munkát. Oszinte szerétettel ölellek.

Kodolány!

U. i. Lakáscimedet nem írtad meg, de remélem, így is megkapod a levelemet.
K. J.

Akarattya, 954. ápr. 15.

Kedves Barátom,

leveledet most kaptam meg, sietek megköszönni türelmed';?t, birálatodat s
egyben csendes, békés Húsvétot is kívánni baráti ·szívből.

Lakáscífnedet ismét nem írtad meg, így a Vigilia eímére küldöm ezt a le-
velet. Tán még megkapod a világ vége előtt. .

Megjegyzéseid helytállók, nagyrészt egyeznek Zimándi bírrílatával s az én
érzéseimmel is. Ha ismét kezemben lesz a Bika, megpróbálok segíteni a hibákon.
Talán húzással, tömöritéssel, kihagyásokka( drámaibbá tudom tenni. Dicséreteid
mélyen megrenditettek s büszkévé tettek. Kénytelen vagyok büszkeségem gyön
gítésére elmondogatnom magamnak: ami a műben rossz, azt én csináltam, ami
jó, azt az Isten. Hadd mondjam meg, a III. kötet felé.ért csináltam az elozmé
nyeket s úgy érzem, ez a mű magja, igazi mondanivalója és lényege. Hogy
Gilgames kétharmadrészben ~ber, egyharmadrészben isten, minden emberre
érvényes, lévén az ember három része: állati - emberi - isteni, de az em
berek tömegében esak o tudja ezt s ó tud csak eszerint is viselkedni. A más-
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világi út ugyanis éppen az 6 isteni részének szárnyalása téren-id6n kívül ls
túl. Hogy végül lezuhan és "sfr". az az alkatából kavetkezik: realizálni akarja
azt, ami realizálhatatlan. Altalános emberi törekvés. ez az emberben a titáni. És
éppen ez a tragikus. Tetralógiámban Mózes ugyanezt kisérli meg egy egész
lLéppel együtt. a Júdás-regényben I pedig megmutatom az Istenembert. szem
beállitva az anyagias emberrel. Júdással.

Nem akarok azonban hosszasan magyarázkodni. hiszen sem a Mózest, sem
a Júdást nem ismered s ki tudja. megismerheted-e valaha. A Júdás fontos kor
rekcióit még most sem hajtottam végre, hiszen a nyomdafestéknél reménytele
nebb dolgot elképzelni sem tudok ma, a Mózes pedig egyetlen. példányban van
meg csupán s amíg le nem tudom másoltatni, nem adhatom ki 'a. kezemb6l. A
Vízöntő-től a Júdásig együtt kellene látnod mind a négy művet, hogy észreee
hesd a kifejlesztés elveit, amelyek lépcsőzetesen következne~ egymásra. Ismét
hangsúlyozom azonban: véleményedet elfogadom, a hibákat megfontolandónak
tartom. 'Éppen ezért kedves, 6szinte leveledet újra hálásan köszllnöm.

Köszönöm azt is, hogy a regényrészletet kllzlód a Vigiliában. Nagyon llrillök
éppen ennek a nyilvánosságnak. A lapot figyelemmel olvasom és sok olyat ta
lálok benne, aminek ml!gírása éppen ma igen fontos. Ha nem tartasz túlságosan
$zerénytelennek, a most Nálad lévő rész megjelenése után ismét küldök t'ulamit.
7Iogy ha Neked is tetszik, közöld. Killönösen jól esik egy~k reif. lelkész barátom
amaz értesítése, hogy sokan olvassák az 5 paptársai kllz11l is. Ennek egyébként
másfelől is hallottam hirét. De meg én nem teszek külllnbséget reformátu.s,
katotikue, zsidó, vagy akár mohamedán olvasók s fró~ között, meg Uvén róla
gy15zódve, hogy a~ igazság mindig csak egy s ennélfogva keresttény. Az Evan
géliumot keresem minden nép, minden fajta, minden kultúra es minden ember
legmélyén. '

Ami az .,. ügyet illeti: nekem is fájdalmas volt, hog1J úqy kellett dön
tenem, ahogy döntöttem. de nem tehettem másként. Nem volt más választásom.
Harag nincs bennem iránta, csupán kénytelen vagyok távol tartani őt magamt6l.
Jogod van a dologhoz hozzász6lni. hiszen a barátom vagy. De talán egyszer,
ha személyesen is találkozunk, elmondom indokaimat is. Vagy jobb, ha le
vesszük a napirendrlSl s olyan emberi gyiin(Jeséqnek tekfnt1llk, amfrlSl nem ér
demes sokat beszélni? No, de annál nagyobb iirllmem teUk más barátatmba.n.
akik ti,~ztában t'annak vele.' milyen naau. szent ügy II barát~ág.

Kérlek. a Bikát add vissza Zimándinak, maid lS továbbítja hozzám. Boldog,
béké,~ Húsvétot kívánok, j6 egészséget, j6 munkát. Tarts meg ezután is szere
tetedben.

Igaz barátsággal iileZ: Kodolányi János

Akarattya, 955. ján. 29.
Kedves Barátom!

Leveledet s a kéziratot megkapt:zm. Megdiibbenve látom azon,ban. hogya. le
velet május l3-án irtad, de a postabélyegző jtínius 27-ét mutat. E lllásfélh6napos
eltérést nem tudom mivel magyarázni s kérlek is, nézz utána. mlért hevert va-
lahol hat hétig a leveled. .

Megva!lom, igen elkeserített kéziratom fél évig val6 hevertetése s a küro
Wtte támadt némaság. ~n a szeretet s a megbecsiilés hiáttyát láttam ebben s
bár bennem sem a ezeretet. sem a megbecsülés akár hántad, akár a Vigilia
iránt emiatt nem csökkent, szomorúságom. sót keserüségem mégis nagy volt.
Kapcsolatunkat szorosabbnak, hatékonyabbnak képzeltem el s csal6dnom keilett.
I\1ikor hosszú hallgatás után éppen a Vigiliában szólaltam meg. hiWaHást tettem
a nyilvánosság előtt o,rról, hogy Jézus Krisztus hivei közé tartozom; ilgyét a
magaménak. tartom s jól-rosszul, ezt az ügyet kívánom szolgálni. E szerény és szegé
nyes lépésemtől azonban nyilván a kel1,eténél nagyobb megértést vártam, nem is any
nyira a magam, mint a közös szolgálat érdekében. Sőt, am'i a't>lagam személyes
érdekét illeti, annak inkább ellenére c.~elekedtem, hiszen negnehezítettem a hely
zetemet. Hogy ezt Ti nem láttátok úgy, mint én. nem l;>aj. hiszen lépésem nyoma
megmarad s megmarad az a - bár csekély - haszon is. ami ebből Jézus Krisz
tus ügyére származik.
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Ennyit szomorúságom jellemzésérlJl s megokolásár61.
Mármost ami az irást Weti: nem Júdás lelkiállapotár6l s annak kialakulásár61

van szó, hanem arról, hogy Magdalai Mária. a züllött, parázna, búnösnő meg
érzi és megérti, hogy a Mester őérte, a senkiért és semmiért, a megvetettért
és a gyalázatosért meg fog halni s ez a megérzése és megértés megtisztitja őt.

Júdás szerepe mellékes. Az a sejtésem, hogy nem az írás regényrészlet-volta
s nem Júdás alakjának homályossága a félretétel ígazi oka, hanem oz, hogy
Magdalai Má1'ia alakja a hívek körében mint szent asszony él s ennek a szent,
- már megtisztult - alaknak lZ realisztikus ábrázolása vélhet5leg riaszt6an
hatna. Hiszen, mint egykori katolikus, tisztában vagyok azzal, hogy hallgat61ag
összeegyeztetik ennek a Máriának az alakját Má1'ta testvérének, Máriának az
alakjával, aki Jézus lábánál ülve hallgatta tanításait. E két alak azonosítása
lehet az önkéntelen legendaképződés eredménye s már-már teol6giai nehézséoek
elé állítja a nép között f01'g6. tanít6 papságot. Az írás "csonkaságát" azzal a
megjegyzéssel, hogy "regényrészlet", indokolni lehetett volna, hiszenregény-rész
letek közlése általános, mi6ta a folyóiratok teljes regényeket nem közölnek. Ez
csupán technikai kérdés, nem esztétikai akadály. De annál inkább lehetett .,ag
gályos" Mária alakja s így a közlés akadálya is. Ami engem illet: az "aggályos"
dolgokkal szemben mindig tökéletesen közönyös voltam, ha ugyan nem ellen
séges, de nem vonom kétségbe azt a jogot, hogy mások aggályosak legyenek.
Míndez azonban szintén nem volna baj. A baj az. hogy nem közölted velem
sem Magad, sem valamelyik munkatársad útján a kialakult véleményt II fél
évíg méltatlan helyzetben hagytál. Hiszen mindent megbészélhetnénk őszinte j6
a.karattal. barátsággal, bizalommal. Még azt is megmondhatjuk, hogy nem egy igen
rossz novella jelent meg a Vigiliában, főként hölgyektől, puszta szánalomból,
vagy azért, mert ezzel a szép aesztusuü akartatok segiteni valakin. E kispolgári,
érzelgős írások, igaz, nem támasztanak aggályokat iskolás vallásosságukkal, de
mellettük és köztük tán' megállhatott volna az én Magdalaim is. Kérlck, ne ne
heztelj, hiszen mindent. ami nyilvánosság elé kerül, jogunk van bírálattal il
letni, megjegyzéseim pedíg nem rosszindulatúak s nem is eg~Jediiliek biztJllyára.

Leveled szeretetteljes hangja, stíltlSa egyébként felold minden neheztelést
s hadd biztositsalak afelől, hogy sem Irántad, sem munkatársaid. sem lapod
iránt a legcsekélyebb morzsa sem maradt belőle. Igaz bará.tság!1al kívánok min
den j6t, eredményes munkát. csüggedetlen erőt. ts változatlan szeretettel ölellek.

Kodolányi János

siK SÁNDOR - KODOLÁNYI JÁNOSNAK

Kedves Barátom!

Néhány hétig távol voltam Budapesttől és csak most jutok hozzá, hogy jú
nius 29~én kelt leveledre válaszolja.

Mindenekelőtt: a tiednél nem kisebb meglepetéssel olvasom leveled elején,
hogy májusi levelemet 6 hetes késéssel kaptad meg. Teljességgel ertetlenül állok
szemben ezzel a jelenséggel, mert azt meg tudom állapítani, hogy tőlünk a
megírás napján délben elment a postával.

Ami leveledet illeti, egyforma hálával köszönöm neked a belőle sz616 nemes
őszinteséget és azt a meleg baráti hanapt, amely még jobban elmélyíti bennem
iMntad oly rég6ta érzett tiszteletemet és szerétetemet. Hid.d. el, hogy amit a Vi
giliához val6 csatlakozásod értelméről írsz, azt én is, Vigilia-beli barátaim is
pontosan úgy fogjuk föl az első perctől kezdve és azért vo/tak nekünk írásaid
kétszeresen kedvesek.

A regényrészletek köz/ésének problémá,a a mi számunkra sem technika,!,
sem nem eszté,tikai kérdés - az előbbi jelenté/etelen volna. az ut6bbir61 veled
szemben nem lehet szó - hanem egysze1'úen a mellőzhetetlen szerkesztői okos
ság kérdése, vagyis 0lvas6ink igényeinek szemmel tartása, aktk f.tindig egy kissé
idegenkednek az effélétől. Egy olyan fQly6iratnak, mint a Vigilia. amely sem ál
lami, sem egyházi cenzúrában nem részesül, kétszeresen 6v<ltosnak kell lennie
közönségével szemben.
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Ez vonatkozik utolsó novellád, tllett'e regénY-fejezeted ilfl1lére is. Jál gondo
lod, hogy múlt levelemben kifejtettek mellett a Magdolna-probléma kényessége
rolt a vele szemben való tartózkodás másik legfö7;)~ oka. Alig lehet ma már
kétséges, hogy Magdolna, Mária (a Márta testvére) és a bűnös nő, három kU·
lönböző személy, akiket csak Nagy Szent Gergely óta egyesít a liturgia egy
alakban. Ezt a problémát ol,yan érdekesnek taláitam, hogy illetékes szakember
rel - Szörényi Andor teológiai akadémiai professzorral - cikket irattam róla
a Vigiliában. Végül is azonban - a szóban levél okokból: az olvasók érzé
kenységére való tekintetből - jobbnak látszott ezt a cikket nem közölni. Ennek
a cikknek a t'Ísszaküldése után jött a te regény-fejezeted néhány hónappal. Az
"aggályos" dolgokkal szemben való .elutasítÓ magatal·tásodat szívből magaménak
vallom én is, mint ember és mint író. de mint szerkesztő u mai viszonyok közt
azt hiszem, hogy kénytelen 'l-,agyok tekintettel lenni a mások gybngeségére.

Nagyon köszönöm azt a bíráló szét. amelyet a Vigiliáról ejtesz. Semmi sem
lehet számunkra hasznosabb, mint az olyan kritika, amely egyszerre jóa.'<aratú,
őszinte és hozzáértő helyről jön. Nagyon hálás lennék, ha ezt a Jövőben is meg
tennéd. De legfőképpen az volna öröm számomra, ha a Vigíliával való kapcso
latod ugyancsak olyan lenne, ami1yennek - mint írod - elképzelted: szorosabb
és hatékonyabb. Mindenesetre nagyon várom köretkező írásodat.

Igaz barátsággal kíván lanka,datlan m1mkakedvet, energíát és jó egészséget
és szeretettel. ölel:

Budapest, 1955. VII. 30. Sík Sándor

JEGYZET. Kodolányi János regényrészletei (A vibar, Káprázatok háza) a Vigilia 1!;54
évi 2, és 7. számában jelentek meg. - A levelekben emlitett Zimándi: Zimándi István,
Kodolányi, barátja, volt premontrei tanár, akkor a Nye'vturtományl Intézet kOlső munka
társa (1909-1973); 1972-ben jelent meg élete főműve, Péterfy Jenll élete és kora, az Akadé
miai Kiadó Irodalomtörténeti Könyvtár sorozatában. KodolánYI János és a Vig1l1a kapcso
latának egyik kezdeményezője volt. - K. J. etsö két levelében, minthogy a kötesönös
félreértésen alapuló nézeteltérésben egyfelől még élő személyről van szö, a nevet inen
döbbnek tartottuk csak klpontozva. jelölni. - A szöban forgó regények egyébként utóbb
megjelentek.

Ecetla
Kis udvarunk füves, van benne három fiatal fenyőfa, egy rínglö-, meg

egy kajszíbarackfa, s gyakran átszánkáznak rajta a szelek. A nagytemplom
felől érkeznek, elhúznak az új, háromemeletes házak mellett, megborzolják
a fák leveleit, megingatják a fenyők csukló vastag törzsét és fölsiklanak a
háztető maredekén. Odaát, a szornszéd udvarban áll a nagykoronájú ecetfa,
a nap és a hold útjában, Az utóbbi években egyre jobban átlátok ághálóján,
mert levéltelen lett, lombtalan; guta ütötte. Még él. Ráterífi árnyékat udvarunk
nagy, néha zavartalan csöndjére. Megtépázott. szélcíbálta fa. Galambok s
rigók ereszkednek ágai közé, szárnyat csapdosva.Ez a fa, több, mínt két évtizede nekem a nagy költészetet testesíti meg.
Sőt, ő maga a nagy költő. Azokkal azonosult bennem, akik iránt szeretetem
ugyan változik, el-elhalványul. váratlanul fölragyog, de ('l nem múlik. köl
tőkkel, akikkel - olvasva, nem olvasva - együtt é~ek, titkos megértésben.
Ök az egyetemes költészet fogalmait használják szavakként s , a teremtés
gesztusaiként. Ok a szenvedélves elmerülök, a mindig újra - nem, nem föl
fedezettek ! - megtaláltak. Olyanok. mint az ecetfa: minél közelebb kerülnek
kivágattatásukhoz. annál élesebb/ rajzú a kooárságuk. Ok a "fecsegő felszín"
alattiak. a ..hallgató rnély" váratlanjai. Akiket kopottá felejt a világ. szelíddé
őröl az öregkor. Életük végs.ő szakaszában mégis tündöklő fényt vernek szavaik
kal. A nagy magyar költők csoportjára gondolok, aho~ ott guggol. ül, áll az
Évadzáró tablóján. A nem magyarok közül meg Saínt John Perse-re. NelU
Sachsra, Kavafiszra, Lubícz-Míloszra, Quasimodóra, Általában a veszendő köl-
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t6kre. Vagy még mélyebben, a költők veszendőségére. a itiszolgáltatottságukra,
ami az Igaziaknak míndig pecsétje. nemessége, vízjele. .

Azokra, akiknek nincs udvartartásuk. nincs önrnutogatásra apparátusuk, de
van igazságuk. Akiknek a szelídsége nem hányaveti, ál-dadogós, ál-tétova,
ál-esetlen póz, hanem pórusaiknak nyitott lélegzése. A koltőletlen köhőre.

Aki olyan, mint egy kedélyes szatócs, bőrkötényben. nagy szívarral vaskos
ujjai közt. Mint egy követségi segédkőnyvtáros, könyökvédőben. Mint egy megözve
,gyült óvodai takarítónővagy mint egy -kövérkés, szemüveges. félszeg várnügyi elő

adó. Aki az éjszakából, kívilágosodó lebujból tér meg, mert ott kapott ingyen
ágyat s most szégyenlősen tapogat ki a sikátorból. Akit össze lehet téveszteni
egy civilruhás pópával, és úri sötétből meg napfénylemezekből összeillesztett,
terrakotta arca van. Szóval, akiket olyannyira fogva tart a szellem egyeduralma.
hogy az életük a sarkaiból fordul ki, jobban mondva fordul át elhomályosuló
külseíükbe. Hogy költők, azt csak a szemük, a kezük, létük mélyének gyors
és szaggatott sorozatkapcsolása árulja el. Persze, hogy veszendők, hiszen élni
akarnak. Persze, hogy az élet halálba kerül, a föltámadás lerogyásba, a föl
bukkanás eltúnésbe. Alakit, lemetsz, eltöröl, kídudorft a szellem, úgy használja
a testet és a sorsot, mint a gyurmát vagyegyelvásott kutyabőrt. Morzsolja,
gyúri, elhasítja, Miért? ki tudja. A sercegés, az égésszag, a szikrafény a lap-"
pangó erdőtúz jele.

Ecetfa. Nincs illata. fanyar, majdnem büdös, Főleg ősszel, amikor sárga
port hullat. De lefelé, úgy mongják, nagyobb gyökeret ereszt, mint a koronája.
Ha kidől. hatalmas lyuk támad a helyén a földben. Talán a tenger tör föl
azon a lyukon s hiába akarják visszaszor ítani. Nagy teteme fölött hullámzik
majd s rní, magunkat meghaladó árnyalakok a fenéken sétálunk. lopva tova
siklunk s alulról figyeljük a palackzöld felszín- ezüst fodrozódását. Ha igaz,
hogy a j!Vflk~rzetéhpn kórusok vonultak Ie s föl, akkor szüntelen éneket
fogunk bailaQi az ülepedő iszapban.

Pihenő

Itt lassan rendre elc3itul,
atni bévül tnardosva lázad:
elnézed, n1lájas szép t:erotén1l
hogyan fürösztgeti a házat,
és önti el a dombot és a völg1let,
és elfelejted végre, hOf11l
az évek összevertek.

Elgv6nll61'kl:ldsz a tölgyben, kikeTicsben, Kevés, de tnost elég ez ts:
s tnegnyugtat a vidátn madárdal: ~ ez a halódó kerti pcnnpa, ősz,

netn bőg bele tnotor, sZtréna, és úgy lépdelsz a puha fűben,

a csend hóhéra, a bárddal. tnint rejteket nyert árva őz.

S akkor se félsz, ha jön az este,
szivednek nincs tna semrní gondja:
őriz a tépett, régi otthon,
ha az éj künn sátrát kibontja.

- 75 éves korában elhunyt Mihály László költő és hírlapíró. A felszabadulás
előtt. a katolíkus sajténál. főként a Központi Sajtóvállalat lapjainál dogozott,
évekíg a Nemzeti Újság olaszországi tudósítója volt. Életében három verseskötete
[eient meg;' Hóvírágok (1923), Hazávágyom (1926), Költő, ne félj! (1936). Költe
ményeit gondos mívesség, konzervatív szemlélet, a Székelyföld hangulatainak
szenvedélyes idézése és a klasszikus rapszódiák rajongó hangjai [ellemezték.
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JUSS ERNŐ ARADI VÉRTANÚ SÍRJA

Ellemér, Németellemér, Alsóelemér, Elemír jelzik a helynévadásban bekövet
kező változásokat. A nyelvhelyesség és a történelem változásait is... A jugosz
láviai Nagybecskerektől (Zrenjanin) északnyugatra 7 km-re található ez a bánság!
nagy falu, ma már összeépülve a szomszédos Szerbellemérrel, öríást méretd,
széles, szabályos utcát a XVIII. századi telepítések pontos. mérnöki munkáját
dicsérik és őrzik ma is, csak az első telepes németség helyét foglalták el Bosznia,
Montenegro, Kössovo és Macedónia vállalkozó, szerencsét próbáló "lakosai.

Titelnél, a Tisza-hídrói lelépve jutunk el az Alsó-Tiszántúl -mssásan gazdag
földjére. A régi Bánság (Bánát) színte tökéletes (peneplén) síksága ez itt, szem
határtól újabb szemhatárig termő televény, végtelenbe vesző pompás termőföldek,

a mezőgazdaságí kultúra magasiskolája. Itt van a mai Vajdaság másik nagy kin':
cse, a szénhídrogén hazája is. Hatalmas fémvázas fúrótornyok hálózzák be a
környéket, kutak csővázas traverzei, a finomítók fénylőn azétfolyó csővezetéke,

az eleméri gyűjtőállomás "százlábú" karjai.

Kiss Izsák, az örmény származású gazdag tőzsér "erdélyi kincstári szelgála
taíért": itt kapott terjedelmes földbirtokot és "ittebei és elleméri" prédikátummal
magyar nemességet még Mária Teréziától, 1'760-ban. A család feje kettős utadalma
központj ául ezt az Ellemért választotta. Itt épült fel a kastély is, klasszikus vo
násokkal, de az "új földesúr" faluja népének templomot is épített. A hatalmas,
zömök klasszicista római katolikus templom ma is ott áll a község egykori fő

terén. Ennek, a nagyatyja által emeltetett templomnak a kríptájában nyugszik az
aradi tizenhárom egyike: ittebei és elleméri Kiss Erne? altébornagy, a szabadság
harc egyik legmagasabb rangú katonája.

Kiss Ágoston és Bogdanovíts Anna tiakéntszületett Temesvárott, 1799. június
13-án. A gyermek katonai pályára irányítását atyja szorgalmazta nyilván már
csak a frissen szerzett magyar nemesség "önigazolásáért" is. A fiú szívesen vállal
ta a neki szánt sorsot, s már kadettkéntvrészt vett a napóleoni háborúk befejezése
után meginduló pacífízálásban. Természetesen, a magyar nemes ifjú huszártiszt
lett, s atyja igyekezett a legjobb torontáli ménesekból kiemeIt lovakkal, saját
lovaival ellátni. Másodkapitányként átlépett egy dzsidásezredhez, amely ha le
hetett, még előkelőbb helyet foglalt el a fegyvernemek hierarchiájában. Alezredesi
rangban tért vissza a huszárokhoz, s fiamarosan ezredesként az úgynevezett Han
nower-huszárezred parancsnoka lett.

A szabadságharc kezdeti szakaszán Péterváradról. Hrabovszky tábornok pa
rancsára "a kikinda-vidéki rácok" megrendszabályozására rendelték. Lényegében
hazakerült. Aztán a perlaszi sáncok ("római sáncok") bevétele következett köz- ,
vetlenül a Bega-Tisza mentí harcokban, majd a mintegy 200 km hosszúságú, "bá
náti arcvonal" parancsnoka lesz. A Maros vonalától Versecig, Fehértemplomig,
egészen az Al-Dunáig húzódó kíszélesedő védelmi vonal gazdája, portyainak szer
vezője, Ekkor szolgálnak rövid' ideig környezetében Damjanich és Leinlngen
őrnagyok, későbbi vértanú társai. Klapka György is beosztottja volt egy időben.

Néhány kétségtelen kudarc (Sajkás-kerület) után leváltják és Debrecenbe
rendelik. Városparancsnok lesz. Kűlönleges szervező feladatokat lát el, az ideig
lenes főváros megnövekedett forgatagában, az itt összegyűjtött és újonnan szer
veződő honvédzászlóaljak fegyelmezésében, megszervezésében, narcra kész elindí
tásában. 1849 kora tavaszán, amikor Kossuth - Tiszafüred után - az engesz
telés jegyében ma-gas kitüntetéseket osztogatott a felkelés vezénylő tábornokainak,
a sárosan érkező Görgeyék között Kiss Ernő is ott van.
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A templom szentélyének külső falában szürke vasajtó. A vastáblákon apró,
poncolt, kereszt alakú rések: szellőzőnyílások, a krípta egyedüli kapcsolata a kül
világgal. Napsugarak aligha hatolnak át rajtuk, ezért is olyan nedves, nyirkos
odalent minden.

A bejárattal szemben, a kripta központt. fő helyén vörösmárvány tábla zárja
le az üreget. Előtte három kétkarú kandeláber, meglehetősen megvíselten, rozsdá
san. A márványtábla felett aranyozott, ötágú korona, alatta 20-25 cm hosszúságú
címerpajzs: Ketté hasított mezőjének baloldalán álló sas; a jobb oldali mező

hármas tagolású. Fent három csillag' díszlik, nem egyenletes szinten, Alatta kes
kenyebb szalag, majd az alsó térben görnyedt, álló oroszlánt lótni. A hasított
pajzsot alul kereszt zárja hármas koronával. Stílizált szalagdísz övezi a címert. A
tábla felirata az elhelyezés betűhűségével:

Itt nyugszanak
ittebei és ellernéri Kiss Ernő

volt cs. ki!'. huszárezredes,
a pápai Krisztus és egyéb rendek vitéze,
későbben magyar honvéd altábornagy

született Temesváron 1799-ik évi
július hó 13-án

meghalt O-Aradon 1849-ik évi
október hó G-án

mint az ó-aradi vértanúk egyike
Isszekutsz Mária

Kiss Ernőnek nagyanyja: -
Kiss Agostonné született Bogdánovíts Anna

Kiss Ernőnek édesanyja: - és
Kiss Ernesztina

Kiss Ernőnek hét éves leánykája

Egykori felettese és tiszttársa, Haynau halálra ítélte Kiss Ernőt is. O nem kért
kegyelmet. Négyen voltak, akik megkapták a katonahalált illető golyót, ez volt
a "kegyelem" számukra. Kilencen a bitón fejezték be ...

Kiss Ernő a tüzelés után Is térdelve. maradt: csak a vállát súrolta a golyó.
Az odaugró három vadász másodszorra már nem téveszthetett.

Két nap múlva, október 8-án családtagjai megvesztegetéssel megszerezték
holttestét. Titokban - Kovács Mihály nevű - katonai szolgáia aradi, külvárosi

. lakására szállították s onnét 9-én az óaradi temetőbe. Itt nyugodott 1855-ig
egyszerű B. B. feliratú fakereszt alatt, akkor vitték el a szűlőföld közelébe: Ka
talinfalvára. Végre 1871-ben a birtokot utódlö Török család 'jóvoltából hazakerült
saját falujába.

Elleméri álma zavartalan volt a II. vllágháborű harcai közepette is. A kríp
ta sértetlen maradt. Haló porai itt várják, hátha visszakerülnének egyszer ismét
Aradra, a bajtársai mellé, Mert a 125. évforduló óta tizenegyen már ismét ott
nyugosznak: 1974-re kl>zös sírba gyújtötték haló poraikat. Csak ő nyugszik még
távol és a messzi Sárosban, Margonyán Dessewffy.

A márványlap előtt terjedelmes, kerék nagyságú koszorú, pusztulófélben a
rníndent megemésztő nedvességtől, levegőtlenségtől. Piros-fehér-zöld szalagján
felirat: "Kiss Ernő honvédaltábornagy emlékére. A Magyar Népköztársaság belg
rádi nagykövetsége".

CSIKESZ FERENC
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KöLTtsZET es PROZA

"A költemények nem azért íródtak,
hogy magyarázzák, hanem hogy olvas
sák őket - írja Somlyó György új
kötetének" egyik Füst Milánról szóló
tanulmányában -. Általában nincs is
szükségük magyarázatra... A versek
megértéséhez inkább elmélyedésre van
szükség, arra, hogy nyitottan és nyíltan
közeledjünk hozzájuk, emberi mivoltunk
teljességével, ami létrejöttüknek is for
rása volt." Igazi költő vallomása ez.
Olyan költőé, akitől mí sem áll távo
labb, mint az irodalom kirekesztő szem
lélete, vagy a priori kategóriák sze
rint történő ítélkezés. Somlyó György
elkötelezetten szereti a verset, a meg
testesült művet, s magától értetődőnek

veszi, hogy nyiltan közeledik mindegvik
típusához. "A költészet évadai" című
kötetének egyik régebbi kritlkusa írta,
hogy Somlyó szemléletének alapja az
"és" szócska. Nem Adyt 'Vagy Babitsot
szeretí, hanem Adyt és Babitsot, Mert
a teljességre tör, az irodalmat úgy sze
reti, ahogy van, s nem egy képzeletbeli
modellhez hasonftva.

Veres Péter Olvas6napl6járól írva
Somlyó némi iróniával tapint rá a mai
magyar irodalom egyik jellegzetes tüne
tére: az írók alig olvassák egymást, még
ritkábbari fordul elő, hogy írnak is
egymás műveiről. Annál nagyobb elis
meréssel vehetjük hát kezünkbe Som
lyó Györgynek a mai magyar irodalom
ról szóló esszéít. O valóban olvas. Még
pedig a jó olvasó módjára: szeretettel,
együttérzéssel, reménykedve. Minden új
könyvet azzal a fojtott izgalommal vesz
a kezébe: hátha remekmű. S ha nem
az, nem ragad bunkót, nem hivatkozik
tekintélyi érvekre, hanem magaból az
alkotásból kiindulva, annak legsajátabb
törvényei szerint elemzi, értékeli, s pró
bálja megmutatni, miért érzi itt-ott el
nagyoltnak. Saját érzéseiről beszél. Vé
Ieményéről. Nem megfellebbezhetetlenül,
kijelentó mondatokban, hanem az egy
szerűek alázatával és biztonságával.

Nyitottságát, szemléleti türelmességét
aligha érthetjük meg tájékozódási pont
jainak ismerete nélkül. Ilyen kiláto
torony számára ma is a Nyugat. Itt és
a Szép Szó körében kezdte pályáját,
(Sátér István figyelmeztetett rá nemré
giben egyik kritikai· írásában, hogy a
modern irodalmi törekvések kezdemé-

nyezői .közül többen is a Szép Szó mü
helyéből indultak, hogy aNyugatban
érjék el vágyott kiteljesedésüket. (Ma
is őrzi azt a verskézíratát, melyen Ba
bits kicsit megfakult elismerő sorai
olvashatók. Ma is fájó sebe, hogy a
Babits-Emlékkönyvben Gellért Oszkár
a numerus clausus miatt nem merte
közölni írását. Kedves fényképe -- mely
ifjúlwri barátságairól és ideáljairól tá
jékoztat - látható volt a Petőfi Irodal
mi Múzeum Nyugat-kiállításán is: De
vecseri Gáborral folytatott költői ver
senvén készült Balatonbogiáron egy
vendéglől asztal mellett. Devecserivel
egyébként majdnem közös volt ifjúságuk.
Somlyó Zoltán volt Devecseri költői

példaképe, á vitte mindkettőjüket a
Szép Szóhoz. Barátságuk emlékét a
kötet néhány rendkívül szép írása őrzi.

Egy alapvetően franciás ízlésű alkotó
hódol ezekben a latin és a görög szellem
nagy hatású képviselője előtt.

:!ts ezzel eljutottunk Somlyó György
irodalomszemléletének talán legvonzóbb
és legfontosabb összetevőjéhez. A magyar
irodalmat míndig a világirodalom össze
függéseiben látja és láttatja. Ebben is
a Nyugat örököse, a lap nagy esszéírói
nak a második és harmadik nemzedék
tagj~inak ~'akorlatában szinte természe
tes volt e világirodalmi Irányultság
(Gvergyal Albert, Szerb Antal, Halász
Gábor, Németh László, Kolozsvári
Grandpierre Emil. Szentkuthy Miklós~

Rónay György, Sőtér István, Vas Istvánt
Somlyó György, aki a :Nyugat utolsó
éveiben jelentkezett, mint a lap legif
jabb írója, hozzájuk hasonló természe
tességgel fogadta el magára nézve is
kötelezőnek ezt a hagyományt, .s vált
a magvar irodalom és a világirodalom
színtetizálójává, :!tvek óta hallani az
összehasonlító magyar irodalomtörténet
megírásának terveiről. Nos, ez az iro
dalomtörténet -. legalábbis ennek hu
szadik századi része - csírátban ott
olvasható Somlyó György tanulmányai
ban. Már maga az a tény is jelzi, hogy
a világlíra lélegzetvételeszerint gondol
kodik, hogy ízléséhez és érdeklődéséhez

épp Füst Milán áll a legközelebb, aki
rokontalanságában - vagy épp azért
- a világirodalomnak fontos, tiszteletet
parancsoló jelensége, s akinek "szituá
cíóját" épp ezeknek az összefüggések
nek figyelembe vételével és szem előtt

tartásával oly pompásan rajzolta meg
róla szóló könyvében és tanulmányai-

SOmlyó György: A költészet vérszerzödése (Szépirodalmi, 1977)
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ban. Kassákról szóló írásai azt sejte'tik,
}togy SOmlYÓI a "kassáki szítuácíó" je
lentőségével is tisztában van, ha talán
- épp már jelzett nyitottsága miatt 
e helyzet tartaimát és irodalmunkban
való jelentőségét másképp értékeli is,
mint például Bori Imre. De jellegzetesen
világirodalmi Somlyó György egész
gondolkodásmódja. Ismeri a legfontosabb
erő~onalakat, s a magyar műalkotáso

kat, írókat míndig ezekbe igyekszik
beléhelyezni. Az utolsó harminc esz
tendőben rengeteg vita zajlott már ar
ról, vajon a magyar irodalom elfoglal
hatja-e illő helyét a világirodalom fo
lyamatában. SoÍnlyó nem vitatkozik. fr,
és elhelyezi az írókat e folyamatban.

Manapság, amikor nagyon sok tanul
mánykötet jelenik meg, s ezek sokszor
azt a gyanút keltik az olvasóban. hogy
írójuk asztalfi6kja mélyéből a félbeha
gyott jegyzeteket is élőbányászta. hogy
könyvbe illessze, jól esik egy ilyen
ökon6miával és szerénységgel összeáüí
tott . gyűjteményt kézbe venni. Somlyó
György rendkívül alaposan megrostálba
irodalmi írásait. körülbelül termése fe
lét elhagyva állította össze kötetét. De
a válogatás példásan szerkesztett, ará
nyos, jól jelzi írójának érdeklődését.

A kötet középpontjában - a régi ma
gyar irodalommal foglalkozó írások után
- a Nyugat, a Szép Szó és kortárs
elődök portréit felvillantó esszék sora
áll, s ezeket keretezi néhány - elmélett
írás, Somlyó nemzedéktársaival foglal
kozó, alkalmi jellegű méltatás és kö
szöntő s a "Világ felé" círnű ciklus,
melyben három rendkívül jelentős ta
nulmányt olvashatunk a magyar és az
európai költészet kapcsolódási pontjai
ról. 'Mindegyik tanulmány emlékezetes
olvasmány, nemcsak fejtegetéseik szelle
mi izgalma, felfedező készsége sodorja
magával az olvasót, hanem érzékletes,
szép nyelvük is (ezt Somlyó György
ről lévén szó talán fölösleges említe
nünk), ami azt bizonyítja. hogy a ne
hezen megközelíthető kérdésekről is le
het világosan, pontosan, érthetően írni,
csak az kell hozzá, hogy az ember sze
resse és megértse azt, amiről ír.

Földes Anna kötete- az utóbbi évtize
dek néhány jelentős prózai alkotásáról
közöl tanulmányokat, krítikákat, Rokon-

! Földes Anna: Jelen ídöben (Gondolat, 1976.)
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szenves kritikus-egyéniséggel ismerked
hetünk meg: szeréti az irodalmat, nera
ítél, hanem buzdít, nem kijelent, hanem
érvel és igazol, nem kiátkoz, hanem be
fogad, egyszóval a maga módján és. a
maga eszközeivel, szemléletének megle
lelően ugyanazt az ircdalomeszményj
szolgálja, amit Somlyó. O is sokszor él
világirodalmi párhuzamokkal, jól látja,
hol helyezkednek el a leglényegesebb,
legértékesebb magyar prózai művek, s
hogy mennyit érnek világirodalmi ár
folyamon. Erős esztétikai képzettséggel
és készséggel közelít a művekhez. Kő
telezőnek érzi, hogy legyen társadalml
hasznosságuk, hogy szolgálják és kitel
[esítsék az embert. Folyamatokban gon
dolkodik, rendszerint a teljes írói élet
miívet veszi vallatóra akkor is, ha csak
egy-egy alkotásr61 ír, s érvelése alátá
masztásául sokszor és szívesen hivatkozik
az illető íróval foglalkozó írásokra (érzé
sem szerint van olyan szuverén krítí
kus-egyéníség, hogy kevesebbet támasz
kodjék mások véleményére).

Földes Anna jó vezető. Az értékekre
hívja fel a figyelmet, s a valóban prob
lémafelvető írásokat helyezi mérlegére.
A kritikust és tanulmányírót természete
sen' a megbízatásai is orientálják, ezért
igazságtalanság a teljességet számon
kérni tőle. Mindenesetre érdekes volna
megtudni. hogyan vélekedik Földes
Anna Mándy Ivánról és Mészöly Mik
lósról. (Ottlik Gézát azért nem említjük.
mert a jelek szerint elsősorban azokat
az írásait gyűjtötte itt össze, melyek 82
Iskola a határon után keletkeztek.)

Néhány jelentős tanulmányára külölI
is érdemes figyelnünk. Jó érzékkel te
szi helyre Moldova György értékeit és
üresjáratait (A másik Moldova), elfogu
latlanul és pontosan elemzi Konrád
György .-\ látogatóját, mely oly sok vi
hart kavart a kritikai életben (és olyaa
népszerű lett olvasói körőkben), s pá
lyaképnek is meggyőző Örkény István
ról szóló néhány írása. Néhol talán ví
tatná egyik-másik meglátását az' olvasó,
másutt pedig szivesen vennénk tőle ki
csit merészebb kritikai véleményrnon
dást. De kötete míndenképpen vonzó,
értékes, jól tájékoztató kalauza mai
prózairodalmunknak.
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LISZT: MISSA SOLEMNIS
HOZART-HAYDN-EST

"Ennek az els/) előadásnak a benyomá
.a félig kedvezőtlen volt, főképp a ma
gasban, a bazilika akusztikai hibája
miatt. A kupola gllújt6pontjától a han
gok (jsszekeverednek benne és szörnyű

kakofóniát hoznak létre - amit gán
csolóim az én sajnálatos komponálási
módszeremnek tulajdonitottak." Liszt
el11lik levelében - visszaemlékezve Mis
.a solemnisének 1856. évi esztergomi
bemutntójára - Sayn-Wittgenstein Ca
rolynnek panaszkodott így, célzást téve
bírálóinak rosszindulatú mcgiegy,zéseire,
amelyekl~el már a premier előtt fgyekez
tek megakadályozni az Esztergomi mise
előadását. A fő vádpont a Pesti Napló
cikkirója szerint a következő volt: a
nagymÍ3e "stílje nem lehet egyházi, val
lásos, mert hiszen Liszt Wagner tisztelőt
hez tartozik". Az elmarasztalás - amint
a zenetö,·ténetből ismert - tulaidonkév
pen az "új ·romantikusoknak" szólt. aki~
ne~ zenéje (elsősorban Liszté. W,1gnere)
"szerkezetében zúrza1Jaros, •dallamtalan,
hipermodern, nagyképű, értelmetlen".

Az aklcori időkben vclóban zavarosnak
minősíthették a Missa solemnist is. A
klasszikus mise-kompozíciók után előáll

ni azzal,. hogy a Glória "Cum Sancto
Spiritw" részére csak imitált fúgát írjon
II szerző, azt is abbahagyva, sőt a par
titúrában jelezve: az egész esetleg el
hagyható, vagy a Cred6ban színpadias
dobütéseket alkalmazni - eleve kihívó
különclcödésnek számíthatott. De sorol
hatnánk a többi példát is...

Ma már a szövevényes szólamvezetés
ben, kórus és szólisták bonyolult válta
kozásában észrevesszük azt a nemes
egyszerűséget, tisztaságot, ami ebben a
vérbeti romantikws műben rejlik. Es
ettől lesz egyházi muzsika. Az Eszter
gomi mise nem a ceciliánus eszmék je
gyében ír6dott. A szerző célja elsősorban

a wagneri 7corszakalkotó romantika eg'y~

házzenei átvétele, annak a hallatlan
kifejezőerőnek mise-drámai alkalmfÁ,zása,
amely az ember legben,~őbb világát. ad
dig szinte ábrázolhatatlan vívódásait,
megnyugvásait fogalmazta meg a zene
nye17,én. Ez az őszinte rnélyviMa sohasem
pTofán. Liszt tudta: a megvá.ltás drámá
ja is e7Jiláqon. emberek közt zaJlott le
- az emberért. A hit éoi. áramkörbe
kapcsolva gyújtja meg a földi lámpáso
kat.

A Kyriében a Christe-rés<I metamorfi
zált melódiájálUlk visszatér6 motívuma a

Benedictu.-ban (jelezve: Krisztus az, aki
,,11% Úr nevében jön"). a földre azálló
Istenember alakját idéző azoprán-tenor
szóló a Credóban, vaY1l utnlanott. a Homo
factus unisonója, a szer.vedést á1)rázoZó
három hang ("nint ős-s~imbólum, három
szög komponálható köré, jelezve a ter
mészet és a természetfeletti kapcsolatát)
a zeneköltő hittitko1cban elmélyiLlő lel
kületére vallanak.· Ezekre II misztikm
élményekre korunkban tallin csak Mes
siaen zenei e1.1'agadtatásai lehetnek ~éZ

dák. Kétségtelen: Liszt miséje a mai
kor emberének már kissé idegen hang
zásvilágú. De bemutatásukor az igazi
értők megsejtették jövő-célzatát, az új
zene "stiljét". Vitatkozt(lk róla. Vajon
mi vizsgál6dhatunk-e Új egyházi mííze
nénkben? Alig van modern, új al1cotás.

Az Alkantarai Szent Péter (volt pest~

ferences) templom Liszt Ferenc K6rusá':'
nak elóadásában, a zeneszerző halálának
91-ik évfordulóján hallottuk a Missa SO
lemnist. A feladat ..- mint mindig 
óriási. Bucsi László karnagy - egyház
zenészeink közt a Liszt-kultusz leqszor
galmasabb ápolája - jól vizsgázott. Nem
volt átij,tő a kórushangzás, de tiszta
volt. A sz6lamok egységét nem zavarták
"kiugró" vokálisok, II zenekar, az orgona
orkesztrikus arányaiv'hl, biztonságáva!
tűnt ki. A sz6listáknak: Rohonyi Anikó
nak (~zoprán), Kistétényi IvIelindanak
(altf), Leblanc Győzőnek (tenor) és Ke
nessey Gábor'nak (basszus) a bensőből

fakadó éneklésért mondunk köszönetet.

•
A televízióban legutóbb Kincses Vero

nika az 6budai Zichy kastély akusztikai
problémáiró~, de a környezet Károlyi
kertet idéző előnyeiről is sz6lt. Valóban,
a csodaszép szabadtéri l~astélyudvar

megfelel a legkényesebb zenei ízlésnek
is. S ha javítani tudnak az akuszti]"án,
a főváros leglátogatottabb nyári 1;0'11
cert-helye lehet.

Az idei Mozart-Haydn-sorozatban
olyan kiváló együtTesek léptek [el, mint
a Liszt Ferenc Kamarazenekar vagy a
Zenemű~észeti Főiskola zenekara. Ez
ut6bbi - Simon A.lbert vezényletével
- július 20··án este három művet adott
elő Perényi Eszter hegedűmil'vész közre
működésével: Mozart A-dúr szimf6niá
ját (K 201), a G-dúr hcueduversenyt (K
216) és Haydn G-dúr (Oxford) szimfóniá
ját.

A rendkívűl finom kamarazenekari
effektusokat kíváná Mozart-szimfónia (az
érettkori rnú1{ekkel mérbetél) első· téte-
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Iében rt szebbné! sze'tlb dallamfordulatok
a fiatalság örömét sug;írozzák. A második
tételben e~ csak Jokozödik. Mozart köny
nyei azonban átcsordulnak az ezüst fáty
lakon is: egyetlen kísérőszólam a tragi
kum ár'lt1/át vetíti előre a Menüettben. A
táncritmusból sóhajtás lesz. Kérdés és je
lelet. Az oboák, kürtök éteri hegedűhan

gokkal ..feleseln~k". A 11onósok zizegése
száll csak, mint szétterjesztett szárnyú
madár és puhán megtelepszik. Érezni le
hetett: a karmester a hegedühangzásra
koncentrált. A szimfónia szép kidolgozása
is a vonósok javára írható elsősorban.

Kevésbé sikerült a G-núr hegedűkon

cert elJadása. Perényi Eszter kezében
időnként csillogott a hang;;zer, s az oly
kor "szálakra bontott" dallamok mintha
:l:on6kezelési hibákat hoztak volna elő.

Vagy pillanatnyi indiszponáltság volt? Az
előadóművész ismert k1'alitásaít az első

tételben tapasztalhattuk meg. A "termé
szetes. kiegyen:<úlyozott formaépítkezés"
is ebben a tételben érvenyesiilt legszeb
ben. Kár, hogy Perényi Eszter a káden
dát romantikusra fogta. Paganiní-kon
certhez illett volna inkább.

Az Oxford szimfónia partitúráját
Haydn magával vitte Angliába, amikor
díszdoktorrá avatták. A mú itt hangzott
el, innen a neve. Az érett szimfóniák
erényeit, stílusát tartalmazómű első

tételében táncos, Rossinit elővételező hu
morú. A másodikban a .békés szemlélő

.dés", a "boldog ragyogá.!>" tetterőkben

megnyilvánul6 akkordja.i, majd a menü
ett paraszti táncos hangulatai dominál
nak, a bájos landler zenekari fortisszi
móig fokozódik. A záróresz suhanó gyor
sasággal mintha az életet kergetné: já
tékosan. napNnyes klasszlcitással.· Az
elyziumi mezők cytherei gondtalanságá
val, ahol a jókedv azért már fin ·01' is
lehet. A kádencia pergő ritmusában a

KIALLfTAs EGY
MAGANGYŰJTEM~NY ANYAGABÓL.

Nemkérdeztem még meg Dévényi Iván
barátomat, míért gyújt képeket, míért vál
lalkozik arra, hogy múzeumot varázsol
jon kis méretú lakásából. - minden jö
vedelmét arra áldozva, hogy újabb és
újabb festményekkel, rajzokkal és ér-

nagyszerű von6s remeklés dicsérhet/S,
Sajnos, a vadászkürtöle "könnyelmúen"
odavetett "nevető szólamai" megcsúfitot
ták a produkciót.

Kép és mttzsika alcímet adhatnánk a
tv zenés múzeumi délelóttjének. amit a
Nemzeti Galériából kiiztretitettek: (Este
vagy délután a közvetités szeren
csésebb lett volna!) Nem mintha kép és
Zene kiegészítené vaqy magyarázná eqy
mást: szuverén mindkettő. Csak a szép
ség anal6qiá.iában állíthatók egymás mel
lé. Mégis együtt, egyszerre ló.tni és hal
lani: az embernek együttes élmény. Ki
tűnő Bt/et volt tehát a szel·kesztőktól.
hogya hazai kórusirodalomb61 és a ha
zai piktúrából választottak. Kodály "Szép
könyöl'gésé"-hez Benczúr Gyula ••Hunya
di László búcs4Ja" cimú festmény&!
ugyanazt az érzést asszociálta: a haza
ezeretetét. De ugyanígy em1.ithetiink más
példákat is: BtÍl'dos .,Régi tá71,cdal"-át,
,.Lakodalmas rondó"-jé.t s Barabás Tibor
képeit, Udvardy László Bájoló.iát (Rad
nóti vers!) és Szinyei-Mersét. Petrovics
Emil Capriccio részletére, Ördögtáncára
Ferenczy Károly "Madárdala" válaszolt,
valamint Székely Bertalan "Táncosnó"
je "lejtett".

A két kórus a Maklári József által ve
zényelt OKISZ Erkel Ferenc Énekkar.
valamint a Sapszon Ferenc dirigáIta
Könnyűipari Minisztérium Bartók Kóru
sa ezúttal is rászolgált hírére. A magas
színvonaIon megszólaltCitott muzsika és
a képek szinlcronjába u.zonban időn

ként "hansúlyeltolódások" csúsztak be,
s ha már arra is volt gondja a rendező

Szítányí Andrásnak, -hoOY a karmesteri
vezénylés i technikát is "elemezze", miért
nem láthattuk mindkét karnagyot, miért
csak az egyik került a kamera elé?

TÓTIi SANDOR

mekkeI gyarapítsa s szüntelenül alakítsa,
tökéletesítse gyűjteménvét...

Nem kérdeztem még meg, mínt ahogy
nem kérdeztem meg a többi gyűjtőtől

sem. Nem azokra gondolok, akik anyag!
befektetés miatt vásárolnak képeket,
sem pedig azokra, akik nemes szándék
ból teszik ezt, minthogy szerétnek e
gyütt élni néhány szép műtárggyal...

* A győri Xantus János Múzeum képtárában. az ún. "Napóleon-ház"-ban k'ál1ítás nyílott
Dévényi Iván képzőművészeti gyűjteményéből, amely a XX. századi m'l'lyar mesterek (Csont
varv, Ferenczy Károly, Czóbel Béla, Kassák Lajos, Gadányi Jenő, Kondor Béla stb.) rnun
káít tartalmazza. A szeptemberben záruló tárlatot Németh Lajos művészettbrténész nyitotta
meg 1977. július 7-én.
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Hanem azokra (és közéjük tartozik Dé
vényi Iván is), akiknek a rangos gyűj

temény létrehozása hivatás, az alkotás
egyfajta módja. Voltak ilyen műgyűjtők

(a feledhetetlen .Köves .Oszkárra gondo
lok például ...), akik tudták, hogy a
gyűjtemény létrehozása nem magánügy,
nem egyszerű szenvedélv, hanem vala
miképp az élő művészet szükségszerű

része. E gyűjtők - gyújternényük meg
alkotásával -'- a művészet iránti köte
lességet teljesítettek és teljesítenek. Ezért
alakítjált-fejlesztik szüntelenül gyűjte

ményüket. kiszúrve belőle az oda nem
tartozó darabokat.

Mert könyörtelenek a művek egymás
sal szemben és könyörtelen a gyűjte

ménv a művekkel szemben. Minden mű

megteremti a maga világát s féltékeny
mínden más műre ; nem mlndegyiket fo
gadja el maga mellé társul. És ilyen

'könyörtelen a gyűjtemény is. 'Kezdetben
ugyan csupán néhány mű halmaza, las
san azonban egésszé kezd szerveződni,

mindínkább egységre tör. Jaj a gyűjtő

nek. ha nem veszi figyelembe e két té
nyezőt, a művek szüntelen konfrontá
cióját és a gyűjtemény belső logikáját,
önszervező erejét! Hány véletlenszerűen
összeállott. egymást taszító műveket tar
talmazó gyűjteményt láttam... Ezekből

hiányzott a valódi gyűjteménnyé szer
veződéshez szükséges belső összetartó
erő. Mily finom intuíció, nagy felkészült
ség, lemondani tudás és alázat kell ah
hoz, hogy valaki a szó igazi értelmében
vett gyűjreményt tudjon létrehozni!

Dévényi Ivánban megvan a szaktudás
sal párosult alázat; alá tudja. vetni ma
gát a gyűjtemény szígorú követeléseinek.
Kiváló ismerője a modern magyar kép
zőmqvészetnek: könyvek, tanulmányok,
krítíkák bizonyítják hozzáértését. Emel-

A MUZSIKA ÖRÖME

Az 1948-49-es Mesterbérlet egyik leg
nagyobb eseménye az akkor még igen
fiatal Leonard Bernstein budapesti ven
dégszereplése volt. U" .úgy próbált a
zenekarral - írja emlékezéseiben Kun
Imre -, hogy maga a zenekar kérte:
csináljanak még egy próbát. Ez alig
'hanem egyedülálló eset a zenekarok és a
kal'1nesterek történetében;'. Azóta ezt a
páratlanul 'szuggesztiv muzsikust szemé
lyesen nem láthattuk, annál több hívet
szerzett a televízió képernyőjén zenei

lett nyugodt szívvel mondhatja el, hogy
baráti szálak fűzik szárnos kiváló mű

vészünkhöz, mindenekelőtt a Szeritend
rén dolgozó modern szellemű festőkhöz.

Barátként tiszteli őket. - ez azonban
nem jelent "elfogultságot, -- m'nt ahogy
ezt gyűjteménye széles skálája is bizo
nyitja. Egy szempontból elfogult csupán:
elfogult a jó mínőség írárit.

A Dévényi-gyűjtemény hosszú váloga
.tás, gyűjtómunka eredménye. Gondosan
válogatta, szűrte anyagát, s kialakította
gyűjteménye tartópilléreit, a nagyszerű

önarckép-kollekciót, a Nyolcak, az aktí
vis'ták. a szentendreiek és az Európai
Iskola festői által alkotott művek együt
tesét.

Ökonomikus gyűjtó: nem kíván verse
nyezni a közgyűjteményekkel, nem akar
ízelítőt a magyar festészet minden i8
kclájából, de sokoldalúan és gazdagon
képviselteti azokat a mestereket, akiket
gyűjtése fókuszába helyezett. A Dévé
nyi-gyűjteményről ma mar elmondhat
juk, ,hogy fontos művek sorát őrzi,

Csontváry, Tihanyi Lajos, Uitz, Derko
vits, Czóbel, Egry József, Bernáth,
Kmetty János, Bálint Endre, Barcsay.
Korniss, Borsos Míklós .és Kondor Béla
remekelt, - hogy csak találomra nevez
zek meg néhány fes tót és szobrászt a
Dévényi-gyűjteményben jelen lévő leg
jobbak közül.

Nagy öröm, hogy most a szűk magán
lakás falainál nagyobb, tágasabb térben
láthatjuk e gazdag, értékes anyagot. Kö
szönet 'DévénYi Ivánnak, hogy megte
remtette e gyűjteményt, megmentve az
elkallódástól jelentős művek sorát, és
köszönet a győri múzeumnak, hogy ott
hont adott - két hónapra - e szép
gyűjteménynek.

N2METH L.AJOS

sorozatával. Régi adósságot törlesztett a
Gondolat Kiadó, amikor egyéb írásai
mellett megjelentette Bernsteín néhány
televízióra írt zenei forgatókönyvét is.
A válogatás alapjául két Amerikában
megjelent könyve szolgált: A zene örö
me és' A zene végtelen lehetőségei. A
magyar kiadás számára szerencsés ér
zékkel váloglittak össze egy csokorra
valót, mégpedig legjobb tanulmányaiból,
mintegy kel'esztmetszetét adva e koránt
sem mindig csak sikeres, de mindig a
szépség és a humánum buvö/etében ki
bontakozó pályának. A fordítás Juhász

• Leonard Bernstein: A muzsika öröme (Gondolat, 1976)"
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(R. L.)

El6d hozzdértését dicséri (s ezzel alig
ha mondtunk újat. hiszen 6 volt a
Bernstein-story címú nagtl sikerű könyv
:lzerzőj~ is). .

Az európai ember nem feltétlenül és
nem mindig teszi magáévd Bernstein ze
néről vallott elképzeléseit. Egy másik vi
lág értelmezését adja" elsősorban tempó
vételei gondolkodtatják meg sokszor a
hallgat6t: tipikus amerikai temp6k ezek,
telve vitalitással, rohanással, a finomabb
drnyalatokra nem mindig elég érzé
kenyen ügyelve. Am ahogy a míJvészet
hez közeledik, ahogy azt népszerűsíteni

tudja, ahogy a zenét. mint anyagot, még
pedig fejlődő és mozgás!;>an levő anyagot
elemzí, jeltárja. maglla1'ázza. az a maga
nemében páratlan. A nagy karmester
egyben kivételes televízi6s személyiség
is. S ez a szuggesztivitás írásaiból is
kicsap. megragadja az olvasát és a va
rázslat részesé'vé teszi, Mert Bernstein
varázsló i.~: elhiteti velünk, hogy ugyan
úgy értünk a zenéhez. mint 5. s a
bűvész könnyedségé'Vel bizonyítja be,
hogy, mindaz, amít elmond. megtanul
ható, nem kell más hozzá, mint egy
kí.! fígyelem és a zene olthatatlan' sze
retete. És mi hiszünk neki. Neki el
hisszük. hogy to» van. Mert 'sosem eresz
kedik le arr61 a magaslatról, . ahová
Beethoven vagy Bach kutatása nyomán

SZENTENDREI es SIOFOKI
KIALLíTASOK

A szentendrei Művésztelepi Galériában
a nyáron Perlrott-Csaba Vilmo:. festőmú
vésznek (IÍl80-1955), nagybányai, párizsi.
kecskeméti és szentendrei táj- és város
képek, csendéletek. műtermi enteríőrök,

női akt-ábrázolások és portrék alkotójá
nak emlékkiállítása volt látható, A mű

vésznek - aki sokáig élt Franciaország
ban és a weimari Németországban 
számos művét francia és német gyűjtők

vásároltak meg, halála után pedig sok
rnunkája Angliába került ki. így a tárlat
rendezőjének - Mucsi András művészet

történésznek - nem volt könnyű az
életmű fejlődésmenetét bemutatnia, hi
szen a kűlIöldre elszármazott festmények
felkutatása és hazahozatala nem volt
lehetséges. Hogy - a salnálatos hiányok
ellenére - mégis revelúcióként hat a
kiállítás, ez nem utolsósorban a mester
özvegyének. Gráber Margit festőmúvész

nőnek köszönhető. aki valóságos társren
dezőként állott Mucsi András mellett,
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fölemelkedett. hanem minket von magÁ
val. avat be. tesz a mágia részeséué,

Bernstei'n mélyen etík:Ls mű'Vés2, aki
hisz abba'n, amit csinál. aká'r komponál,
akár a zenét magyarázza. akár vezényel.
Ez a hit fel-felbukkan zenéjében is.
magyarázataiban is. Nem 'vélejIen. hOQY
olyan magával ragad6 érzelmi affinitás
sal tudott szólni Bachr61, s oly töké
letes összegezését adta e val6ban csodá
latos életmúnek: nA Bach-életmű ge
rince: az egyszerű hit. Máskülönben oly
sok egyidejű tevéJ:enység közepette. és
határidőkre, hogy hozta 1'01na napfényre.
hogyan rendezte volna el mindezt a fen
séges anyagot? Orgonált. kÓ1'ust veze
tett, iskolában tanított. g1lermekei ha
dát'nevelte, részt vett a hivatalos talál
kozókon, szemmel tartotta a jövedelme
zőbb állásokat. Bach végül is ember
volt és nem isten, de Istenének embere.
és jámbol'sága elejétől végéig áthatja
zenéjét."

Mert a zene és maga. a zenei anyag
végtelenül változatos lehet (mint erre
egyik könyvének cimével és az abb61
itt közölt címadó tanulmányát'al fi
gyelmeztet). De mindig kelt lennie az
emberben olyan rendező elvnek, mely
értelmet ad a dolgoknak és egységbe
szedi a vciltozatokat. Ez a kitűnő könyv
a legszebb tanítása.

A békéscsabai órásmester fia nagybá
nyai tanulmányok (1903-1906) után Pá
rizsban folytatta művészeti stúdíumalt.
Előbb a Julian-akadémiát látogatta, majd
amikor - mindössze tizenkét növendék
kel - Hem'i Matisse megnyitotta szabad
iskoláját (1906), az Académie Matisse-hoz
pártolt Tanítómesteréről, a Vadak cso
portjának vezéralakjáról önéletrajzában
is megemlékezik: "Matisse döntő hatással
volt feHődésem.re... Hivalkodás nélkül
e!mondhatom, hogy kedves tanítványa
voltam. Azok közé a kegyeltjei közé
tartoztam, akiket! mínden héten meghí
vott a műtermébe, ahol mesrnazyarázta
csendéleteinek komoonálásmódját. Ezek
az elméleti oktatások voltak a leghasz
nosabbak a mi részünkre."

Perlrott-Csaba és a többi fiatal ma
gyar festő (Márffy Ödön, Hatvany Fe
renc, Berényi Róbert, Czóbel Béla, Galim
berti Sándor stb.) a kor művészetének

legbővebb vizű forrását keresték fel,
amikor a párizsi tartózkodást- választot
fák. Vollard. Kahnweiler, a Bernheim-fi
vérek és más múkereskedők galéríáíban,



- PeUerin, a Steln testvérek és más
mtigyt1jtők otthonában, a Salon d'Autom
ne és a Salon des Indépendants kiállítá
sain megismerkedtek Seurat, Cézanne,
Van Gogh, Gauguin, Sígnac, a "fauve"-ok
és a kubísták munkáival, starisznyájuk
- amelyet ifjú éveikben Párizsban töl
töttek meg - sosem ürült ki; a francia
festészet szelleme, ösztönzése elkísérte
mindegyiküket a sírig. Marc Chaga'I ve- '
tette papírra e szavakat, de Pertrott-Csa
ba és a többi Párizst járt fiatal magyar
is nyilván ízv érezt'e: ,.A művészet nanía
akkoriban Párizsban razvogott: úgy lát
szott, s nekem mindmáig úgy tűnik,

hogy a -művészetben sohasern volt ahhoz
fogható, nagy forradalom."

Párizsból hazatérve a hazai tárlatokon
is feltűntek Perlrott-Csaba képei, ame
lyeknek "izgató vörös színeí, feszülő

zöldjei, fellobbanó sárgát szemet szúr
tak", a közönség konzervatív ízlésű ré
széből "halálos ellenszenvet váltottak
ki" - mint Bölöni György írta egyik
tárlati beszámoló iában, az Arad és Vi
dékecímíí lap 1909. július 4-i számában.
Perlrott-Csaba nem csatlakozott a Nyol
cak köréhez, de a század elején lénye
gében ugyanazt az utat járta, mint az
EC'ole· de Paris és a nyugat-európai
konstruktív törekvések által megigézett
nyolctagú festöcsöport, Pontosan fogal
mazott tehát - azokása szerint - Kas
sák Lajos akkor, amikor - Képz{jművé

szetiink Nagybányától napjainkig című

könyvében (1947) - Perlrott-Csabát úgy
említi, mínt "model"Il festészetünk egyik
úttörőiét." Valóban, a fauve-stílusú
"Kertrészlet vörös úttal". a "Cvikkeres
-sankás önarckép", a "Ziffer Sándor festő

arcképe", a "Nagybányai entertör mosa
kodó nói akttal", a "Tél Nagybányán",
az "Önarckép Vedres Márk-szoborral", a
"Párizsi részlet Szajnahiddai", a "Párizsi
ent'eriör mosakodó női figurával". a "Pá
rizsi részlet a Notre-Dame-mal", a
"Csendélet órával és gyi\mölccsp.l'~, az
191!l-ben festett. kubísztíkus "Krisztus
levétele a keresztr51" és a ..Krisztus-fej"
(1921, elnknvomat) alkotóla az (lj ma
gyar képzőművészet épületének egyik
épírómee::tere volt.

A kiállítás - az igazságnak megfelelő

en - azt ls megmutatta. hogy későbbi

képei ("Szentendrei részlet", "Gyümölcs
szedő nők kerti létrával" stb.) erő, össze
fogottsá~. a formák szigorú elrendezése,
a jelenségek törvényszerű összefüggésé
nek éreztetése. a kolorit frissesége tekin
tetében elmaradnak a rnűvész század
eleji műveí möaött: a 30-3S évekbeli
"posztnagybányaiság" kedvez5tlen hatá-

sától Perlrott-Csaba Vilmos sem tudott
mentes maradni. Passuth Krisztina jog
ga! írja a Nyolcak festészetével foglal
kozó monográfiájában, hogy a mester
késel termésének darabjai az ifjúkori
alkotásoknál .Jcevésbé átgondoltak és jó
val alacsonyabb színvonalúak".

A felszabadulás után a szociáldemok
rata párt körül tömörülő művészek Wzó
bel. Schönberger Armand, Gadányi Jenő,

Bálint Endre. Bene Géza stb.) köréhez
csatlakozott, 1947 tavaszán még gyújte-.
ményes kiállitása nyílott az Ernst-múze
umban. de élete utolsó éveiben őt is
"formallstá"-nak és "antirealistá"-nak
minősítette (s munkáif a nyilvánosság
elől elzárta) az akkori félresiklott kul-'
túrpoli tika.

A művész élete 75-ik évében halt meg; .
temetésén barát[a, Gadányi Jenő mon
dotta a búcsúztató beszédet: "A festé
szetnek éltél - alkotóerődet csodálato
san megőrizve -:- az utolsó őrádig. Sze
rétted a természetet és szeretted a mű

vészetet úgy, ahogy azt csak a nagy
művészek tudják szeretni. A nagybányai
generáció egyik utolsó tagja voltál. s a
nagybányai iskola hagyományait hűsége

sen képviselted mlndvéglg. l!:leted alko
nyán nem volt ugyan részed megbecsü
lésben, de munkádat folytattad. hitedet,
meggyőződéseder megőrizted, Eletműved

meghatározza rangodat a magyar művé

szet történetében. Igaz művész voltál.
aki rendületlenül kitartotltál meggyőző

désed mellett... Isten Veled!"
Perlrott-Csaba Vilmos emlékét felidé

ző és a szentendrei emlékklállftást is
mertető sorainkart hadd zárjuk a művész

írásainak, nyilatkozatainak néhány szép
és bölcs mondatával:

"Sohasem akartam a természetet utá
nozni, de számomra nincs nagyobb él
mény, mint a természet; csodálom, és
benne gyökeredzik egész művészetem."

"Szerintem a müvészet csak a kubiz
. muson és a képarchitektúrán keresztül

hozhat új élményeket. mai világlátást,"
"l!:letem nagy élménye Párizs volt: a

franciák szellemi szabadsága és művészi
bátorsága,"

"Nem hiszek abban, hogy irányított
jelszóval maradandó miivészetet lehet te
remtení."

"Egyenletes, leegyszerűsített éleM él
tem. Nem akartam az élettől semmi
többet, csak azt, hogy festhessek.."

•
A Művészet című folyóirat szerkesztó

sége a siófoki Művelődésí Központ új,
tágas, arányos épületében - júniustól

713



júliusig kiállítást rendezett olyan
képző- és iparművészeti alkotásokból,
amelyeknek repródukelói a lap 19'16-08
számaiban megjelentek. Rideg Gábor, a
Művés:~ct főszerkesztője a képes kataló
gus előszavában elmondja. hogy a kor
Iátozott terjedelmű siófoki tárlat - ter
mészetesen - nem adhat képet a kor
társi magyar művészet egészéről, de

-érzékelterni kívánja napjaink hazai mü
vészetének stiláris és műf'aji sokszműsé

gét.
A siófoki kiállítás látogatói elé való

ban változatos anyag tárult; a kozönség
egy sor kitűnő művészünk (Bartha Lász
ló; Ország Lili, Deim Pál, Szenes Zsuzsa,
Geszler Mária stb.) munkásságából 1(8.
pott izelítöt. A bemutatott művek közül

NAGY MAGYAR ELOADÓMtJV~SZEK

ss TEHETSÉGEK

A Magyar Hanglemezgllá"tó Vállalat
egyik rokonszenoes sorozata viseli a
"Nagy mag'llar előadóművészek" címet.
Operai múltunk, félig-meddig jelenünk
legnépszerűbb, legem!ékezetesebb hangjai
csendülnek fel e lemezeken, s a technika
varázslata révén néhány percre ismét
t'észesei lehetünk régi nagy sikereknek, .
nem fakuló előadói élméllyeknek.

Ezúttal Udvardr 'rtbor idézi fel nagy
sikereit. Hozzá hasonló énekes természe
tesen rendkivül nehéz helyzetben van.
mikor legjelentősebb szerepeiból keU
körülbelül egy órányi műsort összeválo
gatnia, hiszen Mozartot kivéve mind
egyik stiluskörben otthon volt, Wagner
tőt Verdi.ig főszerepeket énekelhetett, s
-calamennyiben emlékezetes teljesitményt
7ly'Újtott. Sajnos nem haLLhatjuk a leme
zen talán legsikeresebb szerepét, annak
Tészletét. Természetesen a Peter Grimes
ra gonáolunk. Brttten operá3át IfI48-ban
mutéltta be Op~raházunk, a főszerepben

Vdvardyval, aki élete legnagYI)bb alakí
tását nyújtotta a rendkívül összetett
figu'ra étetre keltésében. Humoros víUa
?lásai éppúgy akadtak, mint tragikus
píllancitai. Valóban dickensi figura Peter
Grimes-é, s az angol humor éppúgy
körüllengi, mint a sokat emlegetett kedv
pusztító, komor albiani köd. Ugyancsak
kitűnően áHt helyt a mű 1958-as fel
újításán, melyen az első nagy siker
Tészeseivel, Losonczy Györggyel, Ma
leczky Oszkárral, Palánkay Klárával és
Németh Annával léphetett ismét a
.szinpadrll. Felejthetetlen együttes volt,
felejthetetlen operai est, szerep és éne-
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kiemelkedett Borsos Miklós - négy-öt
márványszeborból és két-három éremból
összeállított nagyszerű kollekcíója,
Tóth Menyhért "Macskák" című testmé
nye, a nemzedéke leglobbjal közé tartozó
Somogyi Győző grafikus két - egyéni
karakterű, nyugta I anító Iiatású - szita
nyomata ("Hollókő", ..Avvakum protopó
pa") és a fiatal Földi Péter "Madarak
ról" című - élénk színekben fürdő 
festménye. Földi azok közé a festők közé
tartozik, akik nem feledkeznek meg arról
az axfómáról, hogy a piktúra egyik leg
fontosabb kifejező eszköze a szín. amely
nek zengése a szemnek és a léleknek
annyi örömet szerez.

D. J.

kes ritka szerenr.sés találkozása. Nagy
kár, hogy az életmű gazdag változatos
ságát többé-kevésbé híven érzékeltető
lemezre ez az operatörténeti pillanat
nem került fel.

Puccinitól a Tosca Levélál'iáját hall
hatjuk, mi mást választhatna egy re
mek hangú, kitűnő színészi képessé
gekkel megáldott, ráadásul világosan
deklamáló tenorista? Volt azonban
Udvardy Tibornak egy talán ennél is
jelentősebb Puccini-sike,·e. "A köpen'll"
ben. Két évvel ~agy sikeriJ operaházi
bemutatkozása után é'IWkelte egyik fő

szerepét a többi kiJzött Palló Imre él
Walter R6zsí társaságában, Fa1Zoni ve
zényletével. Kár, hOO1l abban az időben

még nem készültek magnetofon-felvéte
lek. .• Szerencse, hogy sok más emlS
kezetes alakítlÍSát wr. megőrizték &

szalagok, $ az utókor is t~1túja lehet e
valóban izgalmas pálya teljesitménllei
nek (Hungaroton LPX 11822).

A XVIII. század első felének olan
muzsikája páratlamIl gazdag volt te
hetségekben. Mindegyik itáliai város
maga köré vonzott néhány muzsikust,
mindegyik jelentosebb templomi együt
tes élén feltűnt egy virtuóz muzsikus,
formák [esziünek: egymásnak s alakul
nak át, műfajok rendeződnek új struk
túrákba, egyszóval már-már pazarló
bőségben, tarkaságban egyszerre forr a
;elen és a jövő. Hiszen ki tagadnatná,
hogy Domenico Scarlatti' szonátái később

Mozartot és a bécsi klasszicizmust ili ,
megtermékenyítették? E rendkí?'ül so
kat értelmezett és vitatott műalkotá

sokat mindig a legkitűnőbb zongoramiZ
't,észek Wzik műsorukm, mintegy érez
tet've, hogy a zenetörténet nagy pillana-



tában születtek, s ezekben az egyté
teles alkotásokban voltaképp egész mik-,
T01,ilág rejlik. A Hanglemezgyártó is
átnyújt most belőlük egy csokornyit,
Schiff András toImácsolásában.

Goethe figyelmeztetett, hogy "az em
ber csak akkor tökéletes, ha játszik".
Ez a jcitékosság, a fo~ma kecses. mér
téktartó, ötletes virtu.ozU<isa jellemzi
milveit. Élvezetét leli a hangokban,
megismétli legszebbnek, legjobbnak hitt
formai leleményeit, néha többször is,
aztán váratlanul elér.zékenyedik, a tün
döklő olasz égboltot fellegek lepik el,
hogy rövidesen ismét a nap, a vidám
lág győzedelmeskedjék. Hallatlan nehéz
előadói feladatot jelent· mindennek ér
zékeltetése. Érzelmi ráhangoltságot kí
ván, jókora humorérzeket feltételez, s
ugyanakkor kristálytiszta biHentést kö
vetel. Schiff András áltc.Lában megfelel
a váralwzásnak, s némelyik darabot úgy

BETI ZOLTAN KIALLITASA

A lírai vers természetének a képző

művészetben leginkább az akvarell fe
lel meg. A spontaneítás (manapság már
nem erény, és nem divat l) a szín és .
a kép szétbonthatatlan egységében, az
érzés (látás) egyszeriségében ragadható
meg. Ennyiben az ímpresszlonízmusra
emlékeztet. Az akvarell lényegében min
dig is viselni fogja az ímpresszlonlz
mus je!D'eit. Korrigálhatatlan alkotást,
azonnali tökéletességat követel. Előnye

a mlndíg friss kolerit. az örökké aktu
ális téma: a táj. Mégsem mondható az
akvarellista pusztán természetmásolónak.
Virtuozitását manapság egyre inkább
felváltja a jól átgondolt szerkesztés.
Adottsága: tájalt áthasonítása, emberek
festői látása és megörökítése a nagyon
is esetleges vízfestékkel ez talán.
ami leginkább a spontaneítás Iölé emeli.

Réti Zoltán ezek közé a múvészek kö
zé tartozik. A festészet válságának ide
jén magas színvonalú akvarelljeí, saját
ságos, emezekkel rokon olajképei a
belső látás és láttatás erejével hatnak.
A nagyoroszi születésű, Balassagyarma
ton élő festőmúvész a tájak lelkét érzi.
Színekben, formákban úgy adja vissza
a látott - leginkább nógrádi tájat -,
hogy az esztétikai élményen túl meg is
gondolkoztat. Képei nem provinciálisak,
hanem egyetemes érvényűek. A rilkei
művészetelv: "Változtasd meg élted!"
kisüt képeiből. Goethe csodálata a te
remtett világ rendjén rész és egész kap
csolatának ontológiai mélységét idézi fel

tolmácsol;a, hogy a lf1gnagyobbakéi
mellett és után is akad felfedezése
(Hungaroton SLPX 11806).

Rásonyi Leila elsősorban erőteljes

játékával ragadja meg hallgatóJát. Ér
deklődése és ízlése bizonyára mélyül
még; a hangszerkezelése mindenesetre
máris nagyon jó. Lemezén Franck sokat
hallható Szonátája mellett néhány vir
tuóz. rövid lélegzetű modern mil sze
repel, melyek jó alkalmat adnak a
játékos virtuóz tehetségének kibontá
sára. kevesebbet az elmélyiLlésre. Az
elmúlt hangversenyévadban emlékezete
sen adta elő Mozart egyik hegedúver
senyét. Alighanem ebben az irányban
kellene keresnie nagyszerű adottságai
nak kiteljesedését. Zongorakíséretét
Mikl6s György látja el (Hungaroton
SLPX 11825).

R. L.

bennünk, ami nem más. mint a líra
metafizíkája. Ezt a világot pedig csak
az foghatja fel, aki a jelenségek mélyén
megtalálja a nyugalmat: a tenger tükrén
elterülő. Iélegző mozdulatlanságot, amely
minden pillanatban kitörést ígér, és vég
telen mezőkben a természet virágokba
bújó erejét. A festő akvarelljei efféle cso
dák. A Mednyánszky-terembelí ki41Wásán
látott Bánki tavon (két változatban) a
valószínűtlennek túnő éles kékség s a
tömörségben mealelt könnyedség. a Bú
zaföld pipacs-jelzései vagy a Viráazás
robbanó fényei a lét rendjét reprezen
tálják. amely "szélső pilléreken" nvua

.szik. Mi a híd középén állunk. Az Ipoly
vagy a Tisza partján köszálva (Kiöntött
az Ipoly, Komp a Tíszán) úgy ábrázolja
a hétköznapok témáit, hogy ünneppé
avatja. A hazai föld szerétetének alapja
nála az otthon, a magyar embertól év
századok óta megszekott szeros pátria
szeretete. Elemi költésze"tét olyan képeken
figyelhetjük meg leginkább. mint a
K~rtek, a Nyírjesi tó vagy a korábbi
Nógrádi dombok. A megművelt flóra,
a nyers természet szembesítésében azon
ban elmosódnak a határok, A fák. a
füvek, a vizek vannak jelen, amelyek
környezetében "megtel'em" az ember.
Érdemes külön megemlíteni a Gyász,
1944 című ákvarelliét, Az ecsetsubaná
sok nyomán keletkezett, csillagködökre
emlékeztető fényvonalak. utak., dombok
előterében, útmenti kereszt előtt két

. ember áll. Arvaságuk a veszteséget
jelzi: háttal állnak, arctalanul. A rnű

vésznek nem kell megerőltetnia magát

715



ha érzéseket akar kifejezni. A táj" su
gározza az örömet, vagy közvetíti a
bánatot. Olajképei is erről vallanak.
Sokszor a francrákra emlékeztető ex
presszivitást pasztell színekxel lágyítj a,
önálló stílust teremtve. (Lényeget meg
f,ogalmazó a MagIÍny című vászna,
vagy a Kaszafenő realista bensősége.)

Vonal- és szfnritrnusaí , képeinek zenei
stflusjegyei.

Külön csoportnak érzem kápolnás
képeit (akvarell és olaj: Kétbodony, Ká-

PAZMANY Pm'ER ELSO LATIN
NYELVt1 MUNKAJA

Ory Miklós nevét jól ismerik a ma
gyar írodalomtörténészek. Pázmány kö
rüli munkássága alapvető. Pázmány Pé
ter tanulmányi évei címmel kiadott
munkája (Prugg Verlag. Eisenstadt 1970)
rendkívül pontos és hiteles képét adja
azoknak a szellemi hatásoknak és ösz
tönzéseknek. melyek a fiatal Pázmányt
érték Erdélyben. Lengyelországban.
Bécsben és Rómában folytatott tanulmá
nyai során. Rómában ismerkedett meg
'Pázmány személyesen is a •.hítvédők fe
[edelmév-vel, Roberto Bellarmínóval. aki
1!'iQ2 és 94 között rektorként vezette a
Collegtum Romanum munkáját, Ekkor
fejezte be hatalmas művét, az opus ab
solutissimumként emlegetett Disputc.tio
nes de Controversiis fidei-t, melynek je
lentőségét és kortársaira gyakorolt hatá
sát abból az egyetlen epizód ból is le
mérhetjük, hogy a protestánsokat térítő

Szalézi Szent Ferenc a Szeritírás me!lett
ezt vitte magával útjára. A Collegium
Romanumban tanulók évente két alka
lommal fogadalom-megújításl tríduurnot
tartottak, s ezen alkalmakkor - mint
Ory Miklós írja Idézett művében - •.lel
kük egészen kit'árult atyjuk és mesterük
előtt". Főleg ekkor alakult kl Bellar
rnino és Pázmány mély kapcsolata. ek
kor kapta az utóbbi azokat az indításo
kat, melyeket hazai gyakorlatában re
mekül hasznosíthatott.

Bellarmlno személyisége és Pázmánvra
tett: hatása döntő mértékben befolyásolta
ennek rnunkássázát. E hatalmas arányú
tevékenység egyik rendkívül vitatott. de
eddig megnyugtatóari meg nem oldott
részletére irányítja a fi~elmet Öry
Miklós új könyvében." melvben fakszi
mile kiadásban tette hozzáférhetővéPáz-

poZna). Ilyen témájú akvarelljeinek
kompozícíójába, úgy éres.tetí a csend
mámorát, ahogyan zarándokember él
hette át erdei kápolnán előtt, a múlt
század elején. Ez· fl már-már bieder
meier-hangulat azonban a realista
festőé, aki tudja: a csend «nozdíté ere
jil sugallat, s az embert önmaga felé
fordítja.

(T. S.)

mány Dlatriba Theologica című rnűvét,

és bámulatosan gazdag bevezetésben bi
zonyítja, hogy ez Pázmány alkotása. s
hogy a keletkezésére vonatkozó eddigi
ismereteink meglehetősen hiányosak és
felületesek voltak,

A Diatrlbának 1941-ig egyetlen példá
nyáról tudtunk Magyarországon. Ezt
Hellebránt Árpád fedezte fel a prágai
egyetemi könyvtárban. ~ry Miklós hosz
szas kf'resés után a Biblioteca Nazíonale
Centraleban - ide olvasztották ce Bel-

-larmtno könyvtáráf -' talált egy, az
egyházról szóló művet (azt ekkor már
tudta, hogy Bellarmino hagyatékában
szerepelt egy ilyen című munka, még
pedig Pázmány szerzőségével), de ennek
szerzőjeként Fridericus Brenner nevét
tüntették föl. 1955-bt:n. a grazi egyetem
könyvtárában felfedezte a mű harmadik
kéziratos példányát. A kis könyvecske
Brenner Frigyesnek Brenner Márton
püspökhöz szóló ajánlását is tartalmazza.

Az eddigi szakirodalom tudott Páz
mánynak az eg,)"házról írott könyvéről.

O maga emlékezik meg erről 1603-ban,
a Feleletben. Az egyházról szóló mun
kának tehát a Felelet írásának idején
már készen kellett lennie. Erdekes mó
don azonban míg a jezsuita biográfusok
1605-re datálják megjelenését, a magyar
életrajzírók 1615-re. Ilyen értelemben
szól Pázmány munkájáról Fraknói, majd
Szinnyei József is életrajzi lexikonában.
Űry Miklósban élt a gyanú, hogy az
1615-ös évszám csak elírás lehet, hiszen
Pázmány 1607-től, tehát Magyarországra
való visszatértétől csak Itthon, Bécsben.
esetleg Prágában jelentetett meg művet.

S itt következik első filológus! bravúrja:
szorgalrnas kutatással rájött, hogy Cvit
tinger Dávid pontatlanul másolta le Phi
Hp Alegambe-- Bibliotheca Scriptorum
Societatis Jesu című könyvének a mű

• PAzmány Péter: Krisztus látható egyházáról. (Bevezetéssel kiadja: Ory Miltlós. Prugg
Verlag, Eisenstadt)

716



SIKl atzA

keletkezésére vonatkozó adatát, s e téves
adatközlés vonult végig a magyar szer
zők műveiben.

A másik nagy kérdés: vajon ki a szer
zője a Diatrihának? Pázmány-e, "vagy
Fridericus Brenner? Azoknak a kuta
tóknak van-e igazuk, akik Pázmánynak
tulajdonítják. vagy azoknak, akik sze
rint a mű inkább annak [ellemzőíe, mí
lyen iránvba orientálta doktorandusainak
érdeklődését. OTY Miklós nem elégszik
meg válaszadása közben a stílusvizsgá
lat módszerével, hanem részletesen visz
szapergett. milyen akadémiai fokozáto
kat ismertek a grazi egyetemen a XVII.
században, majd elsősorban Gerhard
Kaufmann kutatásai nyomán ismerteti
azt a szokást, mely szerínt a megvé
dendő dísputatío mástól is származha
tott, sőt ezeket a XVI. és XVII. század
ban "leginkább a disput'atiót vezető pro
fesszor írta" (jelen esetben Pázmány). A
felelő tehát elnököt választott, hogy an
nak disputatióját védhesse meg. tgy vá
lasztotta Brenner Frigyes elnökül Páz
mány Pétert, aki 1603 szept'emberében
tért vissza a grazl egyetemre, s a hitről

szóló előadásokat tartott. A választást
magyarázhatja, hogy Brenner Márton 
akinek az egyik példány ajánlása szól,
g aki Frigyesnek nagybátyja voU'- Páz
mánnyal baráti kapcsolatot tartott.

OTY Miklós azonban még ennyi érv
vel sem elégszik meg. Atbúvárkodta az
összes jezsuitá szerzőket, akik kivétel
nélkül mind Pázmány saját művének
tartották -a Díatríbát, majd idézi Páz
mány egyik önvallomását, a Magyari
István ellen írott Feleletet, illetve ennek

.azt a részét, melyben a Díatribára hi
vatkozik: "... ezekről (az egyház tulaj
donságairól és ismertető jegyeiről) más
könyvecskébe bőségesen emlékeztem és
megmutattam, hogy a Római győleközet
be találtatnak ezek a Jelek; az mostan
támadott új győlekezetekben 'pedig sem
jele, sem nyomdoka nincs az Christus
nyájának" (OM I. 392.). S valóban: a
Diatriba VI. részében részletesen bizo
nyítja: "nullam nisi Romanam esse ve
ram Christi Ecclesiam". Öry Miklós idé
zi Bellarmino bíboros Pázmánynak írott
latin nyelvű köszönö levelét is, melyben
a Diatribát "Pázmány tudós könyvecské
jé"-nek nevezi. Hogy hogyan akadt. rá
Bellarrnino levelére, az ismét nagyszerű

bizonysága rendkivül lelkiismeretes és
alapos kutató munkájának, az anyaggal
való azonosulásának: "Bellarmino levelé
re. véletlenül bukkantam rá. Levélgyűj

teményét, az Epistolae familiares kötetét
forgatva feltűnt egy Petro Palmarinak

címzett levél 1605. május 30-i keltezés
sel. A tartalomból azonnal láttam,hogy
a levél Pázmánynak szól. A kiadó a
hosszú s-szel írt Pasmani nevet Palmart
nak olvasta, Palmari nevezet'U· jezsuita
abban az időben nem volt, amint a ró
mai levéltár Liber votorum c. gyűjtemé
nyéből ellenőrizhettem."

Ezután a - bízvást mondhatíuk: bra
vúros - nyomozómunka után Orv Mik
lós még további belso érvekkel bizonyí
totta Pázmány szerzőségét, majd bemu
tatja magát a Diatribát. A Pázmánnyal
foglalkozó magyar .irodalomtörténetírás
számára legfontosabbak azok a Követ'kez
tetései, melyeket bevezetője végén fog
lal össze. Régóta vitatott kérdése a Páz
mány-irodalomnak személyes és tudomá
nyos viszonya Bellarmino bíboroshoz.
Egyezéseikre vonatkozómagyarázatát épp
a Diatriba keletkezésére alapozza Orv
Miklós. Gondolatmenete 'a következő: az
angol Whitaker megtámadta Bellarmino
egyháztanát, Pázmány pedig a: Dlatríbá
ban megvédi. tehát nyilvánvaló. hogy
vitairatának felépítésében és gondolatme
netében alkalmazkodnia kell Bellarmino
művéhez. A Diatrtba páratlan anvagbő

sége és hatalmas tudásanyagról árulkodó
szövege magvarázza Orv szerint Páz
mány termékenységét is: "Ezzel a hatal
mas anyaggal... már nem olyan érthe
tetlen, hogyan írhatta meg Magyari el
leni Feleletét 3-4 hónap alatt..."

A Diatriba közreadásával a .jelek sze
rínt nem zárult le Öry Miklós rendkivül
jelentős kutató munkássága Pázmány
körül. Sikerült felfedeznie anyaggyűltése

közben Pázmány négy további, filozófiai
tételeket tartalmazó, ugyancsak a grazi
egyetemen disputatióra kerülő libellusát.
A következőkben nyilván ezek kézreadá
sát és részletes elemzését várhatjuk tőle,

s ezt már csak azért is remélhetjük,
mert a jelek szerint két libellus nagy je
lentőségű lehet Pázmány filozófiai érdek
lődésének vizsgálata szempontjából. Nem
értekezések e líbellusok, hanem "össze
foglalásai a kozmológíaí és metafízíkaí
tételeknek". Joggal állapítja meg a szer
ző: U" .kiegészithetik a filozófus Páz
mány arculatát".

OTY Miklós szöveggondozó és értelme
ző munkája a filológia kiveteles remek
Iése, Nemcsak további részeredményeket
várhat tőle az irodalomtörténetírás. ha
nem egy teljes Pázmany-monográfia
megírását is, hiszen anyaganak teljesen
birtokában van: aligha ismeri így rajta
kívül még valaki a kort s a kor e nagy
egyéniségét.
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L'étude du Prof. Tamás Nyíri de l'Académie de 'I'héologle Catholique de
Budapest. parue sous le titre Homo Festivus constitue l'article de fond de notre
numérc d'Octobre. En analysant ce que la féte signifie pour l'homme et quelle
disposition d'áme elle requíert de ce dernier, le Professeur écrit entre autres:
"Dans les síecles derniers, l'homme qui prodult et qui raisonne s'est acquis dans
la civilisation européenne une prímautá qu'Il n'avaít pas auparavant. L'Industri
alisation n'a fait que favoriser la naissance de l'homo faber et de l'homo cogitu.n8,
la philosophíe en a justifié la raison d'étre et le chrístlarusmen'a pas marique d'y rtonner
sa sanction. C'est a cette évolutíon que nous devons notre írnposant développement
techníque et nos connaissances scientífíques extraordinaires. Cependant, on ne
peut ne pas se rendre compte que l'humanité commence a en ressentir de plus en
plus les effets... La perte du goút du [eu, la regression de la f'aculté d'imagi
nation, loín d' appauvrír la vie d'áme de l'individu seul, présentent un danger
moral a J'échelon du genre humain méme, Nous vivons dans un monde en mutat-on
et l'homme, s'il veut subsister dans de telles condítions, a absolument besoin
d'étre favorisé par des dons tels que le goüt du [eu, Ja capacíté inventive, le
sens de la fete... C'est sur le plan de la vie relígleuse que la perte du sens
de la réts s'annonce la plus néfaste. L'homme religieux concolt son existence
comme fai sant partie d'un proeessus historique d'envergure cosmique dont Iul
mörne est I'acteur, En célébrant les fetes' par des chants et des rítes, il voít
comme dans une vision cette histoire se dévoiler sous ses ,Y'eux. Les fétes
permettent a I'homme relígíeux de trouver sa place dans cetle période interimaire
entre l'Eden perdu et le Royaume de Dieu a wenír. C'est grace aux fetes que
l'homme se sent doté aussi bien d'un passé que d'un avenir. Si I'homrne n'a plus
de fétes il. célébrer, il n'a plus de quoi nourrir son ímaaination et scm ame tout
comme son esprit sont eondamnés fl l'atrophie. Ignorant d'oü II vient et ou il
va, il luí marique les dimensions qui luí permettent de vivre son existence
d'homme dans sa plénitude. Aussi sa vie n 'est que celle d'un éphémére sans
passé ni lendemain. Les fetes du chrtstíanísme entretenaient durant de longs
síécles I'espérance commun e de toute I'humanité, lui faisaiént revivre les grands événe
ments de son passé et annonealent J'avenir pal' des symboles Qui, dans leur
extreme símplícíté, étalent accessibles il tous, Par l'histoire d'Adam. de Noé et
d'Abraham, nous pénétrions jusque dans la nult de la préhistoire. Dans les
saints, nous avons trouvé des exemples conarets de la vie chrétienne vécue a
la perfectíon, La vision du Royaume de Díeu et de la Nouvelle Jérusalern ou
habitent la paix et la justicie ne falsaient qu'allumer l'espérance et confirmer
la foi en l'avenir. Au cours de l'année, du moms a <.leux repríses, il Noe! et
a Páques, la figure de Jésus illuminait les faíts majeurs de notre histoire enfouie
dans les ténébres et nourrissaít nos espoirs dans toute íeur audace. Par contre,
il. notre époque, nos fétes ont beaucoup perdu de leur dynamísme vital. Noél
est devenu la fete de la famine, Páques, une revue de modes. Nos symboles religieux
qui étaient autant de líens d'attaches avec notre passé le plus Iointaín et les
sígnes prometteurs de notre glorieux avenír se sont vidés de leur ríchesse de
sígnificatíon, De par le monde, on voit de moíns de fideles assister il la messe
dominícale, Le passé n'est plus pour nous qu'un fardeau dont nous voulons a
tout príx nous libérer; quant a l'avenlr, nous nous le représentons comme une
simple contínuatíon du présent."

Dans son étude Oecuménisme et droit canon, Péter Erdócherchl:' fl répondre
fl la double question de savoir en quoí le droit canon pose des limites au
mouvement de l'unité chrétienne et comment il peut etre mís au service de cette
.derníere, - Gusztáv Makay éveque le souvenir de Nándor Várkonyi, érnínent
homme de lettres, décédé en 1976, en rétracant sa fígure telle qu'elle ressort de son
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journal intíme. - Le 70e anniversaire du icélébre poete transylvain, Jenő Dsida
est commémoré par son ami intime, Alajos Csiszér. - Sous le titre Femrnes
délaissées, Mária S. Gyurkovics aborde le problerne des fernmes ' dlvorcées, le
drarne de Ieur exístence. solitaire. - Les, Questions pédagogiques, les táches
auxquclles enseignants et éducateurs doívent : faire face dans notre monde en
rnutatíon accélérée font l'objet de I'article de László Dobó..- Dans notre rubrique
"Document", nous publions un choix oe lettres échangées entre le grand écrivain
hongroís, János Kodolányi et l'homme de lettres catholiquo, Sándor Sík, qui
s'est iliustré dans la vie Iíttéraíre hongroise eomme poetevesthete et rédacteur de
revve..

Héla Hegyi a poursuívi une entrevue avec le psychíatre Béla Ruda dont
l'ouvrage Ini itulé La Théorie tnoderne de la sexualité a été réédité trois
Iois en Honaria et a aussi été édlté en allemand et en slovaque, Interrogo sur
les motifs des suícídes en Hongríe, il a répondu: "Bien que la" Hongrie occupe
la premiere place dans le relevé statistique des suícides, établi par I'Orgarusation
Mondiale de la Santé, d'autres données attestent que, dans bíen des pays, le
nombre des suicides est eneore plus élevé.: Le problerne n'en reste pas moins
grave: en remontant [usqu'a cent ans, on constate une moyenne statistique
aussí forte. On note la méme moyenne pour tous les pays du monde Ol'! des
Hongrois sont établis en grand nombre. tels, que la Voívodine (Yougoslavíe),
la Transylvanie (Roumanie), l'Autriehe et les établissements de Hongrois en
Arnérique. Nombreux sont ceux qui aiment y voir quelque "défaut decaractere"
national, une tare morale qui tient a une éducation lnhibitriee ou il des habitudes'
de vie entrées dans les moeurs de la famllle. On se demande - et c'est la une
question poignante et toujours ouverte - pour quelles ralsen les Honaroís
sont si souvent amenés a cet état de .désespoír dans Iequel ils se sentent forcés
d"abandonner la lutte." Pour y remédíer, le psyehiatre propcse la méthode pré
véntíve comme par exernple le servide de secours par téléphone, la eonsultation
d'hygiene mentale. "ll importe d'aíder les personries en danger moraí :1 établir
des contacts humaíns, Un excellent .exemple du service de secours est fourní
par les Samaritains d'Angleterre qui. entretiennent des höpítux, des dlspensaíres,
qui, en eas de besoín, vont méme visiter les malades. Un subside acccrdé par
l'Etat pour subvenir aux frais de'I'Eglise permettrait aussi dansnotre pays
aux pretres de se mettre au service ele la prévention d'hygíene mentale, de par
leurs fonctions pastorales, chacun 9ans sa localité. Ce sont eux qUI sont en
relation étroite avec les familes. surtout en province, de préférence par l'lnter
médiaire des personnes ágées. Enpartieulier la confession peut eréer entre le
prétre et le fidele une atmosphjre d'Intlmíté suseeptible d'exereer, le eas
échéant, un vérítable effet thérapeutíque, La possibílité d'apporter son aide
dírecte est done offerte. Il serait nécessalre d'organiser a leur íntentíon des
cours spéclalísés ou ils apprendrsíent la maniere dont les malades doivent
etre traités.

INHAL'y

Der einführende Artikel unserer Nummer, betítelt Homo festivU8 wurde von
Prof, Tamás Nyíri geschríeben, lfldem er sich mit dem Sinn des Festes und
mit dem Verhalten des Ieíernden- Menschen auseínandersetzt, schreíbt er unter
underen : "Die letzten Jahrhunderje der europaíschen Kultur sind' auch dadurch
gekennzeichnet, dass der arbeitende und denkende Menseh eíne besondere Betonung
erhielt, Die Ausbildung des HaTT«) taoer und des 'Homo cogitans wurde von
der Industriallsíerung begünstigt, .von der Philosophie bestűtígt und von dem
Christentum sanktioniert. Diesern Vergang verdanken wir unsere imponierende
technische Entwick.lung und unsere eínzigartíge Wiessenschaftliehkeit; langsam
stellt sich aber heraus, dass die ganze Menschheit schwer daíür büssen muss.
Millionen von Menschen der uneatwíckelten Völker zahlten einen hohen Preis fúr
den Reíchtum der entwíckelten, Industrielander, wanrend die Mehrheít der in
den konsumgesellschaften lebenden Menschen sích von slch selbst entf'remdete,
Die Pratension der nützlíchen- Arbeit und der rationalen Berechnung tötete
beinahe in ihnen die Fiihigkeit der Ekstase, der Freude, der Phantasie und des
Feiems. Ihre verkümmerte Seele fiel ebenso der Industrialisierung ?oum Opfer
wi~ der Körper jeneI' Kinder, die in den englischen Webereien von friihmorgens
bis spiit abends arbeiteten. Das Siechtum des Spielerisehen und der Phantasie',



beraubt nicht nur das Individuum authentischer menschlícher Werte, sondem
bedroht ernstlich die Exlstenz. der Menschheit. Wir leben in einer statíg wandeln
den Welt und in einer solchen Welt ist das Spíelerísche, die Erfindungskraft
und das Fest eine unerlássuche Vorbedingung des Weíterbestehens der Menscheít. ..
Die Abnahme des Sinnes zum feíern ist auf dem Gebiet des Religiösen am
schadlichsten, Der relígíose Mensch deutet seine Existenz in breitem kosmisch
geschíchtlíchen Rahmen, er versteht sích als Teil eines umfangreíchen Ganzen,
als Mitwirkender eíner langen Geschichte. Gesang, 7.eremonie und Vision binden
ihm an diese Geschichte. Diese helfen ihm seinen .Platz írgendwo auf dem
Gebiet zwíschen dem Paradies und dem Gottesreich zu finden, diese béschenken
íhn mít Vergangenheít und Zukunft. Wenn er keine Gelegenheít zum felern
hat, wenn nichts seine Phantasie mehr ernahrt, verkümmert seine Seele ebenso
wic sein Geist. Er ist kein vollwerttger Mensch mehr, sein Leben hat keinen
Ursprung und keine Bestlmrnung, Die Feste des Christentums sicherten jahr
hundettelang die gemeinsame Hoffnung und das Geddchtnis der Menschheit; sie
hielten ihre Geschichte wach und verkündeten mít állgemein verstandlichen
Symbolen die Zukunft. Dureh die Geschichte von Adam, Noah und Abraham .
schlugen wir unsere Wurzeln in die Tiefen der vorgeschíchtlíchen Zclte. In
den Heiligen fanden wir die greifbaren Bilder der menschlichen Vollkomrnenheít,
Die Vision des Gottesreiches und des neuen Jerusalem sowle die Vision des
Friedens und der sozíalen Gerechtigkeit nahrte die Hoífnung und bekraftígte
den Glaubenan die Zukunft. Und mindestens zu Weihnachten und Ostern beleuch
tete die Figur Jesus unsere alten Erínnerungen und bestarkte urisere kühnsten
Hoífnungen, In unserem Zel.ltalter dagegen hat sích die Vitalitat unserer Feste
stark abgeschwácht. Weihnachten wurde cin Fest der Familie, Ostern zur
Frühlíngsmodeschau. Die religiösen Syrnbole, die uns mit der Vergangenheit
verbanden und eine glückliche Zukunft versprachen, haben ihre Kraft verloren.
Pie Zahl der sonntágllchen Messeteilnehmer vermindert sich überall auf der
·Welt rasch, die Vergangenheit wird als Last empfunden, von der wir uns um
[eden Preis befreien möchten und die Ztíkunft stellen wir nur als eine Verlange
rung der Gegenwart vor."

Béla Hegyi führt ein Vigiliagesprach mít dem namhatten ungarischen Psy
chiater und Buchautor Béla Buda, dessen Buch, betítelt "F:ine rnoderne Theorie
der Sexualítát" in Ungarn drei Auftagen erreíchte und auch im Auslande in
deutscher und slowakischer Sprache erschien. Auf eine Frage im Zusammenhang
mit der hohen Zahl der Selbstmordfalle in Ungarn antwortet.e er unter anderen:
"Es sind Daten, die beweisen, das obwohl Ungarn an der Spitze der Selbsmord
statistik der Weltgesundheits-OJ;ganisation steht, wírd tatsachlrch in vielen Landern
mehr Selbstmord verübt, nur ln vielen Fiillen wírd díeser ausfinanziellen Grün
den (Erbschaft, Sícherung, etc.) verheímlicht, Nichdestoweníger bedeutet das
keínesfalls, dass Selbstmord in unserer Heimat kein emstes Problem wát e: die
Durchschnittszahl ist seit hundert Jahren sehr hoch. Und dieseibe Erscheinung
zeígt sích überall auf...die Welt, wo Ungarn in grösserer Zahl leben. Eberiso hoch
ist der Statistik in der Wojwodina, in Síebenbürgen, in Österreich und in den
ungarischen Siedlungen in Amerika. Viele neigéf1' dazu, den Grund díeser Erscheí
nung In dem nationalen Charakter, in einer i!ewissen Schwáche zu suchen. Es
ist 'eine aufregeride und offene Frage. warum bei so vielen Leuten díeser
Seelenzustand der Hoffnungsloigkeit und die Auígabe des Lebenskampfes erfolgt,"
Was die Hilfe und Lösung anbelangt - sagte Béla Buda folgendes: ..Die einzige
Lösung ist die Vorbeugung. Der Telephondienest. die seelische Beratung ist eine
nützliche Methode dafür, Wiehtig istdáss die gefahrdeten Individuen in mensch
liehe Kontakte eínbezogen werden. Als gutes Bélsniel möchte ich den Hilfsdienst
der englischen Samaritaner erwlihnen, die Spitáler und Ordinationen aufrech
terhalten und notfalls die Kranken bes,uchen.Ein staattteher Beltrag zu der
Ausgabert der Kirchen würde auch bei UM mÖaJ.lichmachen, dass die in jedem
Ort auffindbaren Priester diese práventíve Arbeit auf slch nehmen und schon
dureh ihren Beruf zur seelíschen Hilfe der Mensehen beitragen. Sie haben enge
Kontakte mit den Famillen. besonderes mittels der iilteren Leute. Sie kommen
in einer intimen Sphlire mit ihren Glaubigen zusammen. und die Beichte zum
Beisoiel kann in einigen F!illen sosr psyehoterapic;che Wirkung haben. So i"t al
so die Möglichkeit einer direkten Hilfe ~gebf'I1. Mann müsste fachmlissige Kran
kenbetreuungs-Kurse für die Priester organisieren."
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Tájékozódás

A HONISMERET Idei f. számában ".Jogi
anvanyelvünkv-röt ír Szász Ger".); Szathmári
István a nagy tudosra és nevetöre. Gomboez
Zoltánra emlékezik születésénck századik év
fordulója alkatmáböl ; Kllszegfalvl Ferenc az
agrárszocialista mozgalmak egyik legismer
tebb egyéniségének, Szántó Kovács Jánosnak
alakját idézi föl - 125 éve született Hód
mezövásérheíyen. Ismertett a lap a szekazár
dI Várostörténeti Klubnak és az érsekúj
vári CSEMADOK honlsmereti körének te
vékenységét, a Füzesgyarmaton, Tapolcán és
Balatonszentgyörgyön folyó helytörténeti
munkát. A Könyvespolc rovat bemutatja a
Somogy megyei és törökszentmiklósi hon
Ismereti kiadványokat, a Klstelelt nagyköz
ség történetét feldolgozó monográfiát, a
Hortobágyi rniézö Bizottság gondozásában
megjelent "Vásártörténet - hidi vásár" c.
tanulmánykötetet, továbbá a romániaI Kri
terion kiadásában kapható "Anyanyelvünk
müvelése" c. nvetvmüveíö kalauzt (össze
állltotta Gálffy Mózes és Murádln t.asztö)
és Szabó Attila .- Péntelc János .,Ezerjó
fű" c. etnobctanncat ütmutatöjűt, valamint
Bálint Sándor ..Tombácz János meséi" c.
müvét,

A GONDOT.AT RIADO újdons,ígal közfil
megemlítjük Sinkó Ervinnek hazai kiadó
nál első tzben megjelent "Szemben a bí
róval" c. tanulmánykötetét. "Korai eszmé
lése óta irja róla Sükösd Mlluily a
kötet bevezető tanulmányában - a világ
gyakorlatt átalakllását gondolta el létezése
alapvető céljául, s haláláig ennek a for
radalmi tevékenységnek az értelmlségl köz
katonája maradt." ~Ietútja során eljutott a
kereszténységíg is, melyről 1920-ban Az út
cimmel vallott. Nagy hatással volt rá Angelus
Silesius, Eckhart mester és Jacob Boehme
mísztlkája, Kierkegaard filozófiája és Dosz
tojevszkij világa. A marxizmus és a ke
reszténység külcnös egymásra hatásban ala
kltotta ki messianisztlkus hitét, melyet
Lukács György ..vallásos ateízmusnak" mond,
"Magáévá éJte, gyakorlati Iróságánatc szolgá
latába állította hangsúlyozz« Sükösd
Mihály a transzcendencából' mindazt,
amit hasznostthatott. Kipárolta, önmagához
hasonitotta, amire önmaga racionalizált
hitéhez szüksége lehetett." A kötetnek
szinte valamennyi írására jellemz6 a ke
reszténységgel való polémia, az evangélium
iránt érzett benső rokonszerv, Horst
Klengel könyvében az ókori Sziria törté
netét és kultúráját mutatja be Krisztus
előtt fooO-től Krisztus után 333-ig, amely
a hellenizál6dás kezdetét és az ókorí
keleti időszak végét jelenti az ország éle
tében. "Antiochiában már korán kialakultak
az első keresztény gyülekezetek - írja

többek közt a szerzö, - Az istentisztelet,
amelyet eleinte magánházakban tartottak,
hamarosan már a zslnagögákban Io~yt. Az
Euphratész mentí Duna-Euröposzban 232-ben
alapították a jelenleg ismert legkorábbi
keresztény templomot, amely mindenekelőtt

a ma a Damaszkuszi Nemzeti Múzeumban
Ilrzött falfestményeirlll nevezetes. A temp
lom a bizánci Szíriában nem csupán az
élet középpontjában állt, hanem egvszcrsmínd
a müvészek .és kézmüvssek legfobb meg
rendelője is volt. A korai keresztény mü
vészet szamos emléke marlldt itt fenn nap
jainkig."

Klara Bfichler: Reggel és este Istennel (OMC,
Bécs). A magyar kiadó idézi a német kiadás
elllszavának néhány gondolatát, s ezeket ne
künk is érdemes megfontolnunk e kis köny
vecske értékelése eIlltt. "Tudunk-e még, mai
emberek, egyáitalán lmádkozn1t A mínüen
napok zajában ezernyI dolog eltérft bennünket,
idő és csend híján csak nagy nehezen ta1l1
lunk rá aszavakra, amelyeknek Istenhez kell
vinniük bennünket. Szívesen vesszüte igénybe a
segitséget ezen a téren." Valóban elkel a
segítség. Különösen nagy kérdése ugyanís a
ma emberének, hogyan találja meg lellte ki
fejezésének adekvát mödíaít. A régi imakllny
vek választékos szökíncsét lassan homályba
borítja az idő, meg kell találnunk azonban
a korszerűbb imákat s a korszerűbb írnaköny
veket. Klara Büchler ilyennek szánta köny
vecskéjét. A hónap négy hetének reggeleire
éR estélre ad kis szövegeket, melyeket el
mondva vagy átelmélkedve Isten nevében
kezdhetjük és végezhetjük 8 napot.

Más kérdés, hogy ez azimakllnyv gyökeret
verhet-e a mai ember tudatában. Nyelvezete
olykor meglehetösen cirkalmas, többet merit
a hagyományos ima-struktúrákb61, mintsem
hogy az áhitatnak modernebb. korszerűbb út
jait keresné. Ne feledjük el, új és új nemze
dékek nőnek fel, s ezek a generáci6k mínd
találkoznak előbb-ut6bb Istennel. mínd eljön
nek a templomba, Imádkozni akarnak, meg
akarják ismerni azt a nvelvezetee, ahogy ml
Istenhez köze!ftünk. Ha például ilyen szöveget
olvasnak vagy hallanak: ,,"rllkk6 gazdag rste
nem! E vasárnap estén hálát adok Neked
míndazért, amivel ma testem-lelkem meg
ajándékoztad. J6l tudod, 6. Atyám, hányszor
el akartak tériten! t6!ed embertársaim és sötét
er<5k",akkor legfeljebb arra gondolnak, hogy
mí, keresztények nem tudunk felelllsséggel
imádkozni. Vajon nem helyesebb az alázat
egyszertl szavalt keresni. al](1[(y a vámos tette,
mint embertársaink praktlkáira és "sötét
erc5k"-re hIvatkoznI? Minden egyéb kommen
tár helyett hadd mondjunk el ennyit: a
Mindennap! kenyér Wlg,,. a Mindennap egylltt
az tJrral sorozat darabjai. kontntllem hiány
talanak és hibátlanok. De Klara Büchler
könyvecskéjénél mindenesetre jobbak.
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KOPTOK. A "kopt" név "Egyiptom"
arab ki ejtéséból származik. Az egyipto
mi virágzó keresztény egyház az V.
sz ázadban a világegyháztól elszakadt.
(Monofizita tant követett.) Ezeket a
monofizita keresztényeket nevezték
koptoknak. Liturgikus nyelvük 6-egyip
tomi. Amohemedán lakossághoz viszo
nyítva szerény kisebbségben élnek (kb.
3 millió). A XVIII. század óta kis ré
szük egyesült Rómával (ezeknek száma
kb. 80 ezer). Shenouda kopt pátriárka
VI. Pál pápánál tett legutóbbi látogatása
után Rómával az uniós tárgyalások le
hetövé váltak.

KORPIRAMIS. Statisztikai kifejezés:
jelenti valamely nép, vagy azon belül
valamely embercsoport korosztályok sze
rinti felépítését. A természet rendje az
volna, hogy mindig a "piramis" alapza
ta, vagyis a fiatal nemzedék legyen a
le gnépessebb. és fölfelé, akihalással
együtt, a piramis összeszűkül. Ha nem
így van, összeomlás veszélye fenyeget.
Az európai papság korpiramisa vesze
delmes képet mutaf: jelenleg az 55-65
éves korosztályú papok száma lényege
sen magasabb, mint az utóbbi tíz évben
szentelteké.

KULTIKUS. Valamilyen vallási kul
tusszal kapcsolatos. Beszűkítő ér telem
ben rosszalló értelművé válhatik a szó.
Például .Jcult ík us vallásosság" (azaz:
külsőséges kultusz-cselekményekre túl
zott hangsúlyt helyező vallásosság. akár
a keresztény, akár pogány vallásokon
belül). Vagy: .Jcultíkus papság". azaz
olyan felfogás a papi hivatásról, mintha
az csupán kultusz-cselekmények ellátá
sára szorítkoznék.

LAxrZMUS. (A latinban: laxare = tá
gít. lazít, mérsékel.) Az aggályossággal
ellentétben álló, másik végletti lelkiélet
irányzat, melv szlntén túlzó: szabadosan
túlteszi magát komoly erkölcsi normá
kon.

LEGALIZl\IUS. (A latinban : lex 
törvény; Iegalís - t örvényes.) A törveny
betűiének túlzott tisztelete és rnerev al
kalmazása. Felváltva használják a "J u
ridizmus" szóval, mely ugyanezt [eler.tí.
(Lásd ott.)

1977 október,
Ara 12 Ft
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