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KISS LAsZLÓ

Emberi kibontakozásunk felé
"Mi az ember, hogy megemlékezel róla?" (Zsolt 8,5) - kérdezi a zsoltáros. 
Majd így adja meg a választ: "Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsőséggel és fön
séggel koronáztad. Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, mindent lába alá
vetettél" (Zsolt 8,6k). Jób viszont ugyanezt a kérdést felvetve panaszkodik, szem
rebányást tesz Istennek: "Vajon mí az ember, 'hogy oly nagyra tartod, arra mél
tatod, hogy törődj vele. Hisz meglátogatod rninden áldott reggel és próbára te
szed minden pillanatban" (Jób 7,17k). - A megostorozott, töviskoronát és bí
borpalástot viselő szenvedő Jézusra így mutat rá Pilátus: "Ime az ember!" (Jn
19,5). Az' idők végén pedig Isten is az emberek között üti fel hajlékát, "velük
fog lakni"· (Jel 21,3).

"Napjainkban az ember elbűvölten nézi saját találmányait és hatalmát, köz
ben pedig aggasztó kérdések gyötrik: hogyan' alakul a világ, mí az ember helye
és szerepe a mindenségben, van-e értelme egyéni és közösségí erőfeszítéseinek

és egyáltalán mi: a lét és az emberek végső:célja" (GS 3.) - veti fel a kérdést
a zsinat Az egyház a mai világban című lelkipásztori konstitúcióban. -'Kicso
da-rnícsoda az ember? Az ember titok. Nagy tragédiák, művészí alkotások pró
bálják ábrázolni, leírnt, megközelíteni, megsejtetni és megoldani ezt a titkot, de
míndig sikertelenül, mintha egy sűrű erdőbe haladnánk egyre csak beljebb, újabb
és újabb titkokra bukkanunk; ami fényesnek tűnt messzíről, - .ködös homályba'
burkolózik. - A tudományok - élettan, lélektan, embertan, társadalomtudomá
nyok,' az emberi magatartás tanulmányozása - mind-mínd az ember titkát ku
tatja, ám csak részeredményeket érnek el, a -Iényeget nem tudják megragadni.
Csak részleteket, apró mozaikdarabkákat ismerünk és ezeket sem vagyunk ké
}>esek egy egésszé összeállítani. A különböző tudományok eredményeinek áttekin
tése - hosszú élettapasztalattai együtt is - csak egy vékony kis résen át vi-

'1ágit az ember titkának homályába; az emberi élet egésze mindíg titok marad.
Megpróbálunk most beljebb hatolni az ember titkába a lélektan segítségével
Christa Mevesnek, a híres uelzení pszichológusnőnek az emberről szóló tanul
mánya alapján (Wer ist das eigentlich - der Mensch ? -, Herderbücherel 517.
11977. 125-135; Freíheít will gelernt werden.)

Az ember túlnyomórészt tudattalanul él, ezért nagyon nehéz cselekvéseink
indítóokait megtudni. - Egyik kislány az iskolában rengeteg kulcsot összelop
kodott, betette egy szekrénybe. Mikor rájöttek, megkérdezték tőle: Miért lo
pott? - "Mert olyan szép fényesek voltak!" - válaszolta a lány. Igazi okát
éppoly kevéssé tudta, mint akik kérdezték. A gyermeklélektani gyakorlatban
sokszor találkozhatunk látszólag megindokolhatatlan lopásokkal. Ezek inkább
"szimbolikus lopások", és a tudatalatti életfontosságú vágyának kielégítetlenségé
röl tanúskodnak. A. kulcs-lopások azt fejezik ki, hogy a gyermekek valamilyen
~itok megfejtését keresik, amire nem kapnak kielégitő választ. Az édesség ello
pása azt jelenti, hogya gyermek - talán szűlei elfoglaltsága vagy nemtörődöm

sége míatt kevesebb szeretetet kap, mint amennyit igényel, mint amennyire szük
sége lenne. Intézetben nevelődő gyermekek közt az is előfordul, hogy az idegen
gyereket, az' "új fiút", "új lányt" - megverik, maguk közül kíközösítík, hol
miját tönkreteszik. Ezek a gyermekek olyan úgynevezett "csoportmechanizmusnak"
estek áldozatául, amely' mint "védekezési mechanizmus", minden állatfajnál meg
található az "idegennel" szemben, mivel azt ösztönösen magukra veszélyesnek
érzik. Előfordult, hogy egy apa dühében, felindultságában véresre verte kétéves
kislányát, - s másnap ő csodálkozott legjobban a gyermek véraláfutásos, seb
helyes arcán; és kérdezte: Mi történt? -, míközben nyugodtan reggelizett és
újságját olvasva dühöngött a terroristák kegyetlenkedésein. Már nem emlékezett,
.mit követett el ártatlan kislányával. Képtelen volt bevallani szörnyű tettét, kép
.telen volt az okozott sebeket begyógyítaní és ezért énje "védekezési' mechaniz
musának" börtönébe rejtőzött el. .

Tudatunk csak egész létünk felszíni réteget jelenti, és önmagunk l~lki mély
ségeinek .megtapasztalása'' nehezen lehetséges. A "tudatalatti" ködös-homályos
"védóburokra" azért és addig van szüksége .az embernek, amíg. gyönge az én;e.
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Erőteljesen kibontakozott Ego (én) nélkül lehetetlen az életben való megmaradás
és kifejlődés.· Ebből következik - állapítja meg a szerző -, hogy az ember
"mindaddig önző, másokhoz alkalmazkodó, önmagára való reflektálás nélkül szug
gerálható és manipulálható>, amíg olyan gyönge és kiskorú, hogy énje védekezési
mechanizmusa és a csoport védelme nélkül veszélyeztetettnek érzi és éli meg
magát" (i. m. 128.).

Van bennünk olyan törekvés is, hogy legyőzzük a tudatalattinak és a kollek-
. tív magatartásformába való beágyazottságunknak ezt a fázisát és világosabban
meglássuk az: összefüggéseket és célokat. Ez a törekvés jut kifejezésre a már em
lített "szimbolikus lopások"-ban, a .Játszat-moüvátásokban'', elkövetett tetteink
.anegideclogizálásában'' (magyarázom a bizonyítványomat l), vágyaink kivetítésében
és elkövetett tetteink "letagadásában". Kérdés: kibővül-e tudásunk a tapasztala
tok folyamán? Jobban megismerjük-e a tudatalatti "ismeretlen földjét"? - Pé
ter ismételten visszaeső, fiatalkorú bűnöző: állandóan gépkocsikat lopott, őrült

sebességgel száguldozott, majd kararnbolozott. Egyszer a lopott gépkocsival egy
ház falában kötött ki. A pszichológus vizsgálatai azt Igazolták. hogy Péter át
lagos intelligenciával és belátoképességgel rendelkezik. Egyébként normális, de
olyan nagy a "mozgási nyugtalansága", hogy képtelen huzamosabb ideig egy
helyben maradni. Az elemzés kiderítette: egy- és hároméves kora közt baleset
következtében gipszben kellett feküdnie, azután nehezen tanult meg járni, futni.
Sportban, tornában, játékban míndíg elmaradt a többi, hasonló korú, gyermek
mögött. Kocsilopásaíval és őrült száguldozásaival mintegy kárpótolni akarta ma
gát, s ezek egyúttal a felhalmozódott mozgásigény robbanásszerű kitöréseí, a
belső feszültség jelzőlámpái voltak.

A legtöbb esetben azonban az összefüggéseket nem tudjuk ilyen világosan
áttekinteni, csak annyit látunk, hogy valaki "zsákutca-szituáci6ba" kerül, míntha
láthatatlan belső falak zárnák körül. Így a külső befolyások játékszerévé válik.
Technicizált korunkban nem szabad tehát a kisgyermeket olyan hatásoknak ki
tenni, amelyek lelki-szellemi fejlődési feltételeit figyelmen kívül hagyják. Ha
például egy kisgyermeket mindig más és más ápolónő gondoz, táplál, szinte
elviselhetetlen feszültségek keletkeznek benne, amelyek életfontosságú ösztönei
elfojtására irányulnak. Ha az "életfontosságú területeken" túl gyakorivá és erős

sé válnak ezek a feszültségek, akkor bekövetkezhet az "ösztönök démonizáló
dása", Az ember rosszul fejlődik, ha nem gondozzák, rosszul' gondozzák, nem
nevelik vagy rosszul nevelik. Ilyen esetben vagy rossz lesz, vagy beteg. Ha
ösztönei "démonizálásának" esik áldozatul, akkor gonosz, ha kibontakozásában
gátolják, akkor beteg lesz.

A pszichológusnő' évtizedes tapasztalataira hivatkozva állítja: habár a kör
nyezet hatása nagyobb 'a L:jlődő gyermekre, mint általában eddig feltételezték,
de a kilátástalan "zsákutcáknak" - amelyekbe a nevelő és neveltje eliu.ott 
lehet értelmes szerepük. Ha van valakinek bátorsága, akkor esélye is van arra,
hogy megtalálja a szabadságba vezető utat. Bátorság kell ahhoz, hogy életét
átelmélkedje, merjen kérdezni, tanácsot kérni, újból kezdeni! A börtön, a fog
ság, a betegség, elszigetelt helyzetbe való kitaszítottság is alkalmat nyújthat áz
újrakezdésre.

Bár az. ember túlnyomórészt nem tudatosan él, .,a válsághelyzetek" [eiszo
lítják, hogy t ö r e k e dj é k m a g a s a b b t u d a t i s í k r a! - Az ember fo
goly ugyan, de a sors-szituácíók megadják helyzete felismerésének' és szaba
dulás-keresésének esélyét. Az embert determinálják örökölt tulajdonságai, biolé
gtaí törvények, gyermekkori befolyások. Néha a "sors" igazságtalannak tűnik.

Am még ha nem is startoltunk jól az életben, várnak ránk .Jiatárhelyzetek''
(Grenzsítuatíonen), amikor érzékeny pontunkon éra sorscsapás, amit nem mi
kerestünk, nem mí készítettünk magunknak. Mi ilyenkor a helyes magatartás?

Nem lenne értelmes és gyümölcsöző eljárás, ha átkoznánk rossz sorsunkat
és visszavonulnánk a "duzzogó sarokba".
- Annak "sincs értelme, hogy "bűnbakot keressünk": kit okolhatunk sorsunk
ilyen alakulásáért.

Nem megoldás az önsainálat, önmagunk mártírként való feltüntetése.
- A bennünket ért baj, sorscsapás mindig riadójel is: ébredjünk tudatára an-
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nak, hogy ígéretteljes esélyt kaptunk a szabadsághoz való eljutásra l Ez az esély
azonban csak a bátor és előre' tekintő ember előtt tárul feI.Mit tegyünk tehát?
- Valljuk be az "ostoba" cselekvésért való felelősségünket, ismerjük fel hibáin
kat, bűneinket!

- Próbáljuk meg az adott helyzetben magunkból a lehető legjobbat kihozni.
- "Ne rugdalózzunk az ösztöke ellen!" Vállaljuk a helyzetünkből fakadó sür-
gős teendőt, érdelclődjünk annak célja, értelme felől; kérdezzünk meg másokat!
Tudatos önátalakítási szándékkal "építsük bele életünkbe l"

Az autóversenyzők egy részének .motortkusan gátolt" gyermekkora volt. Tu
datosítással, sportolással, hivatásbeli munkával ez a gátoltság ·feloldható és po
zitiv értékek szolgálatába állítható. Az ember a legplasztikusabb és a leggyengébb
élőlény. Már kora ifjúságában formálható, de sérülékeny is. Juthat zsákutcába,
lelki nyomorba, sőt bele is pusztulhat a lelki megpróbáltatásokba. De a kilátás
talan helyzet, a "zsákutca-szituáció" is el segíthet a t u da t o s d ö n t é s i k é
p e s s é g birtokába. így az embert érő baj előrehajtó erővé lehet, olyan hely
zetté, amelyben feltárulnak a lélek belső világához vezető - eddig talán eltor
laszolt - utak, ha a azorongatett ember elszántan és kitartóan kopogtat és
kérdez.

Az ember "vezetett" lény; rendeltetése, hogy túljusson biológiailag megsza
bott deterrnínáltságán ; és életútján tapasztalja meg azt a t á j é k o z t a t á s,l
s e g í t S é g e t, amely helyes útra irányítja.

Ezek a "tájékoztatási segítségek" megismerési jelek, ősszimbólumok. Előfor
dulnak már a' gyermekek rajzaiban is. Ilyenek a kerek, a gömbölyded, az élet
kezdet egységének szimbóluma sőt: tudatos egész-voltunknak, mint életcélnak
szímbóluma. A gyermekrajzok ezt többnyire Napnak ábrázolják. A fa és a vi
rág az élők szimbólumaí. Az apa és anya a férfias és nőies, az emberi nemi po
laritás jelképe. A ház az ember evílágon belüli megerősödésének. megállapo
dottságának a jele. A kerék, a kocsi, újabban: az autó a mozgás, a kiterjedés,
a dinamika szimbóluma, Az önábrázolás: az én tudatosságát hangsúlyozza. Allat:
az ember ösztönösségének ábrázolása; angyal: a gyermekben rejlő tiszta, fényes
jóság képmása; hegy és torony: a fenséges, a barlang, vár, hajó: a rejtő, bizton
ságot adó, a híd: az átmenet, a változás szimbóluma. A sziget a túlvilág jel
képe, a nagy víz: az eredeté és az életerőé. - Az ilyenféle alapszimbólumok az
emberi faj minden népe és kultúrája naiv ábrázolásaíban míndenütt megtalál
hatók.

Az ember nem a jelenségek világát rajzolja le, hanem azt adja vissza, ami
élete lényegeként van "beleprogramo.t.va". A gyermeket megrohanó benyomások
hatására az ember "elfelejd" ezt a .teremtő képességét, szükségszerűen "körül
néz", megnézi, mi veszi körül, és olyan "értelmes-ügyes" lénnyé válik, akinek
nem némul el a világ. De csak a baj, a nehézség tesz.i ismét "éberré a világra",
- amelyben az élet alapigazságai képekben fejeződnek ki. Sokan fogságban, kór
házban, szanatóriumban kezdenek el újból festeni, rajzolni, modellezni, írni, 
sőt "álmodozni".

Egyszer egy jogász - aki alkotóerejét és képességeit fáradhatatlan munkában
felemésztette - gyomorfekélyt kapott, meg kellett műtení. A kórházban a kö
vetkező álma volt: "Vak vagyok és át akarok menní egy szigetre, hogy újból
lássak. A körülöttem élő emberek barátságosak, de nem segítenek semmit." 
Ennek a jogásznak álmában: tudatalattijának megnyilatkozásaképpen - felvető

dik az é I e t é r t e l m é n e k k é r d é s e. Megérzi, hogy valami lényeges, va
lami döntő mozzanat hiányzik: az a képesség, hogy a mindennapok "tányérjá
nak peremén" túlra tekintsen: - és éddig elmulasztotta, hogy megvívjon., élete
értelmének kérdésével. Megérzi, hogy meg kell halnia és választ kell találnia:
Mi az életének célja, értelme? - A folyó nemcsak az emberek. álmaiban fordul
elő, hanem az ókor mítoszaiban is, mint az élet határának jelképe, ami egy
úttal azt a kívánságot [elzi, hogy a folyón túl "eljussunk a boldogok szigetére",

A jogász álma azt mutatja, hogy felébredt benne a transzcendencia igénye.
Most minden azon fordul meg,hoJyan reagál erre? Elfojtja-e az élete értelmét
faggató kérdést, a mérleg-k íszítésre irányuló ösztönzést,' - vagy elfogadja sors-
-szituációját a rnélyből feltörő tájékoztatási segítségként? '
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Ilyen segítségek lehetnek nemcsak a sorscsapások, hanem például: egy tehet
ségünknek jobban megfelelő munkakör, találkozás egy lelkileg rokon emberreL
egy nagy szerelern. barátság, egy gondolatokat ébresztő tanítás vagy művészi

alkotás. Mindezek lehetnek ilyen "belenyúlások" az életünkbe. Ha megvan ben
nünk a n y i t o t t s á g, akkor az ilyen helyzetekben olhtvatottaknak éljük meg
magunkat: nem bújtunk el az élet feladatai elől. Ha van merszünk, bátorsá
gunk azt mondani: Kész vagyok életem határozott döntésével meqnálaszolni ac
élet értelme kérdését, akkor - a tapasztalat azt mutatja -, olyan változás kö
vetkezik be, amely áldásos lesz kihatásaiban mind magunk, mind pedig másol.
életére. Akkor nem leszünk többé az értelmetlenség, a szétszóródottság. a pilla
natok ösztönsugallta szeszélyétől ide-oda tántorgó, sodródó sorsú emberek, ha
nem elrendezzük életünket és megtaláljuk a jó választást, a helyes döntést.

A halál színe előtt az ember felismeri, hogy a csak ösztönös, csak önző cél
kítűzések, a csak anyagiakra. csak karrierre- összpontosító törekvések nem is
olyan fontosak; és elfogadja önmagára kötelezőnek az értékek személyek feletti
skáláját. Tegyük az életet emberíbbé, melegebbé, ezeretettel teljesebbé ! Örizzük
és tartsuk fenn a teremtés rendjét, és erősítsükszellemét é p í t ő, a l k o t "
m u n k á v a l !

Aki megtanulta, hogy életét Isten előtt felelős és neki válaszoló szolgálatkónt
élje meg, olyan belülről sugárzó erőt kap, amelynek végső forrása: az Isten.
"A minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztusban örök dicsőségre hívott meg
benneteket, rövid szenvedés után maga fog majd titeket tökéletessé tenni, meg
erősíteni, megszí lárdítani és biztos alapra helyezni" (lPt 5,10).

Ezeknek a távlatoknak a tanulmányozása azt mutatja, hogy az ember els\)
sorban olyan hívatással rendelkező lény, akinek szígorú, védelmező törvénysze
rűségben kell növekednie és kifejlődnie; és esélyes arra is, hogy a névtelenség
sötétségéből rátaláljon egyéni rendeltetésére is.

Élete annál teljesebbé lesz, miriél inkább felismeri, tudatosítja Istentől ka
pott sajátos ajándékait, adottságait; és a kapott talentumokat t e v é k e n y s é
g é vel és á l d o z a t a i val önmagában kíbontakoztatja és mások javára gyü
rnölcsöztetí. Különösen érvényes ez azokra, akik szőlővesszők gyanánt kapcsolód ..
nak a szőlőtőkébe, Krisztusba (vö. Jn 15f), és akiket Jézus barátainak hív, ha
megteszik az O parancsait (vö. Jn 15,14). "Nem.ti választottatok engem. hanem
én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyü
mölcsöt, maradandó gyümölcsöt" (Jn 15,16).

Emberi kibontakozásunk távlatait így foglalja össze Szerit Pál az Efezusiak
nak írt levelében (4,15k): "Igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre
inkább összeforrjunk a Fővel, Krisztussal. O az, aki az egész testet egybefogja
és összetartja a különf'éle Izületek segitségével, hogya tagok betöltsék az ere
jükhöz szabott feladatkört. így növekszik a test és építi fel saját magát a sze-
retetben." ,

A SZERKESZTOSÉG KöZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövo
ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvánv
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) k üldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat nem
őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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DVKKON AGNES

Vlagyimir Szergejevics Szolovjov (1853-1900)
V. Sz. Szolovjovot Bíró Bertalan mutatta be először magyarul a Vigilia 1935-ös
évfolyamában (1). A nagyorosz vallásfilozófus egyik legszebb művéből, a Három
beszélgetés-ből (Tri razgovora) fordított egy részletet, az Antikrisztus-legendát.
Választása nem véletlenül esett erre alátomásra, mely a katolicizmus, protes
tantizmus és pravoszlávia szövetségének látomása, Szolovjov átszellemült univer
zalizmusának egyik visszatérő motívuma. Tizenhárom kötetnyi életművének mín
den részletét az a Iőlszálló erő hatja át, mely a részleges igazságokon túllépve
rnindíg a teljességhez, a lényeghez érkezik el. Életrajzi vázlatának összeállítója,
E. L. Radlov írja, hogy kortársai közül a "szaktudósok", a "céhbeliek" eléggé
kritikusan értékelték Szolovjov munkásságát: a költők nem tartották igazán köl
tőnek, a filozófusok a "befejezett rendszert" kérték tőle számon, az irodalom
kritikusok túlságosan filozofikusnak találták írásait (2). A < szlavofilek és nyuga
tosok viszont egyaránt magukénak vallották: filozófiájának nyitottságában. foly
tonosan kutató s újabb összegezésekre törő szellemének áramlásában mindkét
tábor megtalálhatta saját céljainak igazolását. Az előbbiek a korai korszakából
származó Előadások az Istenemberség lényegéről (Cstyenyija o Bogocselovecsesztve)
című művéhen, az orosz-pravoszláv messianízmus legvilágosabb megfogalmazásá
ban ismertek magukra, az utóbbiak - a szó teljesebb értelmében vett nyuga
tosok, a szintéziskeresők - a Nemzeti kérdés Oroszországban (Nacionalnij vop
rosz v Rosszii), A bizánci szellem és Oroszország (Vizantinizm i Rosszija), Kelet
és Nyugat békéje (Mir Vesztoka i Zapada) című tanulmányaiban látták eszméik
legpontosabb kifejezését. Maga Szolovjov a Platón életének drámája (Zsiznyen
naja drama Platona) című írásában tesz hitet álláspontj áról : a "harmadik lehe
tőséget", a dualizmus szakadéka fölé ívelő hidat választja, a Legfőbb Jóhoz való
hűséget, a látó hitet (zracsaja vera) a vak hittel szemben, az egységet a pártos
kodással szemben.

Munkássága a pozitivizmus és a szlavofil irányzat fölerősödése idején, a XIX.
század utolsó negyedében bontakozik ki. Szellemi fejlődese során nagy utat tett
meg az ifjúkori materializmustól a rnísztikáig, a teisztikus istenképtől a panteísz
tlkusíg, kartéziánus beállítottságától ennek bírálatáig. A miszticizmust nem
gnoszeológiai kérdésként értelmezte,' hanem mint az emberi érzelem alkotó kap
csolatát a transzcendenciához, s a mísztíkában az emberi élet magasabbrendű

alapjait látta (Az élet szellemi alapjai - Duhovnije osznovi zsiznyí), Szolovjov
í í lozóf'iájának alakulásában nagy szerepe volt Platón, Orígenesz, Szent Agoston;
Eriugena, Pico della Mirandola, Kant és Schelling ember- és szabadságértelme
zésének, A fölsoroltak közül a legnagyobb szellemi élményt Platón jelentette
számára. A nagy görög bölcselő dualizmusától (test-lélek, jelenség-lényeg) a
teljességhez, s az emberhez, mínt testre és lélekre szét nem szabdalható léte
zőhöz közel ít, s ezen a ponton jut ki abból a gyötrő gondolati vergődésből. me
lyet nagy kortársa, a "platonista" és "racionalista" Lev Tolsztoj élt meg (3).
Tolsztoj, míközben az evangélium racionalizálására törekszik, nem veszi észre,
hogya szöveg az ember "leírásakor", Istenhez való viszonyának magyarázatakor
nem két, hanem négy alapvető fogalommal dolgozik: psziché-szóma, pneuma
-sarx (4). A psziché és a szóma csupán az ember két aspektusa (belső - külső),

nem pedig két véges szubsztancia (mínt például Descartes-nál), a pneuma a
"lélek Isten felé forduló oldala", tehát viszonyfogalom. az egész ember meg
határozottsága, ugyanúgy, mint a sarx, az Istentől elszakadt, a lázadás állapotá
ban élő ember megjelölése. Ennek alapján a bűn és a testiség genetikus össze
l:aDcsoló:,a In'~ik:;i hibn - mely mégis Platón óta a legutóbbi időkig alapvető

szemléletformáló tényező maradt (5). Szolovjov az Előadások az Istenemberség
U'nyegéröl hatodik előadásában érinti először ezt a kérdést, a lélek mélyebb gyö
ker,~, és a S!.entháromsolg filozófiai magyarázatát elemezve, majd A Jó igazolása
(Opravdanyí jo dobra) és a Három beszélgetés fejezeteiben vitatkozik Tolsztoj ra
cionalista kereszténységével. Vele ellentétben nem a hitet közeliti az értelemhez,
hanem a hitnek az értelemben rejlő gyökereire mutat rá, s így jut el az evolú
ció általános, kozmológiaí értelemben vett elismeréséhez, az Egyetemes Valóság-
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ba behatolásának gondolatához - mely a XX. századi nagy mísztikusok, P.
Teilhard de Chardin és Simone Weil műveiben folytatódik. Nietzschéről .szóló
rövid cikkében (Az emberfölötti ember eszméje - Igyeja Szverhcseloveka) ugyan
erről a kérdésről szól az ember és az emberiség belső növekedését elemezve:
az übermensch eszméjét abban az értelemben fogadja el, hogy az ember túlnő

het önmagán - de a krísztusí magatartás, az Istenember irányában, tehát az
übermensch helyes értelmezésének kulcsa az evangéliumokban van, a "Pneuma
hagion" erejében.

Szolovjov bírálatai - akár elődei, akár kortársai gondolatainak szólnak 
sohasem a "kinek van igaza" magatartásából fakadnak, hanem a teljes igazság
megértése, megközelítése szándékából, Ezért ha Tolsztoj racionalizmusát a misz
tikával egészíti ki, vagy Dosztojevszkij orosz misztíkáját az egyetemessel. díonü
zízmusát az evangéliumok Krísztusának rendeli alá, ugyanaz a törekvés irá
nyítja gondolatait. Spinoza védelmében írt tanulmányában (Az Isten fogalma 
Ponyatyije o Boge) ezt a magatartást áttetelesen meg is fogalmazza:

"Az áZSIaI és európai misztikusok, az alexandriai platonisták és a zsidó
kabbalisták, az egyházatyák és a független gondolkodók, Éi perzsa szufik és az
itáliai szerzetesek, Nicolaus Cusanus kardinális és Jakob Böhme, Dionüsziosz
Areopagita és Spinoza, Makszím atya és Schelling - valamennyien egy szívvel
és szózattal hirdetik az istenség elgondolhatatlan, kifejezhetetlen abszolutumát"
(6). E "kifejezhetetlen abszolút" nevében az egymástól különböző tanok és fi-lo
zófiai rendszerek igazságmagvai is egyesíthetők, s ezen a ponton megszűník az
egymással szembenálló, eszmék örök ísmétlődéssel fenyegető harca. Éppen ezért
az egyes filozófiai rendszerek befejezetlenségében és nem lezártaágában látja az
emberi szellem fEijlődésének lehetőséget, Ezzel a tanulmányával ugyanúgy ön
magát is magyarázza, mint Platón életének drámájával.

Szolovjovot nem véletlenül nevezték kortársai az "orosz Platónv-nak - nem
csak "a teremtett lények egyetemes egységének" hirdetése és "az abszolút lény
osztatlan és abszolút megismerése" (7) utáni vágyódásáért - hanem dialógusai
nak Platónra emlékeztető tisztaságáért (Három beszélgetés) s a platóni szépség
és szerelemfilozófia keresztény szellemű fölújításáért is (A szeretet értelme 
Szmiszl ljubvi). E tanulmánya mintha a Sympozíon legszebb részletének, a Dio
tima beszédének és a szerétet himnuszának (í Kor 13) szembesítése, egymáshoz
mérése lenne (bár megírásának közvetlen indítóoka a darwinistákkal folytatott
vita volt): Platón műveben még a "tarkaköntösű" Afrodité uralkodík - egység,
mely még az. öntudatlan emberi lény sajátja - de már a későbbi szetszakadás
nak (Afrodité Pándémosz - Afrodité Uránia) megvan a lehetősége. Szolovjov
ezen a ponton vesz más irányt: újabb egységet keres, mely a kétféle Atrodíté
harcát rnegszünteti, beteljesedést, mely magába foglal minden töredékest. rész
legest, s ez az egység a szeretet. Platón az égi és földi szerelmct állítja szem
be egymással, Pál apostol az egészet és a részt, Szcilovjov - tőlük tanulva 
az igazi és a hamis szellemiséget: "A hamis szellemiség a test tagadása, az igazi
annak újjászületése, megváltása, föltámasztása" (8).

S itt újra visszatérhetünk a pneurna-sarx, psziché-szóma fogalompárok kap
csán rnondottakhoz: Szolovjov nem fordul el a "bűnös" testtől a "tiszta" lélek
felé (mint Tolsztoj a Kreutzer szonátában) , mert tudja, hogy az ember a maga
teljességében - külső és belső aspektusából nézve - lehet vagy a jó vagy a
rossz hordozója. S éppen ezért a szeretet megváltó -ereje teremtheti meg az
emberi lény' egységét, önthet életet az anyagba. és mutathatja meg az emberben
rejlő istenit: "Minden ember - függetlenül életének materiális vagy empirikus
tartalmától - magában hordozza Isten képét, vagyis az abszolút tartalom sa
játos formáját. Istennek eme képét elméletben és elvontan az értelemben és az
érlelem által, a szerétetben pedig konkrétan és elevenen ismerjük meg." (9)

A szeretet értelme egyike azoknak a Szolovjov-műveknek, melyek mlndig idő

szerűek maradnak: szerkezetük pontossága, stílusuk szépsége, gondolataik eleven
sége mínden kor olvasójának igazi élményt nyújt. Fílozófiájának nyitottsága ezt
az élményt még kiegészítheti a fölfedezés örömével is: megtalálni azokat a kap
csolódási pontokat, melyek nagy .tanítómestereihez és tágabb értelemben tanít
ványaihoz kötik, s azokat a rokon szólamokat, melyek más nagy gondolkodók
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rnűveiben csendülnek föl. Ilyen a szerétet értelmezése Teilhard-nál, mely sok
ban hasonlít a szolovjoví meghatározáshoz: Az emberi jelenség Szeretet-energíá
ja s "az ember benső lényén elhatalmasodó elevenen éltető erő" megnyilvánu
lása ugyanaz (10)..

- .
Jegyzetek: (1) Bíró Bertalan: Anima Candida - Vlagyimir szergeíevícs szotovíov ; Vi-

gilia 1935. II. k. 69-76. - (2) E. L. Radlov: V. Sz. szotovíov. Biograrícseszkí] ocserk ; V.
Sz. Szolovjov: Szobranyije szoesínvenvíí (,összes művei') 10. köt. Brüsszel, 1966. - (3)
Tolsztoj racionalizmusáról ld.: Laziczius Gyula: A Bölcselő Tolsztoj; Nyugat, 1928. II. k.
:mO-86.; "platonizmuSáról": V. Kaplinskij: Tolstoj und Plato; Zeitschrift fUr slavísche
l'hilo:ogie, 1929. 43-56. -(4) Nagy Gyula: Pneuma, psyche, sarx és sóma; Lelldpásztor,
1954/1. 25-36., V. F. Marcinkovszkij: Poszobije prí izucsenyii; Evangelija ot Joanna (,Se
gédkönyv János Evangéliumának tanulmányozásához') 1934. - (5) Tamás Bertalan: Ago
nia Christiana. Lev Tolsztoj - naplója tükrében; Theológiai Szemle, 1978/9-10. 297. - (6)
V. Sz. szoiovjov: Szobranyije szocsínyenyíj 9. köt. 23. - (7) Bíró Bertalan: i. m. 71. 
(8) V. Sz. Szolovjov: Szobranyije szocsinyenyij, .7. köt. 40. - (9) V. Sz. szoiovíov: Szob
ranyíje szocsinyenyij, 7. köt. 27. (10) szoiovíov és Teilhard kapcsolatáról csupán egy
bibliográfiai adatot ismerünk: K. V. Truhlar: Teilhard und Solowjow. Dichtung und .re
Iígíöse Erfahrung. 1966.

JlLAGYIlIHR SZOLOVJOV

I szeretet értelme
Az ernber- abszolút értékét nem önmagáról alkotott véleménye határozza meg,
sem pedig az az empirikus tény, hogy a természeti világban nincs az embernél
tökéletesebb létező. Az ember abszolút értéke a racionális tudatnak kétségte
lenül csak az emberre jellemző abszolút formájában (képében) rejlik. Az ember,
csakúgy, mint az állat, tudatosítja a múltban és a jelenben átélt szltuácíókat,
s a köztük meglevő összefüggések feltárásával gondolati úton előre megtervezi
azokat a helyzeteket, amelyek a jövőben várnak rá. Az embernek azonban ezen
túlmenŐen az a képessége is megvan. hogy számot tud adni magának. saját hely
zeteiről, cselekedeteiről s általában minden egyes tényről, a tényeknek nemcsak
más egyedi tényekhez, hanem az egyetemes, eszményi normákhoz kapcsolódó
viszonyáról is; tudatát az élet jelenségein túl az igazság rációja is meghatároz
za. A cselekedeteit ehhez a legfelsőbbrendű tudathoz igazító ember képes szün
telenül tökéletesíteni életét és természetét. míközben megmarad az emberi for
ma határain belül. Ebből következik, hogy az ember a természeti világ legma
gasabbrendű létezője, a teremtés reális. végpontja. Azon Lény mellett, aki maga
az örök és abszolút igazság az összes többi létező között, aki önmagában képes
megismerni és megteremterit az igazságot, végső soron az ember a legmagasabb
rendű lény - .. nem viszonylagos, hanem abszolút értelemben. Miféle racionális
érvet lehet felhozni annak bizonyítékául, hogy szükség van új, lényegileg töké
letesebb formák létrehozására, arnikon már létezik az a forma, amely szünte
lenül képes egyre tökéletesebbé válni és az abszolút tartalmat annak teljessé
gében képes befogadni? Egy új forma megjelenésével a további fejlődés e forma
tökéletesedésének csak mlnőségileg új fokozatát jelenti és nem azt, hogy az adott
formát egészen más teremtmények, a létezésnek míndeddíg ismeretlen formái
váltják fel. Ebben rejlik a kozmogóníaí és a történelmi folyamat lényegi kü
Iönbsége. A kozmogóniaí folyamat hozza létre (az ember megjelenését megelő

zően) az élőlények új és új válf'ajait, míg az' egyes korábbi fajok mint sikerü
letlen példányok részben kipusztulnak, részben új, külső formákat öltve együtt
élnek a többi változattal ; a véletlen folytán egymással összeütközésbe kerül
nek, de semmilyen valóságos egységet nem alkotnak egymással, mível nincs meg
bennük a közös tudat, amely őket egymással és az egyetemes múlttal össze
fűzné. Ilyenfajta közös tudat csak az emberiséget kapcsolja össze. Az állatok
világában a magasabbrendű formáknak az alacsonyabbrendűekkel való összefüg-
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gése mindamellett, hogy ez az összefüggés szabályosságet és célszerűséget mutat,
az állatok számára míndenképp külsődleges, tőlük idegen s valójában nem is
Iétezé tényként rnerül fel: az elefánt, a majom semmit sem tudhat azokról a
bonyolult geológiai és biológiai átalakulási folyamatokról, amelyek eredménye
képpen megjelentek a földön; az egyéni tudat viszonylag magas fejlettségi foka
itt semmilyen előrelépést nem jelent a közös tudat irányában, nyilvánvaló, hogy
ez a közös tudat ~ sem ezeknél az értelmes állatoknál, sem pedig az oktalan oszt
rtgánál nem lelhető fel; a legfejlettebb emlősállat bonyolult agyfelépítése éppoly
kevésbé vezet a természet teljes öntudatra ébredéséhez, akár egy féreg kezdet
leges ídegdúcaí. Az emberiség esetében ezzel szemben a magasan fejlett egyéni
tudat, a vallásos és a tudományos tudat az egyetemes tudat kibontakozásának
záloga. Az individuális ész itt nemcsak az egyéni élet szerve, egyszersmind az
emberiség, mt több, az egész természeti világ emlékezetének és jövőbelátásának

szerve is egyben. Az ember öröklött tudatának roppant nagysága és az embe
riség tudatához való folyamatos kapcsolódása révén - emberi mívoltának ha
tárain belül - képes átfogni és megvalósítani a Iét végtelen rteljességét; s ezért
az embert semmilyen fejlettebb élőlény nem válthatja fel, s nem is kell, hogy
felváltsa. Tulajdon valóságának határain belül az ember csupán a természet
része; azonban az ember szüntelenül és következetesen áttöri ezeket a határo
kat; szellemi produkturnai által - a vallásban és a tudományban, az erkölcsi
ségben ésa művészetben - a természet egyetemes tudatának centrumává, a vi
lág lelkévé, az abszolút és egyetemes egység megteremtésének reális lehetősé

gévé válik, következésképpen fölötte csak maga a legtökéletesebb abszolútum,
az örök létezés, abszolúturna, az lsten állhat.

•
Az ember azért emelkedik minden más természeti lény fölé, mert rendelke

zik az igazság megismerésének és megteremtésének képességével : minden ember
nek megvan az a képessége,' hogy megismerje és megteremtse az igazságot, min
den emberben elevenen tükröződhet vissza az abszolút teljesség, minden ember
az egyetemes Iét önálló, saját tudatta! rendelkező eszköze. A természetben is
benne rejlik az igazság (Isten képe), azonban annak csupán az egyes létezők

számára ismeretlen, objektív és általános formájában; ez az igazság úgy hoz
za létre őket és úgy fejti ki bennük s' rajtuk keresztül tevékenységet, mint
valami végzetszülte .erő, mint a létezésnek számukra ismeretlen törvénye, amely
nek akaratuk ellenére, öntudatlanul alávetik magukat; önmaguk számára, belső

érzés- és tudatvilágukban nem képesek fölülemelkedni egyéni létezésükön, csupán
egyedi sajátosságukban, mindentőZ való elkülönítettségükben - vagyis az igaz
ságon kívüli szférában - lelik meg önmagukat; az igazság illetve az egyetemes
ség itt csak a nemzedék egymásutáníságában, a faj továbbélésében és az igaz
ságot magába nem foglaló egyéni létezés pusztulásában diadalmaskodhat. Az em
bert egyéniséget azonban, mivel az képes befogadni az igazságot, az igazság nem
szüntatí meg, hanem megőrzi, s diadala révén csak megerősíti.

Azonban ahhoz, hogy az individuális lény érvényt és megerősítést nyerjen
az igazságban - az egyetemes egységben -, nem elegendő az igazság felisme
rése, az egyéniségnek az igazságon belül ~ell lennie, eredetileg és közvétlenül
viszont az individuális ember csakúgy, mínt ~ állat, az igazságon kivül áll:
önmagát az egyetemes egész különálló részeként fogja fel, és ezt a partikuláris
létezést egoizmusa révén mint teljességet tünteti fel önmaga számára, az, egész
től elkülönülve, az igazságon kívül szeretne egésszé válni. Az egoizmus, az egyé
ni lét reális alapja teljes egészében áthatja és befolyásolja az individuális lé
tezést, benne mindent konkrétan meghatároz, s ezért az' igazságnak pusztán el
méleti tudatosítása semmiképpen sem fékezheti és szüntethetí meg. Míndaddig,
míg az emberben az egoizmust éltető eleven erő nem--..találkozik egy másik ele
ven erő ellenállásával, az igazság tudatosítása külső "tnegvtlágítás. egy távoli
fénysugár felvillanása marad csupán, Ha az ember csak ebben az értelemben
lenne képes befogadni az igazságot, akkor az igazság és az egyéniség viszonya
Rem lenne bensőséges és egységes kapcsolat, tulajdon lénye - csakúgy, mínt az
állaté - az igazságon kívül rekedne, s az állathoz hasonlóan (szubjektumát te
kintve) pusztulásra lenne ítélve, s csak mint eszme, az abszolút észnek csak
mint gondolata maradna fenn.
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Az igazságnak mint az ember benső lényén elhatalmasod6 - elevenen éltető
erőnek, amely valóban kiemeli az embert a hamis önértékelés rabságából, sze
retet a neve. A szeretet, amely ténylegesen felszámolja az egoizmust, nem más,
mint az egyéniség igaziérvényesillése és megváltása. A szeretet több, mínt a
racionális tudat, racionális tudat nélkül azonban a szeretet nem érvényesülhétne
mint belső, megváltó erő, amely fölemeli, de. nem számolja fel a személyíséget,
Csak a racionális ész (illetve, ami ugyanaz: az igazság -felismerése) révén ké
pes az ember önmagát, azaz valóságos szernélyíségét elválasztani egoizmusától.
Ezért, ha ezt az egoizmust feláldozza .és eggyé válik' a szeretettel, amelyben
nemcsak élő, de életet teremtóerőt is talál, megszabadul egoízmusától, ám egyéni
létét mégsem veszíti el, sőt, egyéni létének örök életet ad ezáltal. Az állatok
világában, ahol nincs meg a racionális tudat, a szerétetben realizálódó igazság,
mivel nem talál az állatokon belü! miiködési sztérát, csak közvetlenill érvénye
sillhet, csupán mínt számukra külső, végzetes erő, amely tőlük idegen világi
célok vak eszközeként ragadja őket. magával; itt a szeretet az általánosnak. a
fajnak egyoldalú győzelmét jelenti az egyén fölött, lévén az állatok egyénisége
azonos szűk partikuláris létük egcizmusával. Ez az oka annak, hogy a szeretetet
elnyeli az állatok egoizmusa.

*
Az egoizmus hazug és ártalmas mivolta korántsem abban rejlik, hogy egyik

vagy másik ember túlságosan sokra becsilli magát, abszolút fontosságot és vég
telenü! nagy értéket tulajdonítva magának. Ebben igazat kell adnunk az em"
bernek. mert minden emberi szubjektum az élő erők önálló centruma, a vég
telen tökéletesség lehetősége, az abszolút igazságot tudatilag és gyakorlatilag
befogadni képes lény - rnínden embernek ebben a mínőségben abszolút fon
tossága és értéke van, mínden ember teljességgel nélkülözhetetlen, és végtelenűl

túlbecsülni magát nem tudja (az evangélium szerint: mít adhat az ember vált
ságul aző lelkéért r). Ennek az abszolút fontosságnak az el nem ismerése egyen
lő az emberi méltóságról való lemondással; ez mlndenfajta hitetlenség fő té
vedése és forrása: ha olyannyira kíshltű az ember, hogy még saját magában
sincs ereje hinni, hogyan hihet akkor valami másban? Az egoizmus alapvető

hazugsága és ártalma a szubjektumnak nem ez az abszolutizált öntudata és
túlméretezett önértékelése, hanem az, hogy míg indokoltan tulajdonít önmagá
nak ekkora fontosságot, jgazságtalanul foszt meg tőle másokat; míg önmagát
az élet középpontjának tekinti (valójában az is), addig a többi embert lété
nek perifériájára szorítja, külsődleges és viszonylagos értéket tulajdonítva nekik.

Természetes, hogyelvontan, elméleti síkon minden józan gondolkodású em
ber másokat önmagával egyenlőnek tekint; azonban életszemléletében, érzés
világában és a valóságos gyakorlatban is az ember azt vallja, hogy végtelenill
különbözík a többi embertől, és összehasonlíthatatlanul más, mínt ők: egyedill
ő a minden, s az összes többi -semmi. Azonban éppen ez a rendkívüli ön
hittség zárja ki, hogy az ernber az lehessen, akinek vallja magát. Az a határ
talan fontosság, az az abszolútum, amelyet- általában joggal ismer el magáénak,
amelyet viszont igazságtalanul tagad meg másoktól, önmagában véve csak po
tenciális jellegű, csak megvalósításra váró lehetőség. A minden az Isten, aki
egyetlen abszolút cselekedetben a lét teljes pozitív tartalmat, annak egész tel
jességét birtokolja. Az ember (s általában minden emberi egyéniség), aki gya
korlatilag csak ez az ember, és nem a másik, csupán akkor képes míndenné
válni, ha tudatilag és cselekedeteiben is megszüntetí azt a belső határt, amely elvá
lasztja a másik embertől. Az "ez" csak másokkal együtt válhat "mindenné",
csak másokkal együtt valósíthatja meg abszolút fontosságát. csak másokkal
együtt lehet elidegeníthetetlen és nélkülözhetetlen része az egyetemes egésznek,
önálló élettel rendelkező sajátos sverve az abszolút életnek. Az igazi egyéniség
az egyeteme~egésznek -egy meghatározott képe, minden egyéb általa való ér
zékelésének és - elsajátításának egy meghatározott módja. Az önmagát másokon
kívül helyező ember tulajdon létének értelmét vonja kétségbe, kizárja életéből

annak igazi tartalmát és egyéníségét üres formává változtatja. Ily módon az egoiz
mus egyáltalán nem az egyéniség önmegismerése és önmegvalósítása, hanem
ellenkezőleg, az egyéniség megtagadása és elpusztítása.

Az emberi lét metafizikai, fizikai, történelmi és társadalmi körülményei mín
denképpen módosítják és fékezik egoizrnusunkat, különféle leküzdhetetlen aka-
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dályokat gördítenek elénk, hogy az egoizmussal annak tiszta formájában és min
den szörnyű következményeivel együtt ne találjuk szembe magunkat. Csakhogy
ez az egész bonyolult, a Gondviselés által eleve elrendelt, a természet és a tör
ténelem által szabályozott gát- és korrtgaló rendszer az egoizmus valóságos alap
ját érintetlenül hagyja; az egoizmus szüntelenül ki-kibújik az egyéni és a tár
sadalmi morúl leple alól, s esetenként valóságos arcát is felfedi. Csak egyetlen
erő létezik, amely belülről és radikálisan döntheti meg az egoizmus hatalmát,
s amely valóban meg is dönti: ez a szeretet. Az egoizmus hazug és ártalmas
volta abban áll, hogy kizárólagosnak tekinti önnön abszolút fontosságát, mások
ra vonatkoztatva azonban ezt tagadja - már a józan ész is azt sugallja, hogy
teljesen alaptalanul is igazságtalanul, a szerétet pedig közvetlenül, tényekkel
cáfol: nem elvont spekuláció, hanem belső érzéseink, életösztönünk által ismer
teti el velünk mások abszolút fontosságát. Ha a szerétetben a másik ember
igazságát nem elvontan, hanem annak lényegéhez eljutva ismerjük fel, ha éle
tünk középpontját valóban kiemeljük tulajdon tapasztalati képességünk szfé
rájából, azáltal önmagunk igazságát, önmagunk abszolút fontosságát tárjuk fel
és teremtjük meg, önmagunk abszolút fontossága pedig abban rejlik, hogy ké
pesek vagyunk nemcsak önmagunkban, hanem a másik emberben is élni.

Mindenfajta szeretet ennek a képességnek a megnyilvánulása, de nem min
denfajta szerétet valósítja meg azonos fokon ezt a képességet, nem mindenfajta
szerétet fékezi meg egyformán az egoízmust. Az egoizmus nemcsak valóságos.
hanem olyan alapvető erő is egyben, amely létünk Iegeslegmélvéből fakad, s
mindenestül átjárja teljes valónkat; olyan erő, amely életünk mlnden zugában,
mínden apró részletében szüntelenül működik. Ahhoz, hogy valóban megfékez
zük az egoizmust, ugyanolyan konkrétan meghatározott s teljes valónkat min
denestül átjáró, bennünket teljes egészében magával sodró erőt, s su~retetet kell
szembeállítanunk vele. Az, aminek egyéniségünket ki kell szabadítani a az egoiz
mus béklyóiból, annak szoros összefüggésben kell állnia teljes egyéniségünkkel.
ugyanolyan valóságosnak és konkrétnak kell lennie, mint amilyenek mí magunk
vagyunk, egyszersmind mindenben különböznie is kell tőlünk, hogy valóban más
legyen, azaz ugyanannak a lényegi tartalomnak, amellyel mi is rendelkezünk,
másféleképpen, másféle módon, más formában kell benne meglennie, olyan
képpen, hogy létünk mindenfajta megnyilvánulása, minden cselekedetünk ebben
a másban annak megfelelő, de nem azonos megnyilvánulásával találkozzék, olyan
képpen, hogy az egyiknek a másikhoz fűződő viszonya teljes és szüntelen cse
révé, az egyiknek a másikban való teljes és szüntelen megvalósulúsávú, tökéle
tes kölcsönhatássa és érintkezéssé váljék.

(LÉGRADY VIKTOR fordítása)

VIDA TI VA DA 11

Szolovjoy nIa is időszerü levele
Az 1935-ben indult VIGILIA 2. számának hasábjain Bíró Bertalan írt Anima can
dida - Vladimir Szergejevics Szolovjov címmel N. A. Bergyajev tanárhoz szóló.
cirill-betűs ajánlással ellátott tanulmányt (G9-76. o.) Szolovjovról, akit mindjárt
egyik műve részletének fordításával (Antikrisztus-legenda, uo. 77-83.) is bemu
tatott a magyar olvasónak. Tanulmányában reményét fejezte ki, "hogy Szolov
jov műveí végre nálunk is megszólaljanak", (74.) Amennyire ez számomra is
meretes, a reménye nem teljesült. Pedig Mgr, Jean Rupp* vaskos könyvének
adatai szerint a Szolovjovval foglalkozó míntegy 400 orosz nyeívű kiadványolt
kívül csaknem 100 német nyelvű, 44 francia nyelvű, mintegy 20 angol nyelvű,

17 cseh, 13 lengyel, 10-10 horvát illetve olasz nyeívű sajtótermék látott 1974-ig
napvilágot (J. Rupp: Messaga ecclésial de Solowiew. Párizs-Brüsszel, 1974,

*Mgr. Jean, Rupp címzetes érsek. 1971-től apostoli pronuncius Irakban és Kuvaitban bag
dadi székhellyel.

82



79-80.). Osszesműveinek kiadására német fordításban a Freiburg im Breisgau-i
Erich Wewel Kiadó vállalkozott. E sorozat szerkesztője Wladírnír Szyikarskí ,
munkatársní Nikolaj Losszkij, Ludolf Müller, Vszovolod Szecskarev és Johannes
Strauch. E vállalkozás III. kötete teszi közzé Swlovjovnak azt a francia nyelven
írt levelét (német fordításával együtt), amelyet most magyar fordításban, ismer
tetek. (A francia szöveget Rupp könyvének 434-439. lapjain is figyelemmel kí
sértem.)

A tárgyi igazságnak tartozunk azzal, hogy Biró Bertalan előtt a magyar ke
resztenysegnck nem kisebb lángelméje figyelt fel Szolovjovra, mint Prohászka
Ottokár. A Magyal' Sion 18BfJ-í évfolyamában Ázsiai tünetek - Fiuméban cím
mel írt, él naclonalizrnus túlhajtása ellen irányuló cikkében hosszan idézi 820
Ioviovnak, a szentpétervúrí akadémia egyháztörténeti tanárának a "Russzi"-ban
megjelent cikkét. Ime, az idézet: "Ha mí nemzetiségünket istenítjük, ha haza
fiságunkat vallássá emeljük, nem szolgálhatunk annak az Istennek, kit a haza
fiság nevében akartak megölni. Ha a nemzetiséget a legfőbb eszme magaslatára
emeljük, hol akarunk akkor helyet adni a keresztény igazságnak, mely az egész
világnak szól'? Annak a keresztény egységnek és egyetértésnek helyreállítása : ez
a mí legfőbb s legsürgősebb szükségünk, sokkal sürgősebb érdekünk, mínt az.
mely Rjurik és Oleg korában állami hatalmat, s Nagy Péter idejében művelt

séget és szociális reformokat sürgetett. 8 valamint ezeket csak úgy létesíthet
tük, hogy lemondtunk nemzeti elzárkózottságunkról, s idegen erőket hívtunk, me
lyek a rnűveket létesítsék, úgy kell lemondanunk most egyházi elzárko
zottságunkról, s nem szabad késnünk a nyugat szellemi erőivel érint
kezésbe lépni. A nyugat, a román-germán Európa rothadt, moridják a szla
vofilok; Európának le kell lépni a történet színpadjáról, és a szláv világnak kell
helyet adnia; a szlávságból jő a segítség! De melyík Európa rothad, a keresztény
vagy a kereszténység ellenes'? A kereszténység pozitív elveit még meg nem dön
tötték Európában; ez elvek hordozója, a katolikus egyház, csak állami befolyá
sát, előjogait vesztette el, de semmi esetre sem indult bomlásnak. Ha a román
germán népek, miután a pozitív keresztény elv bennük elhalaványult, tönkre
mennének: akkor hát a szlávság fogja föl ezt a pozitív kereszténységet, amint
azt most a nyugat őrzi. 8 ez semmikép sem mond ellent a dolog lényegének.
.A nyugati egyház sohasem tagadta meg az ortodoxiát, és a keleti egyház soha
sem vetette el magától a katolicizmust. Az elválasztó jellegek, melyeket a nép
törzsek untagonízmusn élesebbre hegyezett, ellenséges állást foglalnak el egy
mással szemben; de valamikor nagyon jól meaiértek, minthogy egyszer ismét
megférnek az általános egyház teljességében".

A 31 éves Prohászka pozitívan értékeli Szolovjov megnyilatkozását: "Ily sza
vak valóban becsületére válnak a pétervári egyháztörténeti tanárnak; de csak
kötelességét teljesíti. mert ha másképp beszélne, nem ismemé azt az egyháztörté
netet, melyet tanítania kell. Szavaiban fölragyog az ősegyház képe... Azóta
azonban sokszor fordult a világ, s fordult a gondolat verőfényéből sötét éjsza
kákba is, midőn a sasok aludtak, a baglyok s denevérek pedig öntelten elhit
ték, hogy amit ők látnak, az a fölvilágosodás". (Prohászka O. M. 20, 97-98.
Aláhúzás tőlem, V. T.) Érdekes találkozása a gondolatoknak, hogy cikke végén New
man-t, a későbbi bíborost idézi. A kiváló jezsuita oríentalístá, H. d'Herbigny
pedig Un Newman russe (Egy orosz Newman) címmel írt Szolovjovról (Párizs,
2. kiadás l!);J4).

22 évvel később az Élet-ben Verba vitae című cikkében a hit s az élet, a
földi s az örök élet kapcsolatait elemezve Prohászka püspök felteszi a kérdést:
"De hol találjuk hát föl az élet e folytonos, meg-megújuló ingereit, - hol az
új eszmék s új érzések e kifogyhatatlan áramait '? Mivel töltjük ki az életet,
ha örök'? Mert e kurta földi életet még csak lehet töltögetní ; de teljesen értem
Szolovjov, orosz fílozófnak nehézségeit az örök élettel szemben, ha ezt a mi ilres
életünket nyújtanók meg benne, s nyújtariók végtelenbe." (O. M. 8, 209. Alá
húzás tőlern.)

A már említett Mgr, Rupp az alább fordításban közölt levélhez, melyet maga
is közread könyvében eredeti francia szövegében (434-439.), ezt az értékelést fűzi:

"E dokumentum csupán csak egy pontban avult el: cár már nem létezik, s az
utóbbinak szerepe az ortodox Egyházban örökre kíhunyt. A többire nézve szer
zönk észrevételei tökéletesen időszerűek maradnak" (i. m. 439.). Bízom benne,
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hogy a levél fordításának elolvasása után a hivő, a II. vatikáni zsinat által is
meghirdetett ökumenizmust üdvözlő magyar olvasó lényegében helyesnek talál
hatja e megállapítást.

VLADIMIR SZOLOVJOV LEVELE MSGR. STROSSMAYERHEZ

Zágráb, 1886. szeptember 9-21.

Oexcellenciája

Msgr, STROSSMAYER J. G. Bosznia és Sirmium Püspökének, Apostoli Helynök
nek Szerbiában, az Osztrák Császár, Magyarország Királya, stb., stb. Apostoli
Felsége Allamtanácsosának,

Nagyméltóságú Uram!

A Gondviselés, Öszentségs a Pápa akarata s az On saját érdemei megtették
Ont valódi közvetítövé egyrészt a Szentszék között, amely isteni jogon bírja a
világ jövendő hivatásának kulcsait, másrészt a szláv emberfajta között, amely
minden valószínűség szerínt arra hivatott, hogy megvalósítsa e küldetést. On
nem elégedett meg azzal, hogy nagyban hozzájárult nemes horvát nemzetének
csodálatos feltámadásához, sem azzal, hogy megmaradjon számára függetlensége
élő palladiumaként, hanem szívügyének tekintette a többi szláv nép magasabb
rendű érdekeit, akiknek többsége Oroszországgal az élén siralmasan távol tartja
magát a nagy katolikus egységtől. Az On nemes szíve megnyílt a Kelet szá
mára, amely mindig jövőtől terhes. s az On fényes értelme megláttatta Onnel,
hogy e jövő beteljesülésének fő akadálya az az ezredéves félreértés, amely ma
is elszigeteli egymástól, és megfosztja a kölcsönös támogatástól a keresztény vi
lág két nagy felét. Azóta az Egyház rendíthetetlen Sziklájára támaszkodva, a
nagy Római Pápa oltalmában és bátorításával (akit egy régi jövendölés a titok
zatos "Lumen in coelo" elnevezéssel tüntetett ki) - On felhasználta lángelméjét
és csodálatos beszédtehetséget arra, hogy az Egyházak Újraegyesülésének isteni
ügyét szolgálja.

Hálát adva Istennek, hogy az ily (nagy) ügynek ilyen védelmezőt adott, bá
torkodom Önnek, Nagyméltóságú Uram, néhány megjegyzést tenni azon körül
ményekre nézve, amelyek kedvezőek az Ont foglalkoztató nagy kérdés óhajtott
megoldása számára; kérve Ont, használja fel e kis emlékeztető írást úgy, aho
gyan megfelelőnek találja.

A Keleti Egyház sohasern határozott meg és terjesztett elő a hívei számára
mint kötelező hitcikkelyt bármilyen tanítást, amely ellenkező a katolikus igaz
sággal. A hét első egyetemes zsinat dogmatikus döntései alkotják a teljesen két-,
ségtelen és megváltoztathatatlan hitigazságok egészét, amelyet a Keleti Egyház
a maga egészében állandóan és egyetemesen elismer, Mindaz, ami túlmegy ezen,
vita tárgya, és nem tekinthető egyébnek, mint csupán ilyen vagy olyan hittudo
mányes iskola, egyik vagy másik többé vagy kevésbé megbecsült egyéni hittudós
részleg-es tanításának, amely azonban sohasem mondhatta magáénak él. tévedhetetlen
tanítóhivatal tekintélyét.

Néhány részleges zsinat aktái (az Egyházak széjjelválása után) és bizonyos
katekizmusok (mint a kijevi Mogila Péteré vagy a moszkvaí F'ilurútoszé), mín
den megbecsülésüle ellenére sem kapták meg soha az Ortodox Egyház legfelső

és végérvényes szentesítését, amelyik nem is változtathatna át tanításukat hit
cikkellyé, csak ha az egyetemes zsinat tévedhetetlen szervét használna erre, ami
viszont teljességgel lehetetlen számára jelenlegi elszigeteltségében. Így az a hely
zet, hogy Egyházunknak nincsen egyetlen hitvallási könyve sem a szónak abban
az értelmében, amelyet e kifejezésnek a k atollkusok vagy éppen a protestánsok
tulajdonítanak. Negyven éve egy protestáns német "Libri symbolici Ecclesiae
Orientalis" címen (ezt később "Monumenta fidei Ecclesiae Orientalis"-ra változ
tatta) különböző korokból való és nagyon különféle értekű okí ratok gyűjtemé...
nyét tette közzé, többek között egy határozottan eretnek írásművet, amelyet
nálunk általában ilyennek ismernek el (Kyri llos LUKARIS-nak, il híres k álv i
nizáló pártiárkának Keleti Hitvallását, Anatoliké Homologézisz-ót). Kimmel úr
gyűjteménye nyilvánvalóan nem bír az egyházi tekintélynek semmiféle nemével,
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és nálunk senki sem ismeri a szakembereken kívül. Körülbelül ugyanazon idő

ben tette közzé kormányunk (görög, ószláv és mai orosz nyelven) Szabályok
Könyve eimmel (Knyiga pravil) az egyházi törvények iárát, amely tartalmazza
az Apostolok fegyelmi kárionjain. a zsinati kánonokon és az Egyetemes Egyház
által tisztelt néhány Egyházatya kánonjain kívül az ortodox hit igazságait is,
tudniillik azokat, amelyeket a két hitvallásban (a niceaiban és a konstantíná
polyiban) fogalmaztak meg, valamint a negyedik, a hatodik és a hetedik egye
temes zsinat három meghatározásában (hóroi). Nyilvánvaló, hogy Egyházunk
nak ezen hivatalos könyve nem tartalmaz semmiféle tévedést, sem bármiféle
katoltkusellenes elemet (1).

Biztos tény, hogy keleti hittudósainknak többé-kevésbé a katolikus igazság
gal ellenkező véleményeit általában sem ők maguk ki nem hirdették, sem a hí
vek el nem fogadták mint kötelező és tévedhetetlen hitcikkelyeket, vagy ugyan
olyan címen, mint az egyetemes zsinatok határozatait; így tehát egészen vilá
gos, hogy nem lehet meltányos eljárás a Keleti Egyházat mint testületet fele
lőssé tenni hittudósainknak e katolikusellenes tanításaíért, amelyeket sohasem
szentesített végérvényesen.

Különbséget kell tenni efiyfelől egy hittudományi iskola tanítása, másfelől
annak az Egyháznak a tanítása között, amelynek ezen iskola a részét alkotja, 
e különbségtétel bizonyos fokig magára a katolicízmusra is alkalmazható.

Hogy csak egy példát idézzünk, mindenki tudja, hogy századokon keresztül
az egyik hittudományes iskola, mégpedig a tomista, és az egyik nagy szerzetes
rend, a domonkosoké támadta vagy legalább is nem ismerte el a Szentséges
Szűz Szeplőtelen Fogantatásának fenséges igazságát, állítva, hogy neki is résre
volt az eredeti bűnben. De ki merészelné az egész Katolikus Egyházat felelőssé

tenni e különben nagy tekintélyű hittudósok tévedéséért, akik azonban e pontot
illetően csupán csuka saját véleményüket képviselték?

Mármost világos, hogy ez a szükséges különbségtétel az Egyház tanítása
mínt ilyen és az iskola vagy a hittudósok tanítása között nagyon kedvez az
Egyházak újraegyesülése ügyének. A valóság az, hogy ami Egyházunk hitcik
kelyei, amelyek visszavezethetők az egyetemes zsinatok határozataira, követke
zésképpen teljesen igazhitűek és katolikusok, és a hittudósoknak a katolicizmussal
ellenkező tanításai nem az Egyház által meghatározott hitcikkelvek. Így egység
ben vagyunk a katolicizmussal mindaz által, amit magunk is változhatatlan és
feltétlen igazságként ismerünk el, míg azon tévedések, amelyek elválasztanak
bennünket a katolikus egységtől, nem egyebek olyan vélernényeknél, amelyek
nek semmiféle magasabb rendű tekintélye sincsen, még azoknak szemében sem,
akik szerzői és védelmezői e véleményeknek.

Ami a Keleti Egyház híveinektestületét illeti, nem vádolhatók semmiféle
határozott tévedéssel, hitük ugyanaz, mint a katolikus hit, kivéve, hogy nem
ismernek néhány olyan tanmeghatározást. amelyet Nyugaton a szétválás után
hoztak, s amelyek főképpen az Egyházban levő legfőbb hatalom valódi jelle
gére s tulajdonságaira vonatkoznak. Ezek nem ismerése annál inkább' megbo
csátható, amennyiben maga a Nyugati Egyház is csak a legujabb korban, a leg
utóbbi vatikáni zsinaton rögzítette végérvényesen és fejtette ki a katolíkus ta
nításnak e pontját.

Egyébként nem szabad elfelejtenünk, s ez nagyon komoly és kedvező kö
rülmény az Újraegyesülés ügye számára, hogy a Keleti Egyházban nem létezik
semmiféle belső egyetértés, semmiféle egységes nézőpont a Katolikus Egyházra
vonatkozóan. Mivel nem volt Keleten (és a legkiválóbb hittudósaink szerint nem
is lehet) egyetemes zsinat az Egyházak széjjelválása után, azt látjuk, hogy e kü
lönválás ügyét nem ítélte meg az egyetlen illetékes tekintély, akit az ilyen ügy-

(1) Azokban az egyházi törvénykönyvekben, amelyek nálunk e század elejéig voltak ér
vényben (az úgynevezett "Kormcsija Knyigi", "Kormányzati Könyvek"), található volt
néhány képtelen mese, amelyet a katolicizmus elleni bizánci gyülölet sugallt. De éppen
e mesék miatt látta kormányunk alkalmasnak, hogy kiküszöbölje a régi "Kormcsija" egy
házi használatát, és helyettesítse azokat az új "szabályok Könyvével".
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ben elismerhetnénk ; úgyhogy a mí szakadásunk önmagunk számára is csak
de [acto létezik, semmiképpen sem azonban de jure. Adhuc sub judice lis est
(2). (= A per még a bíró előtt van. Ford. megj.)

A kérdés ilyetén állása mellett nem kell meglepődnünk azon, hogy az orosz
és a görög hittudósoknak a katolicizmussal kapcsolatban vallott különböző és
ellentmondó véleményei szélsőségesen változatosak. Míg némely írók (szerencsére
kevesen) egészen odáig mannek, hogy azt állítják, a katolicizmus nemcsak az
igaz Egyházon, de általában a kereszténységen is kívül áll, más, illetékesebb és
tekintélyesebb személyek (mínt például a jelenlegi kijevi metropoli ta, a tisztelet
reméltó Msgr. PLATON) nyilvánosan kijelentik, hogy a Keleti és a Nyugati
Egyház ikertestvérek, akiket csupán a félreértések választottak el egymástól (3).

E két szélsőséges nézet között szóhoz jut hittudományos irodalmunkban a
Nyugati Egyházzal kapcsolatban a negatív és pozitív szempont. az ellenszenv
és a rokonszenv valamennyi lehetséges árnyalata (4).

Az egyes hittudósok köztí véleménykülönbségeken túlmenően nagy az ellen
tét az Orosz Egyház és a (tulajdonképpeni) Görög Egyház között abban, aho
gyan mindegyíkük a maga médján kezeli a katolikusokat. Míg a görögök, mínt
egy gúnyt űzve a saját egyesülési kísérleteikből, fenntartják leheletlen és szent
ségtörö gyakorlatukat, amellyel újrakeresztelik azokat a nyugati keresztényeket.
akik be akarnak lépni közösscgükba (mit sem k ülönböztetve meg a katolikusokat
él protestánsoktól) ; Oroszországban ezzel szemben nemcsak valamennyi nyugati
keresztény keresztségét ismerik el érvényesnek, hanem il Kato likus Egyházat il
letőleg még a többi általa kiszolgáltatott szemség érvényességét is elismerik
nálunk, nevezetesen az egyházi rend szentségéét is. Ennek következkben nalunk
a katolikus püspököket és papokat ugyanabba az egyházi l'~mgln veszik fel.
}~S, ami még említésre méltóbb, 1839-ben, amikor az egyesült ruténokat kény
szerrelléptették be az Oroszországban uralkodó Egyházba, nem kívánták meg e
néptől katolikus hitelveinek semmiféle mcgtagadúsút. Mindez felhatalmaz ben
nünket arra a következtetésre, hogy az Orosz Egyház nemcsak a kegyelem ha
tékonyságát ismeri el a Nyugati Egyházban, hanem azt is, hogy a katolikus
tanításban nincsen semmiféle hittani tévedés vagy eretnekség. És ha vannak
Oroszországban ugyanakkor magukat igazhitűnek nevező és a papság bizonyos
része által támogatott írók, akik megismétlik az eretnekek régi sérelmeit, ki
jelentve, hogy a katolicizmus nem más, min.t keresztényellenesség, stb.: ez csu
pán egyike azoknak a nagyszámú ellentmondásoknak, amelyek mindent egybe
véve nagy előnyt jelentenek az Újraegyesülés ügye számára. Mindeme ellent
mondás ugyanis, ha egyszer elismerik, szükségképpcn olyan belső stimulus-t

(z) A firenzei zsinaton IZIDOR, egész Oroszország metropolitája, mint ismeretes. elro
gadta a Rómával való egyesülést. Megérkezve Moszkvába (ahol már ekkor az Orosz Allam
"S Egyház valódi központja volt) kihirdette az egyesülés okiratát a Szűz Mária Mennybe
vételének székesegyházában. A bojárok és a nép, mondja az egyik króní kaíró, csendben
hallgatták. Egyedül V ASZILIJ nagyherceg állt feL Kijelentette, hogy sohasem fogadja el
az egyesülést, s megfenyegette a metropolítát letétellel és fogsággaL Izidor kivándorolt
Itáliába, ahol mint a római egyház bíborosa halt meg. Néhány év múltán cl nagyherceg
unokatestvérei fellázadtak ellene, elfogták és kitolták a szemét. A trónra visszakerülve
a Homályos vagy Sötét melléknevet kapta, amely rajta is ragadt történelmünkben (Vaszillj
Tyemni).

(3) Msgr. PLATON 1884-ben mondott ilyen értelmű beszédet az egyházmegyéje területén
levő egyik katolí kus templomban. A két hitvallás hívei, akik nagy tömegben gyűltek

össze, élénk örömmel fogadták a több mint nyolcvanéves főpap békés és szeretetteljes
szavait, amelyeket a keresztény érzés adott ajkáta. A keresztcnyeuencs elemek Orosz
es Lengyelországban riadót fújtak, és arra törekedtek, hogy minden lehető eszközzel meg
sommtsítsék az eset j ó hatásait.

(4) Egyházunknak a katolicizmussal kapcsolatos határozatlan álláspontját talán az teszi
leginkább nyilvánvalóvá, hogy azotc az egyének, akik nyilvánosan lciiclentí k, hiszik, hogy
az "új" katolikus hitcikkelyek az igazhitű tanítás törvényes rejlödése, tökoletes közös
ségben maradhatnak rt Keleti Egyházzal. E tényt saját személyes tapasztalatom alapján
állíthatom.
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(= ösztönzést; ford. megj.) alkot majd, amelynek ősztönöznie kell minket arra,
hogy a Icerdest napirenure tűzzük, és megpróbáljuk megoldani. Ha aztán egy
szer komolyan ráiranyrtottuk a kö~tigyelmet vallási és egyházi kapcsolataink
szaoályra.an auapo.ára, te.mü.ik ke.l vaiamit, hogy kiláboíjunk : belőle. És mi
vel biztos, hogy nálunk e tekintetben több a tudatlanság, mint a rosszakarat,
elegendő lesz az igazság és a tudomány tiszta fényével világitanunk meg a prob
Iemat, hogy az elooen :márís meg legyen oldva.

Ami a gyako clat] megoidást tlleti, nagyon kedvező körülménynek kell te
kintenünk azt, hogy a K.Jeti Egyház., s különösképpen az Orosz Egyház soha
sem volt resze a Nyuga.í Patríarkátusnak, úgyhogy az egyházi hatalomnak azon
egyöntetű kózpontos.rása, arn-ly a Latin Egyház· kereter között kifejlődött, mél
tanyosan nem . róható ránk a maga teljességében. A Katolikus Egyház .alkot
manyat jelenleg bizonyos mértékíg meghatározza a keleti egyházszakadás sai
nálatos ténye, amely századokon át csupán a latin patríarkátusra korlátoata a
katoli.kus tevékenvseger;' eoben az Egyetemes Egyháznak az egység terén kel
lett megnyernie azt, amit d veszített a kiterjedés dolgában. Sed pereunte causa,
{a!litur effectus. (= Ha tönkre megy az ok, megszűnik az okozat. Ford. megj.)
Mihelyt egy szép napon ismét visszaállítják az egységet, a Katolikus Egyház,
míközben továbbra is Római marad az Egység központja révén, nem lesz töb
bé a maga egészében latin és nyugati, amilyen mostanság szervezetének és igaz
gatásának egyőntetűsége révén (jóllehet eltűrí a különféle szertartásokat, ame
lyek azonban csak egészen másodlagos helyet foglalnak el). Romana (= római.
Ford. megj.), ez a neve' az egész körzet számára Változhatatlan és azonos je
lentőségű központnak. Latina az csak a kör felét, nagy szeletét jelzi, amelynek
sohasem szabad végérvényezen elnyelnie az egészet. A Római, nem pedig a La
tin Egyház az, amely mater et magistra omnium ecclesiarum (= valamennyi

. egyház anyja és tanítómestere. Ford. megj.) ; a Római Püspök, nem pedig a
Nyugat Patriarkája az, aki tévedh-itetlenül beszél ex cathedra; nem szabad el
felednünk, hogy volt olyan idő, amikor Róma Püspöke görögül beszélt.

Nálunk már számosan vannak, akik szeretnék az egységet, de félnek attól,
hogy latinosítják őket. Biztosítani kell tehát őket arról, hogy ha ,·a Keleti Egy
ház visszatér a Katolikus Egységre, ha elismeri a Szeritszéknek azon hatalmát.
amelyet Urunk Szerit Péter személyében akart és rendelt, hogy fenntartsa' az
egységet, az összetartást és a törvényes haladást az egész kereszténységben, nem
csak a szertartását fogja megtartaní (ami magától értetődik), hanem rníndazt
a szervezetí és igazgatási önkormányzatot, amely Keleten az Egyházak szétválása
előtt megvolt. Hogy egy sajátos pontot érintsünk, érintetlennek kell maradnia
azon legfőbb állásnak, amely a Keleti Egyházban mindig megillette (s ma Orosz
országban megilleti) az igazhitű Császárnak hatalmát.

Összefoglalva a fentebb mon-totta'cat, két megkülönböztetés határozza meg
az Egyházak Újraegyesülésének lényeges alapját:

1. Az a meg'cülönbözte-és, amely egyfelől hittudósaink részleges véleményel
között van, s ezek lehetnek tév·esek, katolíkusellenesek és eretnekek, másfelől

a Keleti Egyház hite között, amely a maga egészében igazhitű és katolikus
marad.

2. Az a megkülönböztetés, amely egyfelől a Pápának mínt Szerit Péter utóda
nak, a pastor et magister infaLibilis Ecclesiae universalis-nak (= az egyetemes
egyház pásztorának és tévedhetetlen tanítómesterének. A ford. megj.) tekintélye,
másfelől az ő igazgatási hata ma között van, amelyet mint a Nyugat Patriarkája
gyakorol. E megkülönböztetés kezeskedik a Keleti Egyház önkorrnányzatáért, s
enélkül az Újraegyesülés, emberileg szólva, lehetetlen lenne.

Nincs míért nyomatékeznom ez utóbbi pontot. Teljes a bizalmarn a Római
Egyház hagyományos (és Istentől segített) bölcsességében, és a jelenlegi Pápa
nagy megértésében és különl agea erényeiben. Számunkra ntncs szó aI;iról, hogy
a jogainkat védjük. hanem hogy az' atyai szerétetet elfogadjuk.

Egyébként az Egyházak Üjraegyesülése egyaránt hasznos lenne mindkét fél
számára. Róma olyan népet nyerne, amely jámbor és lelkesedik a vallásos esz
ményért, nyerne egy hűséges és hatalmas védelmezét. Oroszország, amely Isten
akaratából kezében tartja Kelet sorsát, mentesülne nemcsak a szakadás akarat"
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lan bűnétől, hanem még és eo ipso (= ugyane ténnyel. Ford. megj.) szabaddá
válnék arra is, hogy teljesítse nagy, egyetemes hivatását: hogy maga köré gyűjt

se valamennyi szláv nemzetet, és új, valóban keresztény civllizációt létesítsen.
azaz olyant, amely az egy igazság és a sokoldalú szabadság ismertető jegyeit
egyesíti a Szeretet legfőbb alapelvében. amennyiben összefoglal az egységben,
míndent, és szetosztja míndenkinek az egyetlen jó teljességót.

Őexcellenciája elé terjesztve e néhány elgondolást azon lúrgYl'úl, melyet
annyira a szívén visel, kérem, fogadja legmélyebb tiszteletem és csodálatom
kifejezését, amellyel maradok

Nagyméltóságú Uramnak
mindi g odaadó fia és szolgú].:

Dr. Vlagyimir Szolovjov

Jegyzetek: A levél címzettje, Strossmayer József György (JOSlp Dj u raj) ESZl'l{en sz ü
letett 1815. II. 4-én németajkú szülőktől, alcí kriek ősei a XVII!. sz ázad elejé'll vándoroltak
be Linzből. Teológiai tanulmányait kitűnő eredménnyel végzi a pesti egyetemen. Felszen
telése után 3 évig kápíánkodík Péterváradon, majd a bécsi Augustíneurnba kerül, s olt
noktorát. Béesben ismerkedik me, a horvát nemzeti törekvésekkel, s ott írja meg első mu
vét is a délsztávok fölébresztésére, 1847-ben az Augustineum rektora, egyben udvari hit
szónok. 1849-ben lesz Djakovar-í püspök, A Bach-korszakban a németesítéssel szemben
kulrurálís, irodalmi és történeti kezdeményezésekkel erősíti a horvát nemzeti érzést. .Icl
sz ava : ,Sve za vjera i domo (= Mindent a hitért és hazáért). s ennek értelmében anyag!
tRmogatássa1 és társadalomszervező tevékenységgel dolgozik az önálló Horvatorszrutért. El
lene volt az osztrák-magyar kíegyezésnek, 1868-ban pedig Ferenc József Ielxzólf tásár«
visszavonult a politikai élettől, s 2 évig Párizsban élt. Az 1369/70-es I. vat.í kani zsinaton
dienezte a pápai tévedésmentesség hitcikkelyének kihirdetését, s azt egyházmegyéjében
is csak 1372-ben hirdettette ki. Megalapítója a djakovári papnevelő íntézetneíc, amely
ben tanszéket létesít az ószláv egyházi nyelv számára. Rómában visszaállítja az illir pa
pok régí Szent Jeromos Intézetét. 1863-ban megindítj a a Theiner Agoston szerkesztésé
ben megjelenő Vetera .Monumenta Slavorum Meridionalíum historiam illustrantia címü ki
advanysorozatot. Pompás székesegyházat építtet püspöki székvárosában. XIII. Leó pápá
val nagyon jóban volt, és az 1880-i Grande Munus kezdetu, Szent Cirill és Metód érde
meit méltató körlevél megje.encse után ő vezeti a szláv húiaküldöttségct Rómába. A bé
csi udvar ellenállása miatt nem lehetett bíboros. Élete vége felé erőteljesen dolgozott
a I{atolikus és a pravoszláv egyház újraegyesülése érdekében. (Vö. Pallas NL XV. 242:
Révai Lex. 17. 183-134; Új Magy. Lex. 6. 123; Lex. f. Theol. u. Kirche 9. coli. 1114-5.)
Biró Bertalan a n:atolíkus Lexikonban így összegezi tevékcnysógét : "Túrsadalol11szervczö
ereje bámulatraméltó volt; soviniszta túlzásait menti a századvégi liberális magyar kor
mányzat merevsége és egyházcIenessége" (IV. k. 186.). Az 1966-i kiadású Encyclopaedia
Britannica cikkírója viszont a pánszláv mozgatorn egyik vezetőjének nevezi, aki 1848/49-6en
segítette Jellasics bánt Magyarország elleni hadjárataiban (21, 479.). Előbbi megállapításá
hoz közeledik A. Posch, gráci egyetemi tanár is, aki szerrnt úgy t űní k, hogy Strossmayer
Jam után közeledett apánszláv elgondolásokhoz. (Lex. f. Th. u, K. 9; i. h. 1964-i kiad.)

Az l880-as években Szolovjov Zágrábban tartózkodik, s ekkor köt barátságot
Slrossmayerrel. J. Rupp idézett müvébenazt írja Szolovjovról, hogy - akárcsak hajdari
Talleyrand nem akarta az osztrák-magyar birodalom felbomlását. Sót, gondolata é,
lelke kikötójének tekintette azt! Természetesen a csehekkel, illetve a horvátokkal történt
"kis kiegyezéseket" figyelembe véve. E tekintetben szembehelyezkedett az álmodozó sz la
vontokkat és a pánszlávokkal. Rupp különben úgy látja. hogy Strossmayer püspök is "
dunai monarchia keretében szereten vorna egy délszlav (sztovén, horvát. szerb. makedón.
bosnyák és bolgár) egységet látni. amely által e megnövekedett monarchiának az lenne
a küldetése, hogy hidat alkosson az orosz kelet és a katolikus világ között (L m, 70-71.)
szoiovjov mérsékelt nézetei kulönben összerügghetnek lengyelbarátságával is. Anyai nagy
anyja egyébként lengyel volt (ld, Rupp, 9.).

szoiovjovnak e levélben kifejtett nézetei részben 1886 előtt, részben később hosszas
viták és levelezés tárgyát képezték az orosz szellemi életben. Egyik levelében kifejti.
hogy nem mechanikus, hanem mintegy vegyi módon képzeli el az egyházak újraegyc
sülését. Az eredmény más, mínt akár az egYik, akár a másik egyesttett elem (Rupp, 440,).
HN évvel Szolovjov halála után. 1907. július 25-én ül össze a morvaországí Velehradban n,',
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r. unionista kongresszus (majd még 6 követi), amelynek fő referátumát Jan Urban S. J.
(Krakkó) tartja. A lengyel jezsuita atya idézi Szolovjovot, dicséri nézetét, hogy minden
érvényesen megkeresztelt ember Krisztus egyetlen Testéhez tartozik, de az ortodox egyház
és a római katolikus egyház kutönleges módon is együttesen az "una, sancta, catholica
et apostolica Ecclesia". S e merész megállapítóst X. Szent Pius pápa, aki pedig érdek
lődéssel kísérte a kongresszus munkáit, sohasem ítélte el (Rupp, 429.).

Végül vegyük észre a II. vatikáni zsinat idevonatkozó tanítását. "Egyéb nagy jelentő

ségú rnozzanatok közül a zsinat szives örömest idézi míndenkí emlékezetébe, hogy Keleten
so]< . '. helyi egyház virul. ... Számos egyház dicsekedhet apostoli eredettel. •.. Gondo
san őrzik a hit és a szeretet közösségének kapcsolatait. ... Ugyancsak meg kell említeni,
hogya keleti egyháaak kezdettől fogva őriznek olyan kincseket, melyekből sokat átvett
a nyugati egyház is a liturgia teré-n, a lelkiség hagyományaiban és a jogi rendben. Azt
sem szabad lekicsinyelni, hogy Keleten tartott egyetemes zsinatokon fogalmazták meg ke
resztény hitünk alapdogmáit a Szeruháromságról, és a Szúz Máriától megtestesült Isteni
Igeről. E hit megőrzéséért ezek az egyházak sokat szenvedtek és szerivednek.

Az is köztudomású, hogy mily nagy szeretettel végzik a keleti keresztények a szent
líturgrat, hogyan ünneplí k főleg az eukarisztiát, amely az egyház életének forrása és a
jövendő dicsőség záloga; ezzel járulnak a hívek püspökükkel egységben az Atyaistenhez
a Fiú, az Ige által, aki megtestesült, kínhalált szenvedett, és megdicsőült a Szentlélek
kiáradásában. És ezáltal érik el a közösséget a Szentháromsággal, s így válnak ,az isteni
természet részeseivé' (2 Pt 1,4). Egy-egy ilyen egyházban tehát Isten egyháza épül és nö
vekszik az Úr vacsorájának ünneplése által, a koncelebrálás pedig szemmelláthatóvá teszi
lcözösségí kapcsolatukat." (ld. Unitatis Redintegratio kezdetü határozat az ökumenizmusról,
14. és 15. pont.) Ennyi is elég ahhoz, hogy észrevegyük a Szolovjov-levélben fellelhető

íranyzat és tartalom helybenhagyását, s ezzel Idöszerűségét is.

A levél fordítása szoiovjov összes Müvei német kiadásának m. kötetéből készűlt,

ahol közlik a levél eredeti francia szövegét is. A forditás Vida Tivadar munkája.

SZTOJKA LÁSZLÓ VERSEI

Futnak

Futnak az évek,
én is-futok,
Arany ült a Margitszigeten,
apró sarok
buggyantak szívéből: ragyogó gyöngyszemek.
Az eső eleredt,
Ó, ífjúság,
olvastuk Malraux-t:
Emberi sorsok -
j'igyeltiik a spanyol mérkőzést,

ki fog kiemelkedni a véres viadalból?
Hátamon két világháború dobol,
Villon, Shakespeare,
futottunk AttilávalBudán,
fáztam, éheztem.
inaltam kis darab kenyér utáni

Bécsben a Fráter dalolva
j'ogadott,
Galacon két részeg olasz matróz
a Dunába dobott.

De Párizsban ott sétáltam,
ahol Victor Hugo járt,
székely szolgalegény ágyában aludtam, ki
munkába éjszaka Járt!

Futnak az évek,
én is elfutok,
itthagyom Shakespeare-t, Villont s eme kopott,
sárga szalmakalapot!
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A madarak
APRILY LAJOS EMLltKÉNEK

Mint ama tűnt

nyáron -
a madarak
most is ott szökdécselnek a fákon!
S ott szálldosnak egy eljövendőn,

mikor már nem járok
az erdőn!

Tisztán
Törj ki farkasveremből, gátak közül,
azért vagy a Terra hőse,

elvillan léted, elvillan, de sorsod
befonod az emberiség szövetébe !

Bárányok bégetnek a tavaszi réteken, őket figyeld, ne a sötét
s fondorlatos hinárját a sorsnak,
tartsd meg magad, végig szabadnak,
lénynek, tiszta mécsesnek, miből a meleg kis hullámai fakadnak!

Beérik a kalász, beérik a szőlő, te is beértél,
szavad mély, s makulátlan, mint az aranyló méz,
[aztái, étieztet. harcoltái, kavargó Európában, egykor
csermely mellé dőlj, kimossa sebeid, a vész
ralahot bujkál, feléd oson, Kharón
is emeli lapátját,
szólj mosolyogva s meleqen, ember maradsz,
ki viszi bátran és szepeti a sorsát!
Sorsot eldobni? Fekete bivalyok cammognak a Tejúton,
sétálni, ott, nem volna rossz, nem, nem,
tér s idő diszletei között, az álmod,
gyöngyszem!
Szivd magadba az időt, ami ielia; a végén, szívd
magadba -
a búzamező jó illatát is szivd be, arcod emeld az
amnynapra!
A diófa, lent a kertben, százéves,
átúszta az időt,

új tavaszt vár, itt akar maradni,
sziszeitni érzem, hallom, leveleiben az erőt!

A bogár inal, viszi a létet, a páfrány, a mormoqo
medve -
az élés fonja át sorsunk vad, nyers, különös indákkal,
szembe
a hajnallal, ülj ki, akispadra, nótázz,
hívj madarat, társalkodni,
társaid, a létben, időben,

együtt fogtok tovasuhanni!

Emberszeretet, súgom, ódon iqe, a gépek zajában,
elhalkul?
Húsztiekás hús, a sziv, csak kattog, csak verekszik, ő nem harmja.
viszi' a vágyat, álmot, nem múl
el benne a képlet, az ember lá'] s borzongó inuuta,
hajolj a vizekre, a fűre, fészkéből kibukott madárka!

Nézd, a fákon, fény fut át, a hó
elolvad:
lépj töretlenül, lépj merészen,
magadat
felajánlva időnek, álomnak,
tisztán
végén az űr magába szív, s lengsz áramlatain, mint
suhanó óriáshintán!



ALSZEGIlY ZSOL1

Babits költői orco"

A Nyugat első nemzedékének legnagyobb Iírikusaí Ady Endre és Babits
Mihály. Korban egybeesik a két poéta működésének nagyobb része, de talajban
erősen különböznek, Ady kezdettől tudatosan újat hoz, "új időknek új dalaival"
lép fel, s jelentősége éppen a minden ósdival való szembefordulás, Babits in
dulásában erős a hagyományokhoz kötődés. Bár azok neveltjeként mutatia be
magát, "kiket e bágyadt kor vergődve magasztalt", erős vonzódással tekint a
magyar Parnasszus régi nagyjaira, vallja: "Szellemem a koré, anyágom tiétek",
s meggyőződéssel hirdeti: ,,Művészetben aligha nélkülözhetők a hagyományok:
hisz a művészet lényege maga hagyományszerű momentumokon alapul. A mű

vészet bizonyos értelemben kifejezés és olyan módon hat, mint ahogya nyelv.
A nyelv pedig· régi konvenciók, azaz öröklött hagyománykincs segélyével érheti
csak el célját. A művészet hatása, mint a nyelvé, asszociácíókon sarkallik s az
asszociáció már mindíg ősi, hagyományszerű beidegzettségeket feltételez. S ez
nemcsak a megértésre, nemcsak a művek értelmi oldalára vonatkozik: hanem
éppen oly mártékben arra, aminek e megértés mindig csak eszköze: a megér
zésre, a legsúlytalanabb hangulati elemekre... Az oly író, ki teljesen elvetné a
hagyományokat: fegyvereit vetné el."

Babits maga hangsúlyozta szülőtájának, a Dunántúlnak egyéníségét formáló
erejét: "A Dunántúl Magyarország legváltozatosabb tája - a dunántúli ember
éppúgy megkaphatja a hegy-völgy, mint a róna könnyed benyomásait - s azon
kívül enyhe, nyájas, utazásra csábító és alkalmas vidék... E nyájas, enyhe vi
dék, amellett, hogy változatosságával a fantáziát állandóan foglalkoztatja, azt
mégsem teszi sötétté vagy nehézzé, mint a komorabb Erdély hegyei. Kedves,
harmonikus színeivel könnyű és elegáns, színte klasszikus formaérzéket nevel.
A Dunántúl íróiban legkevésbé van meg a magyar flegma súlyossága, darabos
nehézkessege ... A Dunántúl enyhe, kék vidék, hogy Ruskin egy szavával éljek,
... hasonló legszebb részeiben Itáliához, Firenze környékéhez. Nem csoda, ha a
dunántúli Irók állnak a latin könnyűséghez és eleganciához legközelebb. Azon
kívül a Dunántúl Magyarország nyugati vidéke, legkultúráltabb vidéke... s a
dunántúli kovász adta mindig irodalmunknak az általánosabb, kevésbé népies ...
európai bb jelleget." 1913-ban írja ezeket, jófo-rmán még pályája kezdetén: mégis
benne találjuk e jellemzésben Babits egész költészetének jellegzetes vonásait. Hi
szen versben is vallja: "Te vagy a táj, hová szívern folyton epedve hazarándnl:
te kék, finom, fantasztikus Dunántúl! Ha otthon kell, ha mese kell, feléd futok,
te vagyadajIm, kinek tej-édes szavakat ad ajka." De hozzá kell tennünk Du
nántúlnak ehhez a jellemzéséhez még egy költöt formáló> vonást: Babits szüle
tésének és gyermekkorának a tája katolikus táj; magának Babitsnak családi em
lékei között is éltek, ha sokszor csak lappangva is, a katolikus emlékek, akár
csak Adynál a protestánsok. És ebből érthető a Sziget és tenger előhangjának

költői vallomása: "Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet
nem dobok el: a világot nem szegényítem kell, hanem gazdagítani. Hogy szel
gáthatom az emberiséget, ha meg nem őrzők magamban minden színt, minden
kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság
kincsét!" S "én katholikus vagyok; azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész vi
lágnak szóló katholikus igazságban! Másszóval: hiszek igazságban, mely túl van
a politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségleteín ..." És ha ez a katolicitás
hosszú ideig nem is több benne valami egyetemesség fontosságának felismeré
sénél, magának a katolikus vallásnak emberi reprezentánsát senki magyar költő

megrázóbb igazsággal ki nem fejezte, mint Babits a Psychoanalysis Christianában.
Költői pályája csaknem fél századot ölelt fel, fél századot, amely a magyar

poézis és a magyar lélek fejlődése szempontjából egyaránt nagy jelentőségű.

Fellépésekor még parnasslenne jellegű az elgondolása költői hivatásáról. Első kö
tetét megnyitó verse horatiusi hangon indul: "Gyűlöllek: távol légy, alacsony
tömeg! ne rezzents nyelvet: hadd dalolok soha nem hallott verseket ma, múzsák

*Részlet a szerző A magyar líra története című kiadatlan művéböl,
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papja, erős fiatal Iüleknek." Epilógja pedig így zarja a kötetet: "Csak én bírok
versemnek höse lenni, első s utolsó mindenik dalomban: a mindenséget vágyom
versbe venni, de még tovább magamnál nem. jutottam." Még nem a költő, csak
a művész remekel: szemében fontosabb a kifejezés művészete, mint a tartalom
mélysége ; szívesen ölt magára klasszikus öltönyt, szívesen engedi át magát kép
zelet,e röptenek (Régi száLloda), a ritmus, sőt a szó játékos hullámának, szívesen
játszik a különös, nemegyszer groteszk keppel-ötlettel ; el-elgyönyörködik lant
jának mesterkéltebb dallamában; témában keresi a meglepőt, stílusban is a meg
lepően eredetit. Maga a lélek mélyre, a művészet fátyla alá van nyomva: mint
ha még nem lenne benne a versihlető élmény elég erős. Mintha a Húnyt szem
mei tanácsát valósítaná meg: "Az álmok síkos gyöngyeit szorítsd, ki unod a
valót: hímezz belőlük fázó lelkedre gyöngyös takarót." A fázó lélek csak néha
sikolt fel az elvágyódás sóhaj ával, az örök hajnaltalanság panaszával. Van il

lelkében is valami "modernség", szavában némi bujkáló erotika, lehangoltságá
ban valami divatos halálvágy, stílusában az eredetiségnek némi mesterkéltsége.
Divatos Párizs-rajongása is, ahogy ugyancsak modern e vágyódás versbe fogla
lása. Néha annak az Adynak a stílusához közeledík, akit ez időben még megta
gadott. Legigazibb sajátja a stíl és forma játékos gazdagsága: említett kötetében
Babits e gazdagsággal avatta legnagyobb sikerét.

Második kötetében már sóhajt hallunk: "Mint anyja emlejétől elvált gyer
mek az ős tej drága kincsét, szomjazom én, világtól elzárt, az eleven világot
ismét." És 1906-ban is így énekel: "Én is csak, én is félig éltem, s halok, mínt
sok magyar, korán" - de hozzáteszi: "És mégis érzem, hogy nem olcsó a fény,
mely szememben ragyog, és érzem, hogy talán utolsó láng a nagy lángból én
vagyok." A Nyugat folyóiratot köszöntő versében már a .Jázasajkú, Iázbeszédú
költőt" emeli ki, önmagának pedig azt kívánja, hogy legyen: "magyar lélek, de
nem betegnek aszva, költő, csekély, de büszke és igaz, hogy a világ magam-be
csülni lásson, s szerény, de áldott lenne takarásom!" 1911-ben jelenik meg il

neki még ismeretlen Adyhoz írt verse, melyben kettejük ellentétes voltát hang
súlyozza, de törekvéseik egyezését is látja ("Neked kell mindent megcsinálnod.
azt is ám, amit én akartam ..."). Vallomása abban hangzik ki, hogy mégsem
szállhat el az ő dala sem a szélben, azt, ami benne van, nem vetheti idegen
ajk sodrába, az saját lelkének szava, ha sokszor hallja is a vádat, hogy versei
ben nincsen tűz, nincs érzés, s tapasztalja, hogy "cintányérral mulatnak már él

szittyák s rejtett kincset sejteni rá nem érnek." Babitsban azonban a század
első évtizedében még erősebb a művész, mint a költő. Szonetteket ír, és figyel
meztet: "Minden szonett egy miníatűr oltár, ki vérigéket, pongyolán, szeret,
az versemet ezentúl ne olvassa." A második kötet még hirdeti: "Klasszikus ál
mok az én lelkem bús álmai: fáradt gondolatom szeret ölteni hosszúredőzetű

tógát." A míníatűrfestő művészete vezeti tollát, a forma és stílus kábító múvé
szete a verse. A Danaidák, a Bakhánslárma, a Két nővér, A sorshoz a vers
hullámzásának csodálatos sodrát árasztják; a frissen termett megnevezések. ké
pek, jelzők kábító gazdagsága von varázsa alá, szinjátéka színte álomba hintáz.
Ekkor válik megnevezéssé a "Babits-s·tílus", ilyen példák nyomán: "Fullasztó
mély az álma, fullasztó mély a párna, fullasztó fekete, rózsa nyílik a párnán és
fehér mínt a márvány ez ágynak betege ... Fekete gyászú kárpit fehérrel kivl
rágzik s nagy rózsákat terem... Az ólmos álmú bársony csiklandó ragyogásen
Ieszunnyad feketén ..." Tagadhatatlan: van ebben valami akart eredetiség, vala
mi tudatos és szándékolt mindenáron másnak látszani akarás, de van szépség is.
Milyen sajátos például a Paysages intimes-nek már a megindulása is: "Tegnap
ércujjú fagy csipkedte a fülecskét, ma langyos olvadás csordítja az ereszt, tegnap
harapni még éreztem a telecskét s ősz szakállára ma piszkos könyűt ereszt." A
finom szó kacér játékot űz a hétköznapíval, sőt a nyerssel, és lágy zenévé olvad
a ritmusban a mestervonó nyomán. De miriden gyöngyszem mögött ott érezzük
a művelt költő elgyönyörködését a gyöngy csillogtatásán.

A Tomiba való számkivetés, a fogarasi tanár-esztendők rázzák ki költőnket

ebből az elfogódott művészkedésből. A Recitatív első darabja a pesti társak után
sóhajt: "Kik messze tőlem együtt énekeltek - 0, boldog verseny, bátor, büszke,
boldog költők, kik együtt, értöknek daloltok" - feléjük küldí sóhaját ő, ki "más
nyelven és magának énekelget", ki Erdély csücskében megértőre. társra nem ta
lál. Úgy érzi, rajta is elhatalmasodik az erdélyi átok, rajta is úrrá lesz a deso-
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latio. Ajkán szomorú vers fakad: "Magányosnak születtem,baráttalan vagyok,
így lettem, ami lettem, mindentől elhagyott, mindég a szenvedésre vitézül víni
kész: magányosság vitéze, magam ellen vitéz ..." És ezen nem sokat változtat
Pestre kerülése sem: az eredetiség megmutatásanak a vágya és a Babits-vers
sajátosan egyéni hangjának megőrzése nem engedi kilépni a műteremből, hogy
versének születése után elmondhassa: "A dal ma szép lesz, mély lesz és enyém,
Szimbólumokkal teljes költemény." És a költemény mindig csiszolt drágakő. Van
valami hangja is a kőnek, a belőle áradó fényhullámok rezdülése hang, de be
széde erősen fátyolozott beszéd. Mint az Ilyen: "Az élet piszkos, csak a 'semmi
tiszta, az élet mélyén ég a vágyak piszka s a semmit nem kívánhatom soha: .."
Szerelme is rnűvészí játékká finomul lantján, mint abban a vallomásában, ame
lyen a vak rosszindulat hangos-ostobán megbotránkozott, hol kedvese kezéről

mondja: .,Csak egyszer lenne még enyém s kedvemre csókkal önteném szíveeen
halnék azután nagyobb örömmel ontanám kis ujjáért a csobogó vért, mint száz
királyért, lobogóért !"

1913-ban is hangoztatja: "Szoros formából születík az érem, formának .zord
acél kell, nem nyúlés zsák", "mert minden szó új korlátot teremt, a gondolat
testének szabva formát s e korlátok közt kígyózik a rend lépcseje, melyen addig
-násszuj; ormát új s új látásnak, mígnern rnessze lent köddé mosódik minden
régi korlát, s képekből összeáll a képtelen korlátokból korlátlan végtelen." De
költészetének tárgyköre egyre gazdagszik, mélyül. Hiszen már előbb is így tekin
tdt a magyarságra : "A gyáva faj, a törpe lelkek ... Aludni úgy-e jól esik? Ha
alszanak, nem kell mozogní, s hogy élnek, észre sem veszik. Kelnlök kell! Sza
vammal őket felrázni akarom s tudom! A hajnal harci trornbitása a lelki ébresz
tőt fúvom!" Most, a munkásság 1912-ben feltörő forradalmi forgatagában véresen
izzó szavak törnek ki az ajkán: "Jöjjön az elhazugult életre halálos igazság.
lesben az utcákon álljon a kósza halál: minden rnindegy már! zúgjon fel a ten
gerek alja! hányodjon fel a genny! jöjjön .a forradalom! Jöjjön a barbárság!
jöjjön legalább az igazság, annyi hazugság és elmulatásók után! Jöjjön a láz
álom, mely minden bűnt kibeszél majd: egynek mondja: «Jogok gyáva barátja,
rernegj!« Másnak: »Aikaldon kopott szó lett a szabadság! s szíved "ZSarnok volt,
öklöd rossz kalapács.v" Az első világháború idején a látásra nyílt szem látja a
háború borzaJmát; 'most már így biztatja lantját: "Légy. élő kínja a levágott kar
nak, égő emléke annyi régi fénynek .:.." Most már van könnye másokért, van
a háború áldozataiért, van a felébtedni nem tudó magyarságért, és készül ün
nepelni azt, "ki először mondja ki azt a szót, -kí először el meri mondaní, kiál
tani, bátor, bátor, azt a varázsszót, százezerek várta, Iélekzetadó, szent, ember
megváltó. vísszaadó, nemzetmegmentő, kapunyitó. szabadító drága szót, hogy elég!
hogy elég! elég volt! hogy béke! béke! béke! béke már!" ... A stílus és a for
ma művészete egyre jobban elveszti öncélúságát: a szó felsebzett emlékképeket
hord magán, és egyre súlyosabbá válik "e zord napokban, mlkor olyan olcsó a
lélek s törik, ki hajolni nem tud ...". A Nyugtalanság völgye ezért már új han
got keres, az egyszerűség titkos művészetét: "hogy, ha egy drága barát meghall
gatná egy este, nem tudná, szavakat" hall-e, vagy a saját szívét dobogní, vagy a
sztérák zenéjét, vagy engemet." Függönyözött szoba akar lenni, "hov:anem hat
a század szörnyű kínja"; vágya: eloszlatni a sötétséget, amelybe most életünk
bolygó útja tévedt; a háborús fegyverek szantelésének harangszavát túlkiáltani
az igazi szerétet lázas szavával. A nekiburjánzó háborús líra lármáját elűzi ma
gától: "Van némaság, mely messze hallik, s sok mára visszafulladt ének han
gokkal terhes a Jövőnek!" Az ő éneke a megalázottak hivő hódolása a büntető

Úr előtt, vagy a szenvedők panaszára süket Istennek kérdőre vonása:' a lélek
fájó hánykolódása. Igy azután "zenés lemeze híján csak prózai csikorgásokat"
hallat, a felsebzett szív jajait, vagy könnytelen könnyeket hullat, melyeknek
lecsöppenése formál rímet. Van sikolya. van önvádja, de vannak a jövőbe mu
tatá megvilágosodásaí, amikór hirdeti: "Gyűlöljön aki rossz! S szeressen a já!
Mert nem nézek én mást ezután csak testvértüzek Iobogását, nem hallok én
mást ezután, csak testvéréletek rimusát tér meg idő feneketlen mélyeíből!"

Ennek az új programnak jelszavával gyűjti egybe a Sziget és tenger verseit.
Kettős ez 'a program: az életre irányuló ezt vallja: "Nem rombolni akarok, in-,
kább építeni: az ész halkan hasson a tényekre, mint a delej: nem ellensége az
erőknek, hanem egy erő a többi közt, együtt építve velük. Az erők a múlt, az
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ész a jovo : egymásba kapaszkodó fogaskerék.". Ez erősül meg - immár végle
gesen - Babits világfelfogásává. A rnúlton, a múlt megbecsülésével építeni a
jövőt; ne a múlt éljen tovább, rabláncon tartva a jövőt, hanem a jelen éljen
jövővé a múlt megszilárdító talapzatán, De nehéz ezt elérni a jelen gyűlölködő

világában, amikor "a nép nyomorog s a gyilkolásban leli üdvét", amikor Pdőfi

emlékét "bilincses ajak rab szavai" és "hazug koszorúk láncai" ünneplik. "Az
ember hajdan ember volt, s szíve itta az embert, testvérszív; - ma nyáj, meg
únt baján kérődző. Légy szíget s várj napot a mocsárból! Különös gubók szül
hetnek pillét. Mit tudod? Az istenek halnak, az ember él." A szíget dala is meg
változik. A régi, könnyű dalokat elvitte a szél, vagy súllyá itta szárnyaikat a
könny. A stíl játszó fátylát őszinteség váltja fel, s az bevilágít a költő ottho
nába, életébe: ez az otthon, ez az élet válik költészetté, egyre meghittebbé. A
művész mögüí előlép a költő, az ember. Az egész Babits.

A fájó magányt is eloszlatja a megértő hitvestárs. De az örömöt továbbra
is pányvántartja az aggodalom. Érzékeny lelkét csendes vidéki elvonultságában
is hírek keresik fel a nagy magyar világból, kínozza a valóság. "Előttem sanda
jövő, körülöttem népek nyomora, tikkadt gyűlöletek hálója, önös kormányok
öröklő versenye." Defel-felrévül a jövő napja, az Ember ünnepe, a jövő Atlan
tisz. Közben pedig szervezetét kegyetlen biztonsággal kezdi őrölni a kór. Messze
a hétköznapi ember fölé magasodik a lelki egyensúlyát a szenvedéseíben is meg
őrző Babits. És a vidék, házának kis kertje egyre meghittebbé teszi a termé
szettel való közösségét: elbeszélget, valósággal együtt él a fával, virággal, bo
gárral : szeme mikroszkóp, és szava e mikroszkóp megfigyeléseit építi költészetté.
Most így lát: "Már fáradt dajka, a Nap, a jó kerítéslécek árnyát a puha fű

ben egymás mellé fekteti szepen . .. A szél, mely úgy tépte a felhőt, akár egy
ideges kisasszony selyemkendőjét: most eláll ..." Vagy így: "A táj most olvadt
tűzben reszket, de a szél a forró levegőbe vágja késeit, hogy ing a ház s a ke
rekíarú dombok is vonaglanak ..." Még jobban egybeolvad a szíve a szenvedő

emberekével; siralomházból hangzik a dala: "Úgy született hajdan a vers az
ujjam alatt, ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas fényes, páncélos, ízelt bo
garat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombitahang, mint a trombita
hang katonák szomjas, cserepes ajkain. De ma már oly halkan, elfolyva, remeg
ve jön, mínt beesett szemek gödreiben remegve fölcsillan a könny. Nem maga
mért sírok én: testvérem van millió és a legtöbb oly szegény, oly szegény, még
álmából sem ismeri, ami jó." Mível úgy érzi, lelkében általános emberi igazsá
gok vágya él, politikai párthoz nem kapcsolódik. Régebben azzal vádol ták, hogy
jobbra hajlik, most más oldaron azzal, hogy a baloldal mellé állt; ő igazsága
tudatában így válaszol: "Csak majd az Isten ha az Itélet trombitája szél, állí
tand jobbra vagy balra."

A meg nem értés azonban az érzékeny szívet újra meg újra felsebzi. "Füst
és korom, megtorlik a Vád feje körül, aki fáklyával megy ilyen fulladt, szűk

pincéken át ... bujkáló, bús magyar útjain", - az ő feje körül is. Hiába akar
ja "újra sértett lelke köré csavarni a puha nyugalom óvó kendőit", meztelenül.
pőrén üti fel verseiben magát a lélek. Szabad versformák belső ritmusa gördíti
a sorokat nyers mesterkéletlenséggel, önkéntelen kényszerűséggel. Sokszor benne
érezzük a ritmusban a remegést, a rettegést ettől a vad, gyűlöletes világtól. hol
.míndentetöí késeket fennek", hol "mindent elönt a Vadság". Néha felveti a
kérdést: "Nem furcsa-e ... így, ídehúzódva élni (s tán egy kicsit táblabírómód
ra) egy írógéppel, mint tört vitéz egy rokkant gépfegyverrel : aki elmaradt egy
dombon s messze látja, hogya barbár ellenerő míndent befon, nincs jog, s a
kuszára görbedt igazságtalanság fölveri a völgyét ..." Fényért sóhajt: "Fényt, és
több fényt és rníndig több fényt! Ne maradjon egy homályos zug a ·földön!"
Mert "tudta, balga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jót is". Am ha vágya
messze repülni hívja, szomorú kijózanodással mondja : "Magunkkal hordjuk min
denütt a falat, mely bezár." És önmagát vizsgálva, az életről adva számot, en
nél a gondolatnál köt ki; " ... csak posta tudtál Ienní és meder. Életed gyenge
szál, amellyel szőnek a tájak s múlt dob hurkot a jövőnek: amit hoztál, csak
annyira tied mint a por mít lábad a szönyegen hagy. Nem magad nyomát ve
ted: csupa nyom vagy magad is, kit a holtak lépte vet." De épp az ősök lép
tének nyoma viszi egyre közelebb az Istenhez, a fenségesen krisztusi tanítás
hoz: "Mily boldogság a keresztet gyenge vállal hordani." Az érem másik olda-
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Ián a kétségekkel viaskodót látjuk, aki megdöbbenéssel nézi' "ezt a kort amely
nek legnagyobb s elérhetetlen édenálma hogy enni legyen kinek-kinek elég!"
Mily üres ünnep lett itt a karácsony! "A szív hideg és kemény mint a föld."
Egyre megrendítöbb élménye a fasizmusnak az emberi haladás útjait megtagadó
és megcsúfoló barbársága, emberpusztító gyűlölete. Úgy érzi, tenni kell, csele
kedni: "Harcot a Harc eHen! és a Tett gyilkos lelkét tettel ölni meg ..." Érzi:
egyéni sorsa már a halálra érett, de ennél is gyötrőbb a háború rémes árnya:
"Én -. írja - már összeomlott városokat látok. Vad paloták helyén csöndes
romhegyeket. s betonok gőgjéből törmelék szíklákat ..." És elénk mered a kér
dés: hol az Isten? Mi a célja az emberrel?

Betegségének kiújulásat csendesen érlelik. "Öreg vagyok" - írja ez idő tájt
verseinek egyikében; a múló évek és a közelgő elpihenés hangulata uralkodík
mindben. "Kurta a ma, de még kurtább a holnap, és még kurtább lesz a hol
napután!" Emlékek futnak tollára, hogy sebzett lemondással vesse félre őket:

a fájdalom könnyét mosoly mossa el, amint Ildikó lepke-röpködését nézi; eliát
szádozik a rímmel, csengettyűs zengésükbe temetve ködös reggelét; boru felhője

takarja el múltját-jelenét. "Éltem - írja - félszázadot, de már nem élek én.
Léptem nem visz tovább. Csak annyit mozdulok, amennyit hajt a szél: gyakor
lom a halált veszteg, száműzve és várva ítéletem ..." Noha immár az egész ma
gyarság elfogulatlanul megbecsüli, mégis fájó emlékek panasza kél ajkán: "Ba
rátaim egyenkint elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak ; akiket szerettem,
nem szeretnek, akikért ragyogtam. eltemetnek. Ami betűt ágam írt a porba, a
tavasz sárvize elsodorja!" Jónás szavával sóhajt: "Az én lelkem csak nyugo
dalmat éhez!" - de erőt vesz fájdalmán, és éppen a Jónás könyvében, majd
hatalmas imájában írói és emberi hivatásának átérzett megvallásához jut el,
gyötrelmei mélységéből embersége és művészete csúcsára emelkedik.

Lantjának utolsó hangfoszlányai között ott a halk szerelmí vallomás is:
"Lelkem kiszikkadt mezején pár szál virágot keresek annak ki lelkem lelke és
minden virágnál kedvesebb, kit boldog lennék boldogan tudni álomnál édesebb
életben, s mégis én teszem, hogy az élete csupa seb... Tűnődöm olykor, édesem,
jobb lesz-e ha már nem leszek? Lesz-e nyaradnak ősze még vidámabb, és vi
rága szebb?" így vesz búcsút a vigasztaló szívtől; a magyarságtól pedig e töre
dék sorokkal: "Isten talán megszánná még: ember nincs szánni a magyart,"

A folyam sodrát egy pont megfigyelése nem határozhatja meg: a költő egyé
níségét sem pályájának egy kiszakított korszaka. Az ember él, és az élet élmé
nyek és hatások örök lerakódása. A gondolati problémák sem nierevednek meg:
érlelödnek. bogozódnak. Van egy végpont, ahol az élet megáll, de még ez a pont
sem hozza meg míndíg az egész egyéniség kikristályosodását. Az élet örök vál
tozás: áradó folyam, valamiféle ri tmus. De vannak benne olyan megállások,
amelyekben az élő ember visszatekint saját múltjám, és magra törekszik egység
be foglalni, megmagyarázni ennek a múltnak hullámverődéseit. Voltak ilyen meg
állások Babits életében is, s voltak őszinteségében megrendítő Ielkiismeretvízs
gálatok, mert benne is rendkívül erős volt az az erkölcsi érzékenység, amit
Arany jellemző vonásai közott említ. Ez az erkölcsi érzékenység olyan lélek sa
játja, amely finom mernbránjával minden rezdülest felfog, s talán ide-odahaj
lónak látszik azok szemében, akik csak a tépő hangokra reagálnak, Babitsban
-ez az érzékenység művészí felelősségtudattal volt egybeszöve. Egyéniségében az
erkölcs és művészet lelleiismerete az uralkodó. Mínden soráért felelősséget érez,
minden jelzője éppoly fontos a szemében, mint minden megállapítása. Ezért
dolgozik mindig a lelke elmélyítésén, erkölcsi és tudományos elmélyítésén. He
lyén van a kezében Szerit Agoston és Dante éppúgy, mint A romlás virágai.
Valósággal elkábító intellektus; mérhetetlen olvasottság, sokszor szinte már kö
vethetetlennek tűnő gondolati elmélyedés jellemzi. Arany óta nem volt poétánk,
aki ilyen tudatossággal formálta művészetét. Hagyomány és újdonság ötvözésé
nek a szándéka - mint maga is vallja - valóban végigkíséri költői pályáján:
"Újat hoz a költő, ele csak úgy hozhat igazában újat, ha legteljesebben megélt
minden régit, ha minden régi élte benne magát újjá; a kezdet sokkal egysze
rűbb, hogysem új lehessen; új az, amiben minden múlt benne van s még vala
mivel több. így valósul meg a költőben a bergsont durée, mint mínden eIeven
ben; a fa nedvei is - bár a legfelső friss ágacska fog épülni belőlük a lomb
korona csúcsán - keresztül kell, hogy sztvárogianak talajon, törzsön, gyökere-
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ken: és míndenünnen hoznak valamit... A költő voltaképpen az Élményeihez
Hű Ember: aki az élmény fölött nem tér napirendre, mint a józan észernber.
akiben. .. az élmény megmarad, tovább él... S teste, lelke múltján, messze
gyermekévein keresztül, fajának titkos mélyeíbe ás le az Emlékeze Le, mint a
gyökér a talajba: ő az, akiben nem alusznak az ősök; egy egész genealógiát hord
magában, egy nagyszerű palingeneaist." Azzal, hogya modern poézist a magyar
költészet ősi talajába ültette el, .az Arany művészetében felmagasló ún. nemzeti
klasszicizmussal rokon, annak utolsó, de legnemesebb reprezentánsa. Ö iti. vizs
gálja a magyar ritmus törvényeit, tudatosítani törekszik azokat, feltárja szépsé
güket; rávezet a stílus szépségeínek fölismerésére, és míndezt úgy, hogy előbb a
saját lelkében olvasztja fel tanulságait, Innen a verseiben lüktető magyar ritmus
és stílusának szemkápráztató gazdagsága.

Az élete végéhez közeledő Babitsnak az öreg Arannyal külőnben is erős ra
rokonsága. Rokon vele életformában is, benne is van valami kíspolgárí vonás,
egy nemesen tisztult polgárlélek vonása; megvan az otthon szeretete. Esztergom
ban született versei talán a legegyénibb költeményei. Felesége mutat rá, hoay
rnilyen aprólékos megfigyelések rejtőznek e versek soraiban, életének és környe
zetének apró törmelékei. Ezekben a legreálisabb a világ: a kert, a ház, a lélek
világa. Mintha csak a legmeghittebbeknek dalolna: a családnak, a fáknak, a vi
rágoknak. " rninden Ieszelyezettség nélkül tárja fel önmagát. És az egyszerűség

nek elemezhetetlen, nagy művészetével. Szinte minden tervezgetés nélkül fut a
tolla és írja: "mök életunt szobámban, hideg teát kavarok... Körülöttem fá
jás-félés ködhálója kavarog. Kikelek tikkadt helyemből, kinyitom az ablakot s
megpillantok odakint egy igéretes csillagot ..." A költő nemesen szornorú alko
nya ez az utolsó verstüzér ; nincs rajta semmi keresett szín, pompa: maga az
egyszerűség. Két háború közt, a halál rnezsgyéjén, tekintetében ennek a fénynek
a sugara tükröződik.

GÁL ISTVÁN

Babits és Italia

A Nyugat-nemzedékek Itália-honvágya. Nem volt még egy nemzedék a ma
gyar irodalomban, amelynek annyi kapcsolata lett volna Itáliával, mínt a Nyu
gaténa}{. Ami a régi magyar klasszikusoknak csak néha-néha sikerült, a Nyugat
nagyjai nemcsak eljutottak, hanem több ízben hosszasabban is tartózkodtak
Olaszországban. Ady, Babits, Kosztolányí, Móricz, Szabó Dezső, Fülep Lajos, Elek
Artúr, Fenyő Miksa nemcsak utaztak és éltek itt, hanem számos halhatatlan
műben örökítették meg vonzalmukat és ragaszkodásukat Itália népéhez, városai
hoz, kul túrájához. A Nyugat második nemzedékére nemes örökségként hagyták
Itália-honvágyukat ; Illés Endre, Máraí Sándor, Németh László, Cs. Szabó László
és Szerb Antal méltó utódok a nagy ősök nyomában. Szép könyv kerekednék
a Nyugat olasz kapcsolataiból, ha valaki nekiszánná magát.

Babits Mihály is Itáliát szerette a legjobban, külföldön ott járt legtöbbször,
több mínt három évtizeden át szamos alkalommal, nem is egyszer huzamos ide
ig. Itália városi élete, művészetí kíncseskamráí, és a Iabín és olasz irodalom
iránti rajongásának számos emléke van versben és prózában. Az első világhá
ború előtt főként Észak-Olaszországban járt. Velence, Verona és Milánó szép
sorokat kapa Gólyakalifában és Velence újra a Halálfiaiban. De szamos verse.
az Itália, a Zrínyi Velencében, a Pictor Ignotus, a Recanati, stb. valódi vagy
virtuálisan átélt olasz élmények megörökítése fiatal korúból.

Délre is eljutott, Szicíliában, Taormínúban is megfordult. Különös, hogy Itó
mával sosem foglalkozott bővebben ("Rómát fiús tisztelettel jártam" - irja a
Hazám!-ban), Móricz Zsigmond a Nyugat Babits-emlókszárnában mínt verzátus
szellemi idegenvezetőt ábrázolja. A Babits-Emlékkönyv csak Dantc-fordítását
méltatja, de sokágú olasz összeköttetéseire nem tér ki. Cs. Szabó László fölhívta
a figyelmet Babits előszeretetére azok iránt az angol költők iránt, akik Itáliúór:
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lelkesedtek. Valóban vízsgálódásra érdemes probléma: az olaszbarát angol köl
tők srerettették meg vele Olaszországot, vagy Olaszország légköre segített-e
angol kedvenceit kiválasztani? A szabadságért harcoló Itália nagy viktoriánus
Iróbarátai, Browning, Swinburne, Rosetti, Meredith, majd a romantíkusok közül
Keats, Shelley, Landol', a medernek kőzül pedig Wilde és Huxley valamennyien
Babits szívügyei. A prerafaeliták, különösen Ruskin és Walter Crane, valamint
a Studió művészetszemléletét döntően befolyásolták. Ruskin talán még Velence
iránti különleges szerétetét is növelhette. (l)

"Itália! tudom városaid csodálni". Babits életében Olaszországban fordult
meg legtöbbet. Családi körében állandó beszéd tárgya lehetett őseinek és roko
nainak itáliai tartózkodása és nemegyszer kalandokkal teli élete. Édesanyjának
dédnagybátyja volt az általa versben ,is megénekelt Kelemen József kanonok,
később nagyprépost. Tudott olaszul és bevándorolta Itáliát. Az ő unokaöccse,
Babits édesanyjának nagybátyja, Kelemen László hét évig Rómában tanult és
szintén kanonok lett. Babits nagyapja Perczel Mór hadségéde volt, a szabadság
harc leverése után büntetésből besorozták az osztrák hadseregbe és Lombardiába
vitték, ahonnan csak évek múlva került haza. Nagyanyjának testvére, Kelemen
Gyula mernök fiatal korúban szintén járt Észak-Olaszországban. (2) Szűlei, ahogy
ez már a kiegyezés utáni évtizedekben a magyar lateiner családokban szokásos
volt, ha valahova, hát legalább Velencébe jártak külföldre.

O maga is első útját kültöldra Itáliába vette. Amikor Szegedről a hatátszéli
Fogarasra nevezték ki, elkeseredésében minden pénzét egy velencei útra költötte;
"Első nagyobbacska megtakarított pénzemen Itáliába szöktem ki - írta. - Azon
nal otthon éreztem magamat, az antik Itália után a modern is barátommá vált!
Nemcsak a latin szók csöngtek ismerősen a fülembe. Ismerősek voltak az enyhe
hajlású édes dombok is, az ég kéksége, a felhők fénye, s a levegő íze. Úgy
éreztem, hogy a csodálatos itáliai táj, amerre akkor jártam, rejtelmes módon
rokon az én pannon hazám tájaival." (3)

Akkori legjobb barátjához, Juhász Gyulához irt levelében lelkendezve számol
be a számára a nagy Életet jelentő olaszországi utazás .élrnényéről. Akkor még
csak Velencét, látta, de ez az ős-élmény meghatározó benyomást gyakorolt rá
egész életében:

"Megjártam egy kis karajt a szép Itáliából - írja - és úgy érzem, hogy
megnőttem egy fejjel. A nagy halottak vonzottak Veneziába: de ügyelmem nagy
részét elvonták a kis élők. Talán, mert a kis élők összege a nagy Elet. (Ama
bizonyos Elet.) Láttam egy nemzetközi tömeget, beszéltem és gondolkoztam ide
gen nyelveken, éltem idegen helyeken. Konstatáltam, hogy a mí szép dunántúli
eg ünk éppoly kék, dombjaink éppoly zöldek és enyhén gömbölyűek, mint az
olasz ég és az olasz dombok: de honfitársaink mogorvábbak, utcáink csönde
sebbek, mint a kedves olaszok és az olasz utcák

A legfeledhetetlenebb benyomásokat az architektúrától kaptam. Az olasz ar
chitektúra már Fiumében kezdődik, s innen kezdve e középkori városok igazán
a mesék varázsával hatnak. Meg kell jegyeznem. hogya legfeltűnőbb hangulat
egyáltalán nem reneszánsz jellegű. E szűk, félhomályos, regényes tömkelegben
a Uszta klasszikus reneszánsz palota inkább az ellentét erejével hat." (4)

Első regénye, a Gólyalcalifa élénk színekkel idézi Velence történelmi és mű
vészetí emlékeit. Igaz, akkor már negyedik itáliai útja után volt és első futó
benyomásainak versekben való megörökítése után a Gólyalcalifa prózai ábrázo
lása valósággal útíkalauz-szerűen használható.

"Ez a csönd városa: az egyetlen város a világon, ahol nem hallani kocsi
zörgést. (1908!) Én nagyon szeretern a csöndet... A néma sirnaságos nagy már
ványkockák a galambok között, a galambos tér, hol tarkán és aranyosan van égre
festve a hihetetlen, n mesés San Marco. Este a Mercerián sétáltunk, kékesfe
hér fényfolyó áradt simán a szűk utca medrében, a boltok tükrel és óriás üveget
vakítottak, csodálatosan elegáns öltözetű idegen hölgyek pompáztak a csodálatos
városban. hol soha egyetlenegy cipő sem lett sáros, sem ruha poros. És gondo
lúztunk a Canalc Grundén, hol az ős palazzók nagyaranymennyezetű szalonjai
ban villanycsillár égett, és künn, künn lassú hab nyaldosta sötéterr a márvány
lépcsőket, nyaldosta korhadni a piros-fehér csíkos faoszlopot ...

. " Múzeurnokon mentek át, rengeteg termeken ... a talakon múlt idők ké
pei, festett arcok, melyck elevenebbnek látszottak azeleveneknél, melyek be-
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nyomódtak az ember fantáziájába és kísértették álmait; a mennyezeten gazdag
és súlyos aranykacskaringók, stukatúr dísz, arany levelek és arany voluták, ami
lyeneket királyi paloták képein látott eddig...

Boldogan mutogattarn a sok szép és tarka alakot, a várakozó követeket, gyö
nyörű hullámos haj ukkal, elevenszírt feszülő ruhájukban, az aggodalmas királyt,
a lobogós cédrus árbocokat. a népes erkélyű márványházakat. a hidakat, hajó
kat, kikötőket, a mannyezeteket, az aranyhajú királyfit, a pápát, a bíborosok me
netét, a tizenegyezer szüzet, a szentek aranykarikáít, a kegyetlen nyilas pogá
nyokat.

Gyalog kószáltunk az utcákon, néztük a kirakatokat, a gyöngyöket, tükröket,
üvegeket. a szobrocskákat, a fotografiákat, az ékszereket, mozaikokat. És néztük
a házakat, a gyönyörű ablakokat, a finom romantikus erkélyeket. Elkalandoztunk
a szűk utcákba, '" ahol a nyílt üzletekből gyümölcs- és olajszag áradt ki, ahol
olyan a házak arca, mint a hervadozó unt szépségeké, nemes piszok födi a kö
veket, zengő latin szavak bágyadt ruganyossággal szökdösnek, mint régi labdák,
a lebocsátkozó rokkant falak között... Régi ércek fényelegtek. áttört poros üve
gek szürkültek az antíkváríusok ablakaiban. Csupasz falu sikátorok között egy
enyhe boltív hajolt át. Leányok jöttek, magas, karcsú munkásleányok, arany
barna fürttel, fekete szemekkel, nagy rojtos fekete keszkenőben, mely csodála
tosan nemessé tette alakjukat." (5)

Móricz Zsigmond Velencében futott össze vele egyszer.
"Egyszer Velencében, sok évvel később, de a Tűz előtt, még Velencében

kettesben bolyongtunk párommal ; a világ szalonjában. a Szerit Márk téren, forró
napon lankadtunk '" Egyszerre csak Babits állt előttünk kedvesen és tanáro
san ... Úgy benne van alakja életem Veleneéjének kövei közt." (6)

Velence után leggyakrabban Firenzében járt. Ha Velencében a nagyvilág
nyüzsgését élvezte, Firenzében éppen az ellenkezőjét: az állandóságot, a megme
revedett történelmet. Amikor az első világháború után nászútjára is Firenzébe
vitte ifjú feleségét, még akkor is az lepte meg, hogy ott semmi sem változott.
"A vörös liliom városa egy nagy középkori látványosság... Az idegen nem a for
rongast érzi, hanem az állandóságot; ezt a panorámát látta hajdan Dante, látta
Fra Angelico; hatszáz év nem hagyott nyomot itt" (7). Számára Firenze Dante
városa, még akkor is, ha őt magát száműzték életében. Flrenze világtörténelmi
[elentőségét azonban még a második világháború elején írt egyik utolsó vitaira
tában is pontosan körülírja: "Firenze nem volt kis ország, vagy ha igen, csak
oly értelemben, mint Anglia." (8) Hogy mennyíre szívűgye volt Firenze. Fenyő

Miksa örökítette meg róla szóló nekrológjában : "Gyalogosan együtt mentünk fel
Fiesolébe, együtt néztük meg a dómot, az ásatásokat, Szent Ferenc templomát
az etruszk akropoliszon, s aztán a kolostort és a kolostorban a ferencrendi szerze
tesek áhítatos gyűjteményét, Szent Bernát celláját, s mintha minden templom,
kolostor, cella Babits szellernével telítődött volna." (9)

Ha kevés nyoma is van más olasz városok iránti hasonló hőfokú érdeklődé

sének, mások emlékei támpontot adnak más olasz városok és tájak iránti szere
tetére. Móricz Zsigmonddal együtt járták be Veronát, Páduát és az észak-olasz
tavak vidékét. Recanati című verse nem személyes emlék-e, hanem Radó Antal
Leopardr-könyvének olvastán keletkezett. Mély táj élmény megörökítése A Cam-
pagna éneke. .

Különös, hogy Rómáról úgyszólván alig ejtett szót. Emlékeretes Hazám! cí
mű versének egy sora: "Rómát fiús tisztelettel jártam," de érthetetlen, hogy nem
rögzítette bővebben ottani emlékeit. (Vajon Ady Nyárdélutáni hold Rómában és
Kosztolányi Marcus Aurelius ódája riasztotta-e el, hogy hasonló rangú versben
keljen versenyre velük?)

Szicíliai útjáról is mindössze a sirokkó kínzó hatásának leírása maradt meg
versben.

Dante - az emberi egység költője. Babits legnagyobb műfordítói, sőt való
színűleg legnagyobb irodalmi vállalkozása is Dante Isteni Színjátékának teljes
fordítása volt.

Az eddigi nézetek a nagy munka eredetét Szegedhez és Fogarashoz Iűzték.

A Szabó Lőrincnek diktált önéletrajzi vázlatban azonban ott van egy nagyon
korai élmény hatása. Már pécsi kisdiák korában kezébe került egy képes Dante,
Erről írja: "Ciglányi Béla táblabírónak megvolt (mert tudott olaszul) a Divina
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Commedia a Doré í llusztrációkkal. A képeket gyakran átnéztem és !1orzasztó ha
tással voltak a fantáziámra. Így, szóval, predesztinálva voltam Dante fordítá
sára." (10)

Dante teljes magyar fordításának elhatározására és a megvalósítás kezdetei
re két nyilatkozatban Babits visszatért: "Még diákkoromban kezdtem meg a
fordítás munkáját, inkább csak gyakorlatból, magamnak kezdtem lefordítani
egyes részeket. Körülbelül 15 év munkája a teljes fordítás. Ezalatt beutaztam
Olaszországot, felkerestem azokat a helyeket, ahol Dante élt és járt. A vasúron
is a tercinakat alakítgattam magamban. Teljesen lekötött és elfoglalt a munka,
amelyet fiatalos lelkesedéssel kezdtem diákéveimben. Annak idején, mondanom
se kell, a modern olasz nyelv még szinte idegen volt számomra. Én "dantéul"
tanultam. az Isteni Színjáték költőjének nyelvét, régies fordulataival és szóhasz
nálataival." (11)

"Nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt
az. Igen, mindjárt és egyenesen Dante. Vidéki diák voltam, mikor először elém
került fordításban. Mintha ködön át láttam volna valami gyönyörűt. Úgy érez
tem,nem birom ki, hogy eredetiben meg ne ismerjem. Megszereztem a könyvet,
li kommentár nélkül, nyelvtudás nélkül, egy rossz szótárral próbáltam kihámozní
a csodálatos sarok értelmét. Nemsokára fordítgatni kezdtem, itt is ott is, csak
úgy magamnak. Szinte azért, hogy a magam számára közelebb hozzarn. Színte
csak azért, hogy jobban megértsem. Boldog örömmel éreztem egyre jobban és
jobban, hogy édes hazai nyelvem megbírja a Dante hatalmas szárnyalását, vissz
hangozni tudja zenéjét. De hosszú esztendők teltek még el, míg megfogott a vak
merő gondolat a fölszaporodott töredékeket teljes magyar Dantévá egészíteni kl.
Ez a gondolat több mint egy évtizedre rabbá tett. S ez az évtized, minthaaem
is rnunkában, hanem lobogásban telt volna. Danténak még fordítása is 'az alko
tás hatalmas élményét adja." (12)

Első itáliai útjáról hazatérve írja akkori legjobb barátjának, Juhász Gyulá
nak: "Nagy kedvvel, lelkesedéssel olvasom, fordítom, tanulmányozem a világnak
kétségtelenül legnagyobb költőjét. Dantét. Ilyen óriási költőzseni csak oly költői

'levegőjű korban születhetett, mint a középkor, rnelyet Velencében tanultam meg
igazán bámulni... Dante egy világot átfoglaló zseni, azonkívül a nyelv, verselés,
hangulat rendkívüli művésze... Legfőbb a Dante naturáils egyszerűsége... A
szent költemény eleje azért hat oly borzasztóan, mert borzasztóan egyszerű, rnínt
egy népmese. Mindezekben bár igazoltam egy új Dante-tordítás szükségét: egy
általán nem igazoltam saját jogosultságomat e feladatra. Ezt, félek, nem is tud
nám igazolni: egy mentségem, hogy magamnak, teljes lelkemmel csinálom." (13)

A következő húsvétot is Fogarasori tölti a nagy munkával : "Itt töltöm az
ünnepeket: '" Dantét fordítva még mindíg, Most Dante szikláiból várat építek
lelkem köré... Dante nagy százhúrú hárfájához nyúltam. És a hárfának volt
húrja hangomra rezonál ni . " Dantét csak költő fordíthatja. Hogy a köl.tő rnéltó-e,
rokon-e Dantéhoz? Nem tudom, de ha nem hinném, egy tercinát sem írtam
volna le." (14)

Babitsot Dante-fordításával kapcsolatban a legkülönfélébb vádak, gyanúsít
gatások és rágalmak illették. Az egyik odáig ment, hogy még olasz tudását is
kétségbevonta azon az alapon, hogya hagyatékában megmaradt olasz nyelvgya
korló füzet a mindennapí élet primitív kifejezéseit sorolja föl. Eltekintve attól,
hogy elég gyakori a magyar irodalomban, hogy nagy fordító költők a minden
napi köznyelvben a megszólalásíg félénkek vagy ügyefogyottak (pl. Szabó Lőrinc),

holott ugyanakkor a legnehezebb szövegeket is pompásan értik és értelmezik, az
sincs tisztázva, hogy ezek a beszédgyakorlatok nem felesége részére készültek-e.
Eddig még nem merűlt föl a szakértő segéderők igénybevétele Dante nehéz szö
végethez. Fogarasori Babits egyik legjobb barátja, sőt éppen Itáliai és franciaor
szági útitársa volt anyelvzseni Ambrózy Pál. Újpesten kollégája volt az olasz
-magyal' történelmi kapcsolatok kiváló kutatója, Rendel Ödön. Pestre költözése
kor hamar összeismerkedett az eddig' legnagyobb magyar Dante-szakértővel, Ka·
posy Józseffel. Erről nekrológjában ezt írta: "Engem Dante vitt föl először Jó
zsef körúti lakásába könyvért és tanácsért. Egészen fiatal ember voltam akkor.
Mi birta rá, hogy az ifjút és tudatlant, a kikiáltott modernet s nyugatost úgy
fogadja, ahogyan fogadott... Sohasem felejtem el örömét, meglepetését, mdkor
munkámból először mutattam neki részleteket: ahogy fölugrott ülőhelyéből. a lel-
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kes szavakat, az atyai csókot, mely olyan volt, mint a szent Kazinczy csókjai
fiatal istenfiak arcán. Attól fogva az én munkám az ő ügye is lett. Talán so
hasem izgatták őt a maga könyvei úgy, mint az enyém, mely nélküle lehet, hogy
célhoz sem ért volna. Csüggedéseimben ő biztatott, tudatlanságomban ő gyámo
lított a filológia útvesztői között." (15)

Már többen megfigyelték, mennyire szókímondó Babits Dante-fordításában,
különösen a Pokolban. Merem állítant, hogya magyar irodalom klasszikus for
dítói közül e tekintetben csak. Arany János Aristophanese fogható hozzá. Több
ször elhangzott, kűlönősen újabban, az a lekicsinylőnek szánt nézet, hogy a sze
cesszíö jegyei bélyegzik meg stílusát, s még jó, ha valaki hozzátette. hogy a sze
cessziónak népies vonásai is voltak. Itt azonban tovább is léphetünk ... Babits
éppen kedvenc olvasmányainak történetéről írva sorolja föl, hogy a Dante fölfe
dezését megelőző időben a régi nagy magyar klasszikusokkal foglalkozott: Ba
lassi, Zrínyi, Berzsenyi volt kedvenc olvasmánya. (16) Ekkoriban, ahogy erről

másutt megemlékezik, az erdélyi balladák és emlékiratok hozzá való közeláll á
sáról ír. De archaikus kifejezésein kívül sok az újabban leírt szekszárdí tájnyelv
sajátos szókincse és eitése is. Mindezeknek az egész fordítás-trilógtán végigvitt
vizsgálata még a 'jövő feladata. Fölmerült már a Pokol, vagyis az első rész for
dításában is a szöveghűség kérdése. Kihagyások, összevonások. betoldasok nyo
mait találták egyesek. A Nyugat műfordítói esztétikájának elveit próbálták itt is
föllelni. Mindez azonban semmit sem von le a mű értékéből. Történtek kísérle
tek kiváló élő költők Dante-fordításaira. Nem kisebb mester, mint Weöres Sán
dor gyürkőzött neki Kardos Tibor szóról szóra való tolmácskodásával három ének
lefordításának. Dacára nagyszámú műfordítóinknak költőink seregében, bízvást
állíthatjuk. hogy belátható időn belül nem akad vállalkozó ilyen méretű rnunka
elvégzésére. Nem egy irodalom, mint például a német egy időben nemzedékről

nemzedékre új meg új fordításokban prezentálja a világirodalom remekeit. Ma
már azonban ott sincs ez divatban. Babits Dantéla valószínűleg olyan egyedill
álló remekmű marad a maga nemében, a magyar nyelvnek önmagában is egy
olyan sajátságos remeke, mint a Károli Biblia, Bérczy Anyeginje, Arany Ham
letje vagy Aristephanese.

Annak, hogy Dantét választotta, indítóoka elsősorban műfajokat egyesítő gaz
dagsága. Erről ezt írta:

"A Divina Commedia a világirodalom legnagyobb költeménye ... Ez a hatal
mas líra egyszersmind hatalmas epika is... Ez a legteljesebb emberi színjáték,
a pokolt bűnök és szennyek naturalizmusától az emberi lélek csodálatos fölemel
kedéseinek paradicsomi zenéjéig ívelve, rendkívül sűrítettségében szinte belátha
tatlan gazdagságú és tarkaságú életanyaget ölelve föl, alakok, események vége
érhetetlen sokaságát, amelyek együtt egyetlen nagy élet vallomásává, egyetlen
szirnbolikus és rendeltetéses élet tartalmává szövődnek... Dante élete nem vé
letlen és egyéni érdekű, hanem [elentéses élet. mint a költőink közt példátil
Adyé. " Ö alkalmazza először a modern irodalomban a nagy fantasztikus írók
nak azt a módszerét, amely a nem ismert tartományokról a szemtanú és tudós
pozitívegzaktságával tud beszélni... Műve az egész emberiség eposza." (17)

Tömör jellemzését adja az ő Dantéjának:
"A legnagyobb olasz költő a világtrodalom egyik fő alakja... Dante a mo

dern európai irodalom első nagy szelleme ... A középkor egész szellemi és érzék
beli kincsének összetoglalója s egyszersmind az első modern reneszánsz ember.
Pontos, szinte matematikai konstrukció, mély,' komplikált és többrétü szírnbólu
mok, .enciklopódikus tömöttség, gazdag és mégis egyszerű, s precíz nyelv; rnin
dig festői és plasztikus fantázia, s szárnyaló vagy árnyalatos zene; a legmaga
sabb extázis, s biztos érzék a realitás iránt; végtelen szín- és hangulat-skála,
mely a légies álmok és zene birodalmától egészen a durva néni drasztíkumokig,
a politikai pamflettől a szerelmí Iíráíg, vad szenvedélyek rajzától bájos és köny
nyű játékokig terjed; zsúfolt gazdagság emberi alakokban és történetekben; mo
nurnentális nagyság az egészben, s kimeríthetetlen bóség a részletekben, ezek
Dante művének a jellemzői. Világnézete szigol'Ílan kalolik us, s <'.4 egység, rend,
igazság, béke és szimmetria elvein épül fel." (18)

Az eddigi Babíts-kutntásokban nem merült föl az a háttér, amely Fouarason
tárult eléje az iskolában is elrendelt vílágbóke-mozrmlom ottani hirrlctőjckónt,

Jókai Mór volt 1895-ben a magyar írók közül első résztvevője az akkor induló
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világbéke-mozgalomnak, amely az első világháború idejére Magyarországon is,
legalábbis a fővárosban széles keretekben bontakozott ki. A Szabó Ervin és Jászi
Oszkár kezdeményezésére és irányításával egyre komolyabb szervezeti formákat
öltő magyar békemozgalom egyik kimagasló harcosa éppen Babits volt. (19) A
harmincas évek közepén életében utoljára összegezett Dante-képében nyomaté
kosan hangsúlyozza Dante úttörő szerepét a világbéke-gondolat történetében:
"Számunkra, kik ma az európai egység gondolatával küzdünk, leülönösen érdekes
nyomon. követni ennek az egységgondolatnak fokról fokra való hódítását e nagy
középkorí lélekben. A De Monarchia hatalmas lépése a költőnek (és az emberi
léleknek) a Béke és Egység szerit gondolata felé. Ma is mai, s valóban avulha
tatlan politikai utópia, örök álom a világ egybeolvadásáról. az ember testvérisé
géről . .. Az örök békét elérni az ember célja és kötelessége." (20)

Babits Dantéjának kiterjedt irodalmából két italianista filológus méltatása
tett közzé jelentős megállapításokat, Révay József, a kortárs tudós sajnos csak
halála után írta meg nagyra becsülő méltatását. Ebben többek között ezeket írja:
"Babits Mihályt katolikus lelkisége és költői tehetsége egyaránt kijelölte erre a
hatalmas feladatra: utolérhetetlen művésze volt az új magyar költői nyelvnek és
tudatos megújítója a magyar verselésnek is. Babits Dante-fordításának valóban
a zengzetes szó a legnagyobb büszkesége: a nyelv és ritmus tökéletes ölelkezése.
. " Tartalom és szó, hang és stílus, ritmus és rím, valóban összhangba olvad a
színesen ömlő sorokban. Tartalmi hűség, hangzás, verselés és költőiség tekinteté
ben a magyar szöveg méltó mása az eredetinek, s jellegzetes példája Babits
fordítóművészetének. (21)

Rába György többször is foglalkozott Babits Dantéjával. éspedig Dante Ba
bitsra gyakorolt hatásával is. Szerinte a magyar költő visszaadja Dante natura
lista népiességét, képszerűségét, epigrammatikus fordulatait, lírai szárnyalását, de
sok túlszínezést és hozzáköltest vél benne találni. Van egy éles szernű megfigye
lése, hogy tudniillik az Isteni Színjátéknak és stílusának hatása nélkül nem jött
volna létre a Jónás könyve: "Jónás történetének parabolaszerű értelmezése lé
nyegében a nagy dante-babitsi trópusok további megnövelése egyetlen hatalmas
poémává." (22)

"Az olasz irodalom folytonossága." Babits pár hónappal halála előtt Cs. Sza
bó László kérdésére így összegezte az olasz irodalomról való véleményét:

Kik érdekeltek az újabb olasz irodalomból?
"Természetesen elsősorban a költők, a Leopardik, a Pascolík, akiknek már

neve is és említése is jelképezi az olasz és latin kultúra egységét és töretlen
ségét, De érdekel maga az egész olasz irodalom, gyönyörű Iolytonosságában, ma
ga az olasz nyelv ősi és örök fiatal zengésében. a latin szavak zengésében. me
lyet szinte éppoly otthonosnak érzele, mínt a magam nyelvének zengését." (23)

Fiatal korában első velencei útján Carduccit vette meg magának. Juhász Gyu
Iának írja ekkor: "Carduccit is Velencében megvettem s nagy szerétettel olva
som, bál' még nem találtam magam bele annyira a stíljába. hogy folyékonyan
értenem. Az osztrákok ellen írt verseit, melyben sokat és lelkesedéssel emleget
bennünket. .. A gyönyörű idillek csupa olasz ragyogás és klasszikus derü." (24)

Később Leopardi is megragadta, furcsa módon Radó Antal életrajza nyomán.
Legközelebb azonban Pascoli állt hozzá. 1912-ben írta róla: "Az olasz Arany Já
nos még mindig a legmodernebb olasz költő ... Retorikája rokonszenvesebb. mínt
Victor Hugóé, szinte mint egy poéta Kossuthé." (25) .

Európai Irodalomtörténeteben ha Dantét kivéve nem. is ír oly részletesen az
olasz klasszíkusokról, eleven miniatűröket rajzol róluk. Pár mondat is megjele
níti öket az olvasó előtt. Csak néhány sor azokról, akiket szeretett:

"Assisi Szerit Ferencben az emberi lélek visszatalál a természet egyszerű

szépségeínck áhítatához, a természettel és minden teremtménnyel való testvériség
érzéséhez. A szeráü szent maga is költő volt, alázatos együgyű poéta, köznyelven.
sőt prózában. Ö dalolta a híres Naphimnuszt, amely inkább a Teremtmények
Éneke."

Aríosto : "A középkor egész nagy meseörökségét átitatta a reneszánsz könnyű

lelkével. S mintegy birtokba vette az új kor nevében... Igazi ragyogó rene
szánsz szellernjáték (az eposza), tele invencióval s félig gúnyos túlzásokkal. pa
zar leírásokban, s tökéletesen zengő olasz stancákban."
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Goldoni: ,;Minden idők egyik legnagyobb vígjátékírója,"
Tasso: "Bámulatos művészettel olvasztja zen évé a banalítást és a semmisé

get."
"Giordano Bruno: írónak és költőnek se kicsi. Nem a dekoratív virtuozitás

embere. A barokk túlérettség pompája nála másképp tör ki: filozófiai képzelete
nek nagyon is vad szárnyalásában. vagy épp harcias iróniájában."

"Michelan!§elo: A barokk müvészet 'apja a művészetben is ... - Lelke nem
könnyű, hanem súlyos, mint a márvány, amelyet farag, amelyről énekel is."

Leopardi: "Csak egyféle vigaszt ismert: a kultúra és erkölcs vigaszát, az em
ber értékének öntudatát, a nemes és nagy érzelmeket. S elsősorban magát a
költészetet."

Manzoní : "Ki írt mélyebbés igazabb vallási rigmusokat végi hivő kOJ:'Ok le
áldozta óta? De a történelem felfogásában, amely gondolatait állandóan foglal
koztatta. .. Nem hitte, hogya béke és testvériség emberek között lehetséges. A
történelem szemlélete valósággal kétségbeejtette. Talán ez a kétségbeesés vitte
a valláshoz is."

Pirandello: "Már magának a drámai formának paradoxonait leplezi le, a
színpad és élet viszonyában rejlő különös ellentmondásokat. A mai dráma leg
érdekesebb művelőjében önmagával foglalkozik és önmagát destruálja." (26)

Babits az olasz nemzeti jellemet egyetlen nagyobb tanulmányában elemezte,
1915-ben, amikor beléptek a háborúba. "Éreztük az első pillanattól és nem akar
tuk hinni az utolsóig, - írta. Micsoda csalódás volt az olasz háború. Sokat is
merek Budapesten - sok olaszbarát volt nálunk, - mint hajdan Angliában.
Nem a népet szerették: mit ismerték a népet? hanem a tájat, az utat, az ideált,
a művészetet és az irodalmat. A szép eget, a szép házakat, a régi képeket, a
régi szép latin szavakat. Mínt Shelley szerétték Itáliát, mint Keats, mínt Byron,
nem mint Browning ... Az olaszbarátok megkímélhették volna magukat a nagy
csalódástól, - hisz ismerik az oliasz történetet." Babits elkeseredésében a romlott
Róma gyermekének nevezi ezt a nemzetet, a méregkeverö pápák, a férjgyilkos
királynők, a megfizetett condottíerék hazájának. Szerí nte az olasz-magyar barát
ság létalapja a közös osztrákellenesség volt. Az olaszok nagyon is ismeretlenül
szeretgettek mínket, de "az olasz számára valóban nagy csalódás lehetett: a ma
gyar nép a német táborban."

Bármilyen- fájdalmas is volt Babits számára az olasz-magyar barátság elhí
degülése az első világháború idején, a háború végére ő is rájött, hogy Itáliának
volt igaza. "Hogyha vége lesz a háborúnak, kedvesünkkel elmegyünk majd Pá
rizsba, Velencébe ...", - írta már a háború idején. Mihelyt lehetett, robogott
kedves olaszal közé. S ezt hacsak tehette megismételte, utoljára akkor, amikor
az olasz kormány Dante fordításáért a San Remo-i díjjal tüntette ki. Itália iránti
rajongasát semmivel sem lehetne jobban visszaidézni, mint azzal a korai versé
vel, amelyben először vallott második hazájáról:

Itália

Itália! tudom városaid csodálni,
hol bús sikátoron vidám nép bizsereg.
Lázas az ily szűk út, mint testben kék erek,
s nemes, habár hanyag, szennuében is királyi.

Vonzanak íveid s Uint fényed palotái,
árkádos), oszlopod. a sugaras teretc.
hol elszédülnek az ideges em berek;
vonzanak a sötét toronylépcsők csigái.

De nem kékebb eged és a dombod se zöldebb.
mint. ho'nni dombjainIc s a dunántúli ég.
e gömbölyű, szelíd, színjátszó kék vidék.

S olasz sziv nem lehet emléícektbt g'Yötörtebb
a vén boltok alatt, az ősök piacán,
mint én, ha földeden bolyongok, bús hazám!
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BABITS MIHÁLY KÉT KIADATLAN OLASZ TÁRGYÚ VERSE

Palotáknak, temploilloknak ...

Palotáknak, templomoknak
színjátszó márványai közt
jártam én ís tíínt koroknak
sok csodás bálványa közt
és míg némán mint egy lélet:

csúszott köztük gondolám:
"Holtak vagytok, én meg élek
és szeretlek" - gondolám.

De a holtat nem kell kérni
Mert magától megjelent:
a Palazzo (Evetoro)
magában látszott hirtelen
és kíhajlott (Desdemona?)
O volt, más volt, bárki volt
mintha élne - mintha szólna
nem mosolyg így aki holt.

Míntha szólna, mintha élne
mintha látna - gondolám
és zavarba n, nlÍntha félne
lopva nézné gondolám.

Láttam egy kertet TiYoliban

Láttam egy kertet Tivoliban
az én szivem ma éppen olyan
gazda és vendég elkerüli
valami emlék keseríti

Étiek, rossz évek, rossz madarak
minden rossz magvat behortlatuii:
Vihar megtépí, fölveri gyom
észre sem veszem, nőni hagyom.

A rég í illat az
mert régi illata ott marad

O jöjj hunyt szemíí Szent akarat!
Ö gyáva lélek... elő

kegyetlen csákány, régí erő

Hess ki önzések akaratok
tudom hogy én vagyok s maradok

Az én szívem ma éppen olyan
tnint ama nyíítt kert Tivoliban
:Vihar megtépte s rossz mada 'ak
lJehordtak minden rossz ma tckat
Te hunyd be lélek a s,zemedet
S megint a régi kert a tied:
megérzed a régi illatot!
Tudom hogy én vagyok s marado I;.
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RÓNAY LÁSZLÓ

Egy vers Babitsról, és ami m,ögötte van

ZELK ZOLTAN

BABITS
(1883-1941)

Az ő harminöt éves háborúja
lehet még egyszer harmincöt
vagy kétszer annyi is talán 
s veszítsen mindennap csatát,
kezében hacsak egyszál nerssei
leküzdi végül a
művére támadó
acsargó némaságot!
Aki látta búcsúzó arcait,
a csontokig gyalultakat,
aki látta föl!obogó szemét:
látta, hogy önmagának gyújt
önmagában halotti mécsest,
mert nem félte, mert hitte a halált,
Ezért hajolhatott
kínjainak partja-nincs tengere főlé,

s oly nemes vakmerőn

ahogy a század kezdetén,
ahogya hajdan csaták kezdetén
- istenült perc! két istenült arc! 
Adyval a térkép fölé hajolt!

A vers 1976 novemberében jelent .meg az Új Írásban, majd Zelk Zoltán rnind
máig utolsó, Mindennapi halálom círnű kötetében, Ugyanebben a novemberi
hónapban a Kortársban jelent meg Szép Ernő mondja című verse is, A két köl
temény témaválasztása. hangja azt jelzi, hogy e zaklatott időszakában, betegsé
gekkel küzdve, az "Isten oldalán" járni tanulva, a költőt az igazságtevés indu
lata foglalkoztatta, A kórházi ágyak fehér négyszögeiben. és a betegágy magá
nyában nemcsak sokszor elviselhetetlen testi kínjait igyekezett versbe foglalni,
hanem egyemlékekből és nosztalgí ából szőtt világot is egyre érzékletesebben te
remtett maga köré, A hunyt szemmel önmagába feledkező poéta előtt mind
gyakrabban, kézzel fogható közelségben merültek fel a szerétett régi arcok, egy
re áttetszőbbé váltak a jelen és a múlt dimenziói, az idő visszafelé is terjedt,
ami emíékké fakult korábban, az most kézzel fogható, megtapintható valósággá
vált, s csak a ceruzát kellett elővenníe, hogya papírra vethesse ezt a csodála
tos közelségben megidézett elmúlt időt, mely nem Proust lebegő ideje volt, ha
nem újra megélt és megtapasztalt valóságréteg. Újra végigballagott a hajdani
sétautakon Krúdy úrral és Hunyady Sándorral, ott ült a szikrázó gyep szélén
a tríbünön, s kezét magasba emelve ujjongott Kohut Vili bomba gólja láttán.
Kékeres kezével még egyszer végigsimította annak a koszorúnak leveleit, melyet
az amatőrverseny győztesének nyújtott át az Ügetőn. És csütörtökönként dobogó
szívvel hóna alá vette a versekkel teleírt papírlapokat. Indult az Attila utcába.
ahol a beteg Babits Mihály fogadta a költőket,

Ezek a csütörtöki fogadóórák, a félszeg, gátlásos, sípolva lélegző Babits sza
vai elhatározó élményévé váltak Zelk egész nemzedékének. Hiszen mindnyájan
abból az Attila utcai emeletes bérházból rajzottak elöl Ott toporogtak a kapu
előtt, percekig haboztak. megnyomják-e a csengőt, aztán, a beszélgetés végezté
vel szétröppentek, s lehet, hogy csak évtizedekkel később érezték meg azt a
titokzatos erőt, mely fogva tartja őket, melynek vonzásából nem tudnak kisza
kadni soha többé.
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Zelk Zoltán költészetének (és prózájának) vissza-visszatérő témája, alakja
Babits Mihályé, Nem mint az ifjúság jellegzetes emléke villan föl ezekben a
versekben és röpke jegyzetekben, nem mint szeborrá merevedett óriás, akihez
csak ritka, pirosbetűs ünnepeken jár tisztelegni a feledékeny utókor. Az élő,-a

költői .gondolkodást, látást, az emberi erkölcsiséget meghatározó Babitsot és pél
dáját idézi újra meg újra, - nyilván nem véletlenül. Indult bár Kassák körében,
megvetette légyen első éveiben a Nyugat .Jconzcrvativtzmusát", végül mégis Ba
bits bűvkörébe került, mint annyian kor- és nemzedéktársai közül, akik hozzá
hasonlóan, berzenkedve, a fiatalság türelmetlenségével. s ugyanakkor a nagyság
iránt érzett feltétlen hódolattal viaskedtak vele életében, s azon túl is. Zelk már
a Babits Emlékkönyvben (Aüotuim. volna ... címmel, később Babits Mihály em
lékére címváltozattal vette föl összegyűjtött versei közé a Sirályba) megfogal
mazta e szemérmes szeretetet, mely egyszerre vonzotta és taszította az akkori
fiatalokat, akik ugyanúgy "oldalogtak vissza" önállósulásuk után, ahogy a vers
ben írja, s szavak nélkül egyazon hűséget fogadták:

Igy éltem én. Most már egem van.
S már írva sorsom csillagokban:
s homálylik vagy ragyog?
oly mindegy az! mert bárhogy űzzék,

eblábakon jár-kél a hűség

és visszaoldalog..

Vissza! Honába! - Én nem kérdem,
mit ránk hagyál, hogy van-e részem
a honból énnekem?
Hát ti se kérdjétek, mi joggal:
ha őrizem körömmel, foggal 
mert nincs más fegyverem.

Zelk Zoltán valóban "foggal-körömmel" őrizte a maga hűségét, Újra meg
újra megírta a csütörtöki fogadóórák feledhetetlen emIékét, kis esszében (a Fék
távolságon belül című kötetben) éppúgy, mint ünnepi megemlékezésben, vers
ben is (Pirosbetűs csütörtök) és kötetlen beszélgetések, interjúk alkalmával is
vallott erről az eltéphetetlen kötelékről. Tévedne, aki azt hinné, hogy. legendák
ból, mítoszból szőtt kártékony koszorút illesztett az egykori mester feje köré.
Életévé érlelte a babitsi példát és magatartást. Babits elkísérte őt a mécesre és
az ügetöro, s ott virrasztott mellette, midőn új verseit, műveit írta. Mindig ma
gán érezte "föl!obogó szernét", s idegvégződéseiben makacsul őrizte az utolsó
kézszorítás fájó emlékezetét. Amikor a Petőfi Irodalmi Múzeum emlékkiállítást
tervezett a Nyugatról, kis kötete t szeréttünk volna összeállítaní az írói emléke
zésekből. Zelk Zoltán személy-esen jött be. Akkor még fríssen, fiatalosan. Lete
lepedett a Iotelbe, tűnődve előhúzott a zsebéből egy húszforintost, s azt aján
lotta, játsszunk "lehúzóst". S míközben izgatottan figyelte a számokat, egyszer
csak megszólalt: "Babitsról fogok írni". Majd bezsebelve a nyereséget, megví
dámodva hozátette: "És Adyról". Határidőre hozta a cikket - olvasható a Val
lomások a Nyugatról című kötetben -, Erzsébet is elkísérte. Megint maradt, de
most szép lassan, tagoltan teloívasta, amit írt: " ... Ady és Babits ikrek a ma
gyar költészetben, úgy ahogyan Bartók és Kodály a muzsikában",

Akkoriban - tíz éve ennek - Babits javában vívta még a maga "harminc
öt éves háború"-ját. Igaz, már nem folyt a harc a régi hévvel, csitult a tegy
verzaj, csak az utóvédek kósza lövései dörrentek. Az "Ady vagy Babits" alter
natíva Ady és Babits természetes - és a történeti hűségnek megfelelő - szö
vetségévé szelídült. De ki tagadhatná, hogy Babits életművének nagy része ak
koriban még a jótékony félhomályban rejtőzött? ÖSszegyűjtött verseinek kötete
antikváríumok ritka kincse volt, regényeiről alig-alig esett szó, amikor a hu
szadik századi magyar próza új eredményeirt méltatta az Irodalomtudomány, Két
fronton folyt e "harmincöt éves háború", hiszen szívósan tartotta magát legen
dája, de e félig-meddig emlékezésekből szőtt, nagyított képet vajmi nehéz volt a
művek valóságával szembesíteni.

Ebben az akkor még tisztázatlan irodalmi környezetben Zelk Zoltán verse
tett is volt.. A hűségtevés. az örökség-vállalás szép gesztusa. S ha csak ennyi
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volna a vers, akkor is jelentős dokumentuma volna egy elkötelezett költői ma
gatartásnak. Am Zelk Zortán körtemenye ugyanakkor személyes vallomás is.
Nemcsak Babitsról vall, hanem a sorok közott rejtve - önmagáról is. A múlt
nak és jelerínek, az objektivításnak és a szubjektum szemérmesen kendőzött,
de tetten érhető kitárulkozásának kettőssége adja e mű igazi értékét és szép
segét,

Az első nyolc sorban nuntha azoknak az éveknek Babits körül, lassan csil
lapodó irodalmi harcai t rajzolná föl. A ven megírásának évében volt harmincöt
éve, hogy meghalt a költő. A fél emberöltőnyi idő valóban kűzdelmekkel volt
telve: míkőzben sebeket kapott a halott, önmagát is sebezte a magyar irodalom.
Valóban "csatavesztések" voltak ezek, bár a történeti hűség kedvéért el kell
mondanunk, hogy Zelk versének születóse előtt néhány jelentékeny résztanul
mány és egy összefoglaló könyv az "Arcok és vallomások" sorozatban (Pók La
jos tollából) sokat tett a portré homályainak felderítéséért, Az "acsargó néma
ság", mely kiemélt helyzetben van a mondat végén, mégis a vers egyik kulcs
fogalma. Nemcsak a Babits-életmű értékelésének k étsógei t rejtette el ugyanis
ebben a költő, hanem minden művész életének egyik legkínzóbb kérdését: va
jon mí marad meg életéből és alkotásaiból halála után? Érdemesnek tartja-e
az utókor, hogy megőrizzen belőle valamit? Lesznek-e elkötelezett harcosai ? Meg
őrződik-e belőle legalább az az "egyetlen vers", amely - rnínt a Töredék és
életműben írja Zelk Zoltán - lehet életmű-értékű is:

Elkezdeni a verset,
és folytatni a verset,
azt a folytatásért könyörQőt,

azt a folytathatatlant,
amig Isten adja.

Ezért töredék· minden,
ezért életmű minden
1,ersünk: te talán elborult
emlékezetű utókor!

Voltaképp hát az őrzés gesztusári kívül egy sajátos személyiség-transzponáció ta
núi is lehetünk: a költő a legsajátabb kétségeit mondja el a babitsi életmű ma
radandóságát Iatolgatva, S az igazi 'lírikus hitével mondja ki versének egyik
legfontosabb öntgazoló gondolatát:

kezében hacsak egyszál »ersse!
leküzdi végül a
művére támadó
acsargó némaságot!

Felkiáltás nyomatékosít ja ezt a meglehetősen bonyolult szerkezetű összetett
mondatot. S ez a tűnődő, halkszavu poéta, aki legszíves-ebben sajátos recitáló
hangsúllyal Venné számba az élet jelenségeit, s erre a képzeletbeli seregszemlére
a lomha jambusokat érzi már ifjúsága óta a legalkalmasabbaknak, most fel
emeli a hangját, kiált, mert értéket őriz, mert a mű maradandóságának ügyét
szolgál'ja egyetemes hittel és indulattal. Rendkívül jellemző erre az indulati
váltásra, hogya némiképp reflexív bevezetés után a vera belső lejtése is követi
az indulati emelkedést:' a többé-kevésbé szabályos [arnbusok - jóllehet az ötö
dik sorból ugyancsak kiolvasható a jambikus lejtés - a költői lélegzetvételhez
simulnak, szaggatottabbakká. zaklatottabbakká válnak. Hogyne válnék ziláltabbá
a költő indulata, amikor a mulandóságról és a megmaradás esélyeiről szól ? Hi
szen betegsége keserű hónapjaiban, éveiben gondolatban újra meg újra megélte
a mű fennmaradásának esélveít, s volt alkalma - mert hiszen sorsa kénysze
rítette rá -, hogy szembesüljön a' saját költészetével, mely ugyanakkor szerves
része a magyar költészet egyetemes folyamának is, amelybe éppúgy beletar
tozik Ady, Babits és a többiek, akiket oly féltő szeretettel idéz és óv a poros
feledéstől. Ebben a gondolati közegben immár szétválaszthatatlanul egy az em
lékező, a megidéző. és az, akire emlékezik. Hiszen mindnyájan ugyanazt az ügyet
szolgálják, ugyanazt a hol tovatűnő, hol teljes fényességében jelenlévő szellem
alakot kísértík, akinek nem látott, csak sejditett vonásait egyforma buzgalom-
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mal és tehetséggel míntázzák költők, festők és zeneművészek. Nem véletlen, hogy
az övéhez hasonló üzenetet olvas ki Zelk Zoltán Szántó Piroska kertjéből is:

Aki szeretett a földön,
akit szerettek a jöldön,
annak nincs halála!
levetlcezve minden elmulandót
igaz-pucéran ölelnek 
csontjaink boldog föltámadása!

Aki ilyen hittel, ilyen konok következetességgel hisz a művészet maradandó jelében,
az nem a mulandóra függeszti tekintetét, nem a kiszolgáltatott magányos ember
örök kínját idézi csak, hanem lelke mélyén érintetlenül őrzi az alkotás és a ben
ne megtestesülő emberi örök szépségnek igézetét:

Az ő Krisztusai lelépnek a keresztről

s ha mennyben, ha földön járnak,
talpuk alatt soha péntek,
talpuk alatt csak vasárnap!

Voltaképp ezt a gondolatot mélyíti el és nyomatékosítja a vers következő

mondata, mely látszólag a betegágyán szenvedő, a halállal birkózó Babits arcát
idézi :

Aki látta búcsúzó arcait.
a csontokig gyalultakat,
aki látta föllobogó szemét:
látta, hogy önmagának gyújt
önmagában halotti mécsest,
mert félte, mert hitte a halált.

Babits a betegágyon! Versek, megrendült emlékezések, hirtelen föllobbanó lel
kiismeretvizsgálatok, felgyúló fogadalmak kísértenek a kép mögött. Ez a "csak
csont és bőr és fájdalom" arc, melyet újra meg újra megostromoltak a "fáj
dalom tajtékai" halála óta is ott él irodalmunkban, mint figyelmeztető, rnínt
ösztönző és önvizsgálatra késztető példa. Ahogy ezt Radnóti fogalmazta meg:

Látjátok, annyi szenvedés után most
pihen e hűvös, barna test.
Csak csont és bőr és fájdalom.
S akár a megtépett, kidőlt fatörzs
érgyűrűit mutatja,
bevallja ő is gyötrött éveit.
Csak csont és bőr e test,
Dc most a nemzeté is
csak csont és bŐr és fájdalom. Ime,
Balázs, kihez könyörgött, vedd karrviria!
0, requiem aeternam dona ei.,. Domine!

A Babits Emlékkönyv könnyekkel küszködő, elfogódott megemlékezései között
olvasható Bernáth Aurél szi nte sosem idézett írása. Hogy milven is volt Babits
sokat emlegetett arca, tekintete. ez a képzőművész érzékenységével előadott né
hány sor árulhatja el leginkább:

"Olyan feje volt, mint egy bírónak, egy tanárnak és egy figyelő angyalnak
együtt. Az angyali rész suhogott elöl. Ez vitte az arc szólamát, A bíró és a ta
nár hátul, csendben maradt, ítélkezőnek. taníteatónak. ha a repülés bizonytalan.

Szárnyalt a tekintet, s mélyen hátul a bölcsesség nézte útját és a tudás:

*
Boltozatos, magas a koponya, erős az orr, kemény az áll. Hibátlan arányúak.

Ilyen fejük volt a megfontolt komoly embereknek, apáknak. De széthúz egy füg
gönyt a tekintet, s a nyugodt arcszerkezetre fényt derít. Rajong a fekete szem,
világít, áthat és kutat. Mint egy vüágítőtorony, ha volna fekete sugárral."
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Ez volt hát az a sokat idézett, sok változatban megörökített babitsi arc és
tekintet. S akik meglátogatták betegágyán, a "csontokig gyalultak" mögötj erre
emlékeztek. Sok arca, sok tekintete volt. (Nem véletlenül használja Zelk Zoltán
a leírásban a többes számot.) Aki végiglapozza a róla készült fotókat és portré
kat, rögtön ráébred, milyen szörnyű pusztítást végzett vonásain a növekvő kór.
Az utolsó kép: 1941. augusztus l-én, Esztergomból, már egy halott koponyáját
mutatja. Csak a sötét szempár világit, még mindíg "föllobogva", dacolva a ha
lállal. És az is majdnem megfelel a történelmi hűségnek. hogy "önmagában"
gyújtott "önmagának" halotti mécsest, mert bizony gyakran teljesen magára hagy
va vívta harcát az elmúlással :

s úgy, feküdt, mint egy elhagyott
házban az otthagyott halott,
nyitott ajtók és ablakok
meüett a kietlen szobában,
olyan siralmas némaságban,
hogy nem döngött egy árva légy se,
csak egy vékony síp szólt, a gége,
és a vékony sípszóra sárgán
mozdult a halott fő a párnán,
és megvonaglott a halott,
megérezte, hogy ott vagyok,
pillája rezdült, könyökére
emelkedett, szeme sötétje
rám tapadt, nézett rám zihálva,
mint az áldozat gyilkosára,
mintha orvul csak arra jöttem
volna a házba, hogy megöljem,
gyilkoljam a torkát szorítva,
míg el nem némul gégesípja,
és elraboljam maradék,
vergődő, vézna életét -

(Rónay Gy.: Babits a betegágyon)

De e szörnyü és megrázó látomást Zelk Zoltán megint kiemeli egyedi jelenté
sébál a befejező sorban, midőn ezt írja: "mert nem félte, mert hitte a halált" .

.Ez a sor félelmetesen sokat jelent: voltaképp Babitsról állít valamit. de ugyan
annyit elárul egyfajta egyetemes emberé létérzésről is, s ha rejtve, szemérmesen
palástolgatva, de a költőről magáról is.

Nézzük hát röviden e három jelentés-lehetőséget. Hogy Babits nemcsak fél
te, hanem hitte is a halált, azaz nemcsak szűkölve, remegve menekült előle. ha
nem hitt is abban, hogy az elmúlás egyfajta beteljesedése a becsületes életnek
és az igazi műnek, az ma már szinte irodalomtörténeti közhely. Talán legutolsó
versében, a Remenyik Sándornak ajánlott Egy verses levélre címűben is arról az
"örökre" tovább rengő "édes és kegyetlen" hangról ír, melyet kínjai közé szőve,

elmúlva is hall tovább. S vajon a Világon való bujdosásaimnak utolsó képe, melv
a hirtelen "kitáguló" kis szobáról (azaz az átlényegü1ő életről) rajzol megdöb
bentő s ugyanakkor mégis felemelkedő képet, nem ugyanezt a tudatot fejezi-e
ki a belenyugvás és a bizalom kettős érzésében? Jónás is minduntalan "jeleket"
vár, aztán ráébred, hogy neki nincs más tennivalója, mint továbbitani a rábízott
üzenetet. hogy abból értsen, merítsen az emberiség. S ha ezt híven teszi, akkor
Jónás és a Jónasok nem múlnak el, szavuk, küldetésüknek ígéi beleivódnak az
emberiség történetébe, gondolkodásmódjába. vílágszemléletébe.

"Mert nem félte, mert hitte a halált." - E sor gondolati tartalma eszmélése
óta elkísérte az emberiséget, s minden kor, minden filozófiai rendszer igyeke
zett megadni válaszát a halál nyitott kérdésére. Mert a halált "tudjuk". Az el
múlásra nyitottan élünk - tanítják az egzisztencialisták. De a halálban való
hit kérdése ennél sokkal bonyolultabb. Zelk Babitsot idéző sorait - és egy ki
csit a maga meggyőződését sugalló mondatát - olvasva Illyés Gyula Kháron
ladikján írt sorali juthatnak eszünkbe: ,.minden filozófia - s mínden költői lo
bogó elszántan és következetesen a halál - a .bíztos vesztés - ellenében lobog.
Oly kitartóan, hogy már-már reménnyel". Az elmúlással viaskodó, de műveit

és az azokban revelálódó példát konok kitartással alkotó Babits példája ezt a
\
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reményt, ezt a hitet sugallta mindazoknak, akik műhelyébe kerülhettek, s tőle

tanulhattak. "Hitte a halált", pontosabban talán félte. De a Nyugat és az egye
temes magyar szellemi élet jobbjai hittek abban, hogy ez a halál mégis példa
lesz, annak bizonysága, hogy az esendő, gyönge, halálra szánt ember is tud fény
lő ti~taságú üzenetet hagyományozní a romlásba hulló korról. "Arca nyugodt
volt - írta Illyés a halott fölött -, semmi szenvedés nem látszott rajta. Meg
próbáltam szemét lezárni. Nem tudtam; így maradt, gondolkodóan, előresze

gezett tekintettel." Ez a tekintet, ez a jövő felé is nyitott pilJantás sugallta a
hitet és reményt, mely már a Holnapot hívta, idézte.

És van ennek az egyetlen sornak egy személyesen megélt aspektusa is. Zelk.
Zoltán újabb költészete szüntelen készülődes. A beteg ember körül fokozatosan
átalakulnak az élet hagyományos viszonylataí, átrendezödnek meghitt alakzataí,
s minden új értelmét, új körvonalait mutatja előtte. Most kovácsolja ki a maga
igazi emberséget, amely a múlt· tetteiből és a jelen gondolataiból - és versei
ből - szövődik szétválaszthatatlan egésszé. O már tud valamit, amit mí még
nem tudhatunk. Nem véletlen, hogy utóbbi verseiben eddig nála ritkán tapasz
talt tömörséggel és hitellel vall erről az új életszemléletről, életmódról:

Barátaim azt hiszik, hogy fekszem,
nem tudják, már járni tanulok
megadóan, lsten oldalán.

Mert így igaz a címe ennek a bámulatosan pontos önjellemzésnek. Aki e soro
kat írta, valóban készen állt egy másik útra. De miközben készülődött, kiküz
dötte szívében a halálközelség békességét és azt a paradox reményérzést. melyet
a filozófusnak oly nehezen hiszünk el. ám a költőnek készségesen, hiszen mö
götte áll a műve, ami szilárdabb lehet a legkeményebb anyagból gyúrt szobor
nál. Pontosan ez a tudat segíthette hozzá a következő, látszólag megint Babits
ról, valójában azonban önmagáról is hiteles képet rajzoló sorok megírásához:

Ezért hajolhatott
kínjainak partja-nincs tengere fölé,
s oly nemes vakmerőn

ahogya század kezdetén
- istenült perc! két istenült arc!
Adyval a térkép fölé hajolt!

Mindenekelőtt érdemes figyelnünk a stílus Zel knél szekatlan választékossá
gára, bizonyos mértékű archaizálására. A "kínok tengere" kifejezés mintha régi
litániából került volna a versbe, vagy egy Missale könyörgéséből. A "partja
-nincs" jelzői szerepben álló összetétel ugyancsak nagyon szép kifejezés, mely
egyszersmind ezeknek a testi szenvedéseknek a szinte kimeríthetetlen voltát su
gallja. Babits iszonyú sokat szenvedett, de nem kevesebbet szenvedett Zelk
Zoltán is. "Idegen fájdalmak nyársán, / idegen fájdalmak kötelén" él ő is, akár
a hajdani költőelőd. S az odahajlás mozdulata is közös: színte már a költői gesz
tusok egyik archetípusa ez, ahogy a poéta a mű fölé hajol, mintha vallátná an
nak titkait.

Az a két "istenült arc" egyébként Székely Aladár fotóján látható. Azon rit
ka felvételek közé tartozik, melyeken Adyt mosolyogní, látjuk. O áll a kép elő

terében, Babits pedig hátrább, jobb könyökét a nyitott fólíánsra támasztva. S
ha. képben akarnánk ábrázolni "a .hajdan csaták kezdetét", keresve sem talál
hatnánk kifejezőbbet. Egymás mellett rajta a modern magyar irodalom két
nagy - ha nem a legnagyobb - alakja, s előttük a hatalmas nyitott könyv,
mintha azt a művet [elezné, melyet együtt, szövetségben írtak, ha más-más
fejezetét is. Ezt a századeleji újakra készülődő hangulatot nagyszerűen érzékel
teti Zelk Zoltán verse befejezésének sajátos nyelvhasználatával. A "nemes" szó
kiemélést nyer azzal, hogy nem a közhellyé koptatott módon, módhatározóként
illeszti a rnondat szövevényébe, hanem "vakmerőn" állapothatározó mínőség jel
zőjeként. Ugyanilyen finom kifejezés a "hajdan csaták", melyben a szinte mi
tikus távlatokba nyitó "hajdan"-t a megszekott melléknévképző nélkül használ
ja. S ezt a mitíkus távlatot mélyíti el az "istenült" befejezett melléknévl ige
név ísmétlése, s a gondolatjellel beiktatott szaggatott felkiáltás.

Valóban "istenült" perc volt ez, s két "istenült" arcra láthatunk? A szán
dékos túlzás alighanem az utókor kegyeletét fejezi ki.
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HETÉNYI VARGA KÁROLY

Salkaházi Sára szociális testvér (II.)
Már javában dúlt- a második világháború, amikor a Szocíálís Testvérek Tár

saságának szerkesztésében megjelenő Lélek Szava című folyóirat pályázatot hir
detett. A lap egy gyilkos tőrt szorongató férfi képét tette közzé "Non molle
remo!" (Nem Iágyulok el!) felirattal. (Már önmagában is kihívás egy olyan kor
ban, amikor bűnnek számít mindenféle "ellágyulás"...) A pályázóknak meg kel
lett írniuk, mí jut eszükbe a kép láttán. Sára testvér válasza Syphax címmel
jelenik meg a lapban:

. "A Kép: Idenézz! Itt állok meztelen felsötesttel, előrenyújtott karokkal l Lá
tod karjairnon hogyan dagadnak az izmok? .. Én az izom, az ököl, az erő em
bere vagyok!... Nézd ujjaimat! Markolóra szorulnak!... Roppant markolás
ez! ... Ha nem kés nyele, hanem állati vagy emberi nyak lenne benne, most
egyetlen roppanással beléfojtanám az életet! ... Mit látsz kezemben? Kést, tőrt! ...
Mit gondolsz, miért tartom? .. Ez nem játék, nem enyelgés! ... Ez vérre megy!
Szemet szemért, fogat fogért, életet életért! ... Ez a kés készen áll arra, hogy
belemártsam valakinek szívébe!... Nézz balkezemre! ... Eza balkéz kinyújtott
uijával a jobbra mutat! Ez a balkéz tudja, mit cselekszik a jobb! Tudja és he
lyesli és akarja! ..• Láttál már kezet készen gyilkolásra? .. Nem? .. Nézz az
enyémrel .,. Nincs kegyelem! ... Nem hiszed? .. Ha nem hiszed, nézz az ar
comra! Mit látsz rajta? .. A könyörűlet, a lágyság, a szelídség vonásait? ..
Ugye nem?! Koponyárnon keményen ül az acélsisak! Szememet beárnyékolja ...
De alóla tüzel, perzsel, lobog, éget a harag, gyűlölet, bosszúvágy! ... Látod a
számat? '" Szorosan összezárt! Ebből a szájból nem hallasz sem irgalmat kérő,

sem irgalmat adó szót!... Ez a száj most ejtette ki a NEM-et!... S nem fog
többet szólni! Nem kérek és nem adok irgalmat! NEM! NEM! NEM!

Én: S mí lesz, ha keményebb ököllel találkozol? Mí lesz, ha hosszabb tőr-

'rel jönnek feléd? .. Mi lesz, ha izmosabb kar sújt le? .. Mi lesz, ha rövidebb,
kegyetlenebb NEM-et kapsz feleletül?.. Mert ez is lehet!... Igen, látom, hogy
lobog szemedből a harag, gyűlölet, bosszúvágy!... És mí lesz azután?.. Azután,
ha sikerült minden, amit akarsz? Ha győztél, ha sújtottál, ha kértek és nem
adtál kegyelmet, ha a tőrt már megmártottad áldozatod szívében?.. Mí lesz
azután? , .. Azt hiszed, hogy kezed, mely gyilkolt, talál baráti kézfogásra? ..
Azt hiszed, hogy öklödet, mely halált osztogatott, csókolhatja hálás gyermekajk?
Azt hiszed, boldog lehetsz? Elérsz mindent, és... egyedül maradsz. Egyedűl

maradsz véres, kegyetlen győzelmeid emlékével... Pedig ezekkel boldog nem
lehetsz. " és boldog akarsz lenni!... Boldog!... Boldog!... Oh, ha el tudnád
dobni a tőrt! Ha mcsolyogni tudna a szád, ha kinyújtanád a kezed, szeretettel,
barátsággal, testvérszorftásra.: hányan kapnának utána! Oh, ha segíts-éget tudnál
kérni: hányan állnának melléd! ... Oh, ha össze tudnád kulcsolni, szerényen, alá
zatosan, buzgón imára: talán még megmenthetnéd magadat, talán, talán még
boldog lehetnél . " talán, talán még Irgalmazna neked a fölséges Úristen ... ta
hin .. '. talán... talán •.. Nem, nem talán! Biztosan!" (Lélek Szava, 194'3. jún. 15.)

Meg kell itt említenünk, hogya Lélek Szava kezdettől fogva háborúellenes
álláspontot képviselt, és határozottan szembefordult minden nyilas és fasiszta szí
nezetű szellemi orientációval. A lap - már 1940-ben, .amíkor Szálasi politikai
szerepét még minden valamire való politikus alábecsülte - Ieközli Balanyi György
cikksorozatát arról, miért nem lehet nyilas az, aki magyarnak és katolikusnak
vallja magát. .

*
1937-ben 'egy lelkigyakorlat alkalmával körlevél érkezik a szociális testvérek

kassai házához. A Brazíliában élő magyar bencések arra kérik a testvéreket.
terjeszt-enék ki működésüket a tengeren túlra is, tekintettel arra, hogy nagy
szükségük van a segítségre. Sára testvér indítást érez, jelentkezik. Kérését el
fogadják. Azonnal csomagolnia kell, s indulnia Szegvárra lelkdgyakorlatra. Kas
sán el is búcsúztatják a veszélyes misszióba induló testvért, de Budapesten a
ki utazás ügye - egyszer pénzügyi, másszor adminisztrációs okok miatt - állan
dóan akadozik, rníg végül a háborús idők közeledtével teljesen rneghiúsul. Sára
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itthon marad, de ami idehaza vár rá, úgyszintén felér egy misszióval. 1938-ban
mint szocíális megbízottat a szepesí, majd a kassai járásba helyezik. 1939 tava
szától ugyanebben a mínőségben a técsői és rahói járásban dolgozik. Ez utóbbi
munkahelyén 23 hónapot tölt, s a saját szemével győződik meg, milyen mér
tékben élvezik az ott élő nemzetiségek a hivatalos államigazgatás irántuk tanú
sított jóindulatát. Az impériumváltozás nem enyhíti a nép nyomorúságát, de
ugyanakkor növeli az állami vezetésben a korrupciót. A Szociális Testvérek Tár
sasága odafigyel a bajokra, és igen szerény eszközeivel segítem próbál.

"Középapsárói és Felsőapaáról beidéztek négy legényt Rahóra (valami le
vente mulasztást követtek el). A legényeket gyalog hozták Rahóra. - Körül
belül 70 km távolság! - A csendőrök váltogatták egymást, átadták őket egy
másnak, de a négy legény végig gyalog jött ebben a rettentő hidegben: 25 fok,
népviseletükben. melyhez a fejükbúbján ülő szalmakalap tartozik. Mire Rahóra
értek, kettőnek lefagyott a füle. Kettőnek a keze-lába. Azt mondja Margit, ször
nyű látvány volt, fehér, ráncos volt és váladéktól csöpögött. Orvos kötötte be
őket, de aat mondta, nem lehet megmenteni a fülüket! Szörnyű! Kit terhel a
felelősség l Mílyen érzések kelnek majd ezek szívében a magyárok iránt? - Úti
költséget és ennivalót adtunk nekik." (Técső, 1940. január 3.)

Salkaházi Sára nem politikus. nem is történész, de intő jelekből ösztönösen meg-.
érzi: ez az ország valami olyan szörnyű dologra készül, olyan szégyenletes kalandba
hagyja magát belerántani. amely örökre beszennyezheti becsületét a történelmi
igazságszolgáltatás előtt. S mint keresztény hivő tudja azt is, hogy nemcsak az
egyes embernek, de a népeknek és nemzeteknek is el kell egyszer számolniuk
Isten előtt történelmi küldetésük teljesítéséről.

Alig tér vissza Técsőről Budapestre, néhány hónap múlva hazánk is meg
üzeni Németország mellett a háborút a Szovjetuniónak. Itthon sorra jelennek
meg a zsidó vallású és származású állampolgárok alapvető emberi jogait kor
látozó rendelkezések, Látnia kell, hogyan adjuk el lelkiismeretünket egy idegen
nagyhatalomnak, egy tudománytalan fajelméletnek. Amikor 1944-ben előadják

Fény és illat című Szent Margitról írt misztéríumjátékát (amelyet aztán az első

előadás után be is tiltanak), a hallgatóság számára egyértelműen világos, kikre
gondol a szerző, amikor "új tatárokról", "új pogányokról" besz~l:

Sötét felhők feketednek,
Új viharok kerekednek.
Új tatárok, új pogányok,
Lélekvesztő lesben állók.

Új méreggel, új fegyverrel,
Földön, vizen, levegőben,

Mérhetetlen gyűlölettel

Csak rombolnak, pusztítanak,
Gyilkolják a mílliókat!
Mindeneket szerteszornakt

Üszkös romok, véres fol'yók,
Aradó patakok, csonka gyennekhullák,
Vakok, bénák, sánták,
[Jünösök és tiszták,
Ká rhozottak, szentek
A.tka, jajgatása,
Imája, sirása betölti a földet!

(A szerző minden valószínűség szerint az ország német megszállása után
a kéziratban ceruzával törli az "új tatárok", és egy másik helyen az "új ta

tárdúlás" kifejezéseket, de a darab újra előadására ennek ellenére sem kerül
het sor.)

Sára testvér 1942-b~m a Katolikus Dolgozó Nők és Lányok Országos Szövet
ségének (a továbbiakban csak DL-mozgalom) központi vezetője lesz. A szövet
séget a munkásnők, munkáslányok érdekeinek védelmére 1933-ban alapította Ko
rányi Sarolta, valamint Rónai Paula, Palágyi Natália szociális testvérek és Jols
vai (Köstler) Hedvig. Korányi Sarolta (1868-1935) már 1912-ben létrehozott egy
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rilUnkásnoogyesilletet.AJapgondolata az volt, hogy "szép dolog a könnyeket le
törölni, de még szebb dolog megelőzni, hogy ne is hulljanak". Ez a mentalitás
tökéletesen megfelelt "annak ri gyakorlatnak, amelyet Salkaházi Sára közel egy
évtizede folytatott a karitász .munkában és a leányifjúság körében. Jolsvai Hed-
vig a szövetség tevékenységéről; ,

"Sára testvérnek. a halála előtti utolsó években szoros munkatársa voltam.
Ö az egesz DL-mozgalom központi vezetője, én pedig a főtitkára voltam.

Amikor létrehoztuk a DL-otthonokat, azoknak óriási hivatása volt abban
az időben, .amikor, szinte senki más ezzel .a kérdéssel nem foglalkozott. A fő

város márcsak a mr kezdeményezésünk után állította fel első tanoncotthonait.
Inneniazonban a segedlevél megszerzése után a fiataloknak távozniuk kellett. Ez
zel szemben a mí gyári munkasaínkat ez a veszély nem fenyegette. A nálunk
lakó munkáslányoknak minimális önköltségi térítés fejében szállást, reggelit és
meleg vacsorát adtunk. Ugyanez a rendkívül rnérsékeí t térítés vonatkozott ké
sőbb a nyaraitatásra is, miután Korányi Sarolta ránk hagyott örökségéből Ba
Iaton-e-Jankovícs-telepen , nyaralót tudtunk pártfogoltjaink számára vásárolni és
berendezni. Egy-egy nyári idényben 400 lányt tudtunk itt üdültetní. Nagy szó
volt ez a harmincas évek végén, amikor még senki sem foglalkozott azzal, hogy
munkáslányokat üdültessen. Az otthonainkkal kapcsolatban pedig nem szabad el
felejteni, hogy sokszor olyanok kerültek be hozzánk, akik előzőleg egy vagy több,

'vagy néha számos éjszakát a Keleti Pályaudvar várótermében vagy más he
lyeken töltöttek. Addig Ís, amíg el tudtak helyezkedni, amíg egy kis pénzhez
jutottak, nálunk már szállást és kosztot kaphattak. Abban az időben az albér
letuzsora a toronyig ért. Olyan is előfordult, hogy ugyanazt a szalmazsákot nap
pal másnak adták ki, mint éjszaka. Azzal sem törődtek a lelkiismeretlen szál
Iásadók, hogy különböző nemű vendégeknek adják ki ugyanazt a szobát, A végső

megszorultságban volt olyan, aki még ezt is kénytelen volt elfogadni. Ma is
tartok például kapcsolatot egy ötgyermekes csalúdanyával. aki valamikór 17 éves
korában sírva, egy este, zsebkeridőbe kötött kis cuccával jelent meg az irodánk
ban azzal, hogy ő már reggel óta bolyong a városban, de még sem állást se fö
delet szerezní nem tudott. A mostohaapja azzal bocsátotta el, ha estére nem lesz
állása, akkor haza ne merjen jönni. Es amikor a Rákóczi úton sírva ment vé
gig, egy néni rákérdezett, hogy miért sírsz, kislányom. Amikor elzokogta a bá
natát, a néni azt mondta, menj kislányom a Rákóczi út 4-be, ott van egy Hédi
néni, az majd segít rajtad. Mi még aznap este elirányitottuk a közeli Gönczi
Pál utcai hetvenszemélyes 'Ieányotthonba, Később bevontuk az otthon rnunká
jába, mint háztartási segítséget, s így állása is lett. Elete nehéz éveit nálunk
vészelte át ...

Az elmondottak természetesen csak egy vékony szeletét képezik annak a sok
irányú szocíálís munkának, kulturális tevékenységnek, amelyet a DL-mozgalom
évek hosszú során, a háború idején pedig Salkaházi Sára testvér irányításával
kifejtett. Hiszen már köztudott. hogy Sára testvér a D'L-mozgalrnat használta
fel az üldözöttek rejtegetésére is." (Jolsvai Hedvig, Bp. 1978. nov. 30.)

Nem tudhatjuk, a negyvenes évek elején mennyire értesült Salkaházi Sára
azoknak az egyházi személyeknek sorsáról, akik Németországban, vagy a né
metek által megszállt területeken az evangélium szellemében fel merték emelni
szavukat a háború ellen, a faji, vallási és politikai üldözés ellen, vagy akik meg
kísérelték védelmükbe venni (rejtegetni, szöktetni, hamis papírokkal ellátni) az
üldözötteket. Nem tudni, hallott-e a kivégzett, bebörtönözott papokról, szerzete
sekről, az ellenállási rnozgalomban növekvő számukról.

De nyitott szemmel járt a világban, s nem vakította el a háborús propa
ganda. A német nemzetiszocialista eszmék esetleges európai uralomra jutására
gondolva nem lehettek illúziói az egyház és a lelkiismereti szabadság jövőjét

illetően. Ha nem is ismerhette belülről a koncentrációs : táborokat, s nem hall
hatott a gázkamrákról. joggal feltételezhette: a fasiszta ideológia hazai térhódí
tásával valamilyen rettenetes meg tizedélés várhat népünkre. egyházunkra egy
aránt. Nemkülönben a Szociális Testvérek Társaságára, mely - országos veze
tőjével az élén - nemcsak szavát emelte föl az új pogány barbarizmus ellen, a
faji; vallási diszkrimináció ellen, de a későbbiekben il tőle telhető legnagyobb
mértékben részt is vett az üldözöttek mentésében.

Eletének utolsó hónapjaiban többször foglalkozott a számára bekövetkezhető
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vértanúság gondolatával, 1944-ben, azon a bizonyos december 27-én, amelyen el
hurcolták, a szentmise előtt szobájában szintén erről beszélt a testvéreknek. A
jelenlevők visszaemlékezése szerint a háromféle vértanúságról elmélkedett. Van
nak - úgymond -, akik nem. vállalják a vértanúságot, de elszenvedik, mínt
például az aprószentek. Ismét mások vállalják, de nem szenvedik el, mert Isteri
megkíméli őket. Példa rá Szent János apostol akit hasztalan merítettek forró
olajba. S végül vannak, akik - mint az egyháztörténelem legelső vértanúja.
Szent István - vállalják, s el is szenvedik a vértanúságot Krisztusért,

Hallgatói akkor még nem tudták, hogy Sára lélekben már vállalta ezt a
vértanúságot, és minden órában készen áll az áldozatra.

Sára testvér pedig nem tudhatta, hogy ebben az órában neve már rajta áll
azon a listán, akiket aznap fognak elhurcolni és - kivégezni ...

1943 őszéri történhetett ...
A Szociális Testvérek Társasága Thököly úti anyaházának kápolnájában azon

a napon különös, mindenki előtt titokban' tartott eseményre került sor. A be
zárt ajtók mőgött néma csendben, magába mélyedve . egy szerzetes testvér várt
legsorsdöntőbb elhatározásának kinyilvánítására: életének felajánlására. Amikor
megjelenik két elöljárója, Sára testvér az oltár elé járul, térdre ereszkedik, s a
tabernákulumra szegezett tekintettel, halkan, de határozott hangon mondja:

"Ó, fölséges Szentháromság l Legkegyelmesebb Atyám! aki engem végtelen
szeretetből megteremtettél. s jóságos irgalmadból gyermekeddé fogadtál, ó édes
Jézus Krisztusom! aki szent véreddel engem megváltottál. s végtelen jóságod
ból jegyeseddé választottál, ö drága Szentlélek l aki a kegyelemnek bőségét zu
hogtatori rám, s aki nekem, méltatlannak a hivatás kegyelmét és a Társaságot
ajándékoztad, ó legteljesebb Szentháromság, én ma a Társaság és a Testvérek
iránti hálából és szeretetből fölajánlom magam, mint

a TÁRSASAiG ALDOZATAT!

azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldöztetése következ
nék be, és legbölcsebb végzésed szerint gondviselésed terveiben nem lenne benne
halálom:

Fogadd el az én halálomat minden fájdalmával együtt váltságul a testvérek
- kűlönösen az öregek, betegek és gyengék életéért, és bűnös, nyomorult éle
tem fejében kíméld meg az ő életüket, és kíméld meg őket a megkínoztatástól.
tenyegetésektől, főként pedig a hűtlenségtől : Irántad, az Egyház, a hivatás és a
Társaság iránt.

Amennyiben pedig isteni végzésed terveiben az én halálom benne foglalta
tik, ebben az esetben is fogadd el életemet-halálomat, mint értük való áldozatot,

Ezt a felajánlást teszem Lelkiatyám és Elöljáróim engedélyével, édes Szűz

Anyám keze által, Szent József, Szent Benedek atyánk, avilai Nagy Szent Teréz,
Szent Sára és Szent őrzőangyalom segítségét kérve, nem a magam erejében, ha
nem a teljes Szentháromság kegyelmében bízva. Amen."

Hogy őt megkímélték-e utolsó órájában a fenyegetésektől. megkínoztatástól.
ma .már senki sem tudhatja. A Bokréta utca 3-ból elhurcoltak közül senki sem
tért vissza. Vagy nekik is végig keIlett szenvedniük azokat a válogatott kínzá
sokat, melyekről hóhéraik két évtized· múltán vallottak? A házban lakók mond
ják, hogy másnap betért hozzájuk egy kifutófiú, akinek állítólag titokban sike
rült végignéznie a szerencsétlenek utolsó perceit. Ez a nem éppen finom lelkű

suhanc is felindulva csak ennyit mondott: - Azokat még tegnap este főbelőt

ték. Örüljenek a nővérek, hogy nem látták, hogyan!
Salkaházi Sára testvérnek, mint a DL-mozgalom országos központi vezető

jének, mint több leányotthon és a Balaton-e-Jankovics-telepí üdülő ügyintéző-

. jének rendkívüli módon megnőtt a lehetősége, hogy az üldözések idején mene
déket nyújtson a rászorulóknak. Az otthonokban - melyek közül. közvetlenül ő

a Bokréta utcait is vezette - általában 50-100-150 lány lakott. Nem volt te
hát túl nehéz néhány üldözöttet hamis papírokkal az alkalmazottak közé fel
venni. A gondok csak akkor kezdődtek igazán, amikor a menedéket keresők szá
ma is egyre emelkedett. De Sára testvér leleményessége míndig talált valami
lyen megoldást. Akkor is, amikor maga is félni kezdett a következményektől. Az
u!olsó időkben például minden származási papír helyett elég volt felmutatni
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egy olyan vasúti jegyet, amellyel az "utas" igazolta, hogy az országnak olyan
helységéből érkezett, amely már hadműveleti területnek számít, Az ilyen vasúti
menetje.gyek. beszerzése már csak szervezésí kérdés volt számára. Azon a vég
zetes estén is ezek a jegyek .mentették meg egy az otthonban megbúvó asszony
nak és lányának az életét. Pedig ők már a német katonák mellől szöktek, ahova
tasarítöszeméíyzetként vol.tak kényszermunkára beosztva.

Sárát ebben az időben fölkeresték kárpátaljai ismerősei is. Kérik tőle, hogy
legalább gyermekeiket helyezze biztonságba. Gyermekek elrejtésére jó lehető

séget nyújt a Jankovics-telepí üdülő. A környékbeli csendőrség azonban hama
rosan neszét veszi a dolognak, és többször is igazoltatja az üdülő lakóit. A szo
ciális testvérek ilyenkor a biztonság kedvéért sürgősen fürdeni küldik azokat a
gyerekeket, akiket Sára testvér hozott az otthonba. Úgy tűnik azonban, a go
noszságnak és rosszindulatnak nincsenek határai. Az egyik csendőr semmiképp
se tud belenyugodni, hogy ennyi gyerek között ne lenne egyetlen zsidó szár
mazású se. Ördögi tervet agyal ki leleplezésükre. Elhatározza, hogy meglepetés
szerüen lezáratja a gyermeküdülő összes bejáratát, s mindenkit levizsgáztat hit
tanból. S azok lesznek majd a zsidók, akik nem tudnak megfelelni, akár lesz
papírjuk, akár nem. A Jankovics-telepí üdülő gyermekei ezen a napon az éle
tükért harcoltak feleleteikkel ...

A szociális testvéreket sem érte ez a váratlan támadás felkészületlenül. Sára
testvér szigorúan meghagyta nekik, hogy odairányított védenceit a keresztény gye
rekekkel egyformán részesítsék - mégpedig sürgősen - hitoktatásban. Ez nem
"térítési" szándékból. hanem elsősorban az üldözött gyermekek érdekében tör-o
tént. Volt azonban egyetlen kivétel, mint erről Orosz Anna Amália testvér, az
üdülő akkori vezetője beszámol. Sára testvér egy alkalommal Ungvárról hozott
egy 10-12 év körüli kislányt, s mint elmondta, a szülők arra kérték - lévén
hitükhöz komolyan ragaszkodó ortodox zsidó család -. hogy gyermeküket sem
miféle külső vallási behatás ne érje, s ne járjon hitoktatásra se. A testvérek
tiszteletben tartották a távollevő szülők kívánságát, s a kislány sohasem vett
részt a hitoktatáson. Most azonban vizsgáznia kellett hittanból, s az egész ház
kétségbeesve várta, mí lesz ennek a vizsgáztatásnak a vége. A helyzetet ráadá
sul súlyosbította, hogya koraérett kislány külső megjelenésével, arcvonásaival
színte messziről elárulta magáról származásának ismertetőjegyeit. Amália testvér
a csendőrök háta mögé akar valakit csempészni, aki majd rnutogatással, száj
rnozgással megpróbál segíteni. Nem sikerűlt, A gyermekeknek egyedül és egyen
ként kellett "vizsgáztatóik" elé járulniuk. Az ungvári kislány következett, Az
előtte levőtől azt kérdezték, hogy hol született Jézus. Megelégedtek a válasszal.
hogy Betlehemben. Drámai percek következtek. A kislánynak· a kereszténységről

legföljebb annyi fogalma lehetett, hogy őt most a keresztények bújtatják. A vizs
ga mégis sikerült. - Mit kérdeztek tőled? - estek neki íellélegezve a többiek,
amikor kilépett a teremből. - Mit? Azt, hogy hol halt meg Jézus? - És te rnít
válaszoltál rá? - Azt, hogy Golgotában ...

Mindenkí megmenekült. A Jankovics-telepi menekítettek sorsának későbbi

alakulásáról Amália testvér nem tud pontos adatokkal szolgálni. Csak egy va
lakiről tudja biztosan, hogy a maga elhatározásából megkeresztelkedett. Az ung
vári kislány volt.

Hónapokkal később a Bokréta utcai razzia is szerencsésebben végződhet, vagy
talán el is marad, ha előző nap este nem kerül sor egy látszólag jelentéktelen
incidensre Sára testvér és egy bennlakó alkalmazott között. A leányotthonban
egyébként is hetek óta feszült légkör uralkodott. A lakók előtt nem lehetett to
vább titkolni, hogy többen is - mintegy huszonöten. lehettek - Illegállsan. de
az otthonvezető tudomásával és pártfogásával tartózkodnak a házban. S ott, ahol
százan-százötvenen együtt vannak, míndíg akad egy besúgó vagy rosszindulatú
személy, külőnösen az olyan, aki magatartásával amúgy is kilóg a közösségből,

Ezekben a kritikus napokban történt, hogy Sára testvérnek többször is figyel
meztetnie kellett egy fiatal alkalmazottat szabados erkölcsi magatartása míatt.
Sára felelősséget érzett a lányért, akinek szülei már hadműveleti területre estek.
s nem. tarthattak gyermekükkel semmiféle kapcsolatot. December 26-án este azon
ban betelt a mérték, Sára közölte a lánnyal, hogya történtek után el is bocsát
hatná, de tekintettel a körülményekre, csupán áthelyezi egy másik - a Liszt
Ferenc téri - leányotthonba, ahol ugyanolyan feltételek mellett lakhat, étkez-
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het, dolgozhat. A lánynak azonban - éppen a közelben levő katonaismerősei

miatt - ez a megoldás semmiképp se tetszett, és Sára testvér szobájábél ki
jövet hangos szóval megjegyzéseket tett, s elpanaszolta sérelmét egyik barátnő
jének, aki erre a következőt tanácsolta neki:

- Menj, jelentsd föl a nyílasoknál, azok majd elintézik. Te meg itt ma
radhatsz.

Ezek voltak a Bokréta utcai nyilas razzia közvetlen előzményei. Amikor más
nap Sára testvér és Jolsvai Hedvig a Liszt F~renc térről visszatérőben voltak,
már a sarokról észrevették, hogy nyilas karszalagos. fegyveres őr áll a ház előtt,

Volt tehát még egy utolsó alkalom a visszafordulásra, menekülésre. Jolsvai Hed
vig megkérdezi Sárát:

- Nem akarsz lelépni ? Azért, hogy tovább tudd intézni az ügyeket, S majd
én bemegyek a házba.

Elérkezett volna az óra?., Hát elfogadták volna az áldozatot? ..
- Nem. Én is megyek - válaszolta Sára, s mindketten egyszerre léptek be

a ház kapuján.
így beszél Hedvig az utolsó, drámai óráról:
"Rögtön balkéz felé kanyarodtunk, hogy szokásunkhoz híven a kápolnába

meniünk, De amikor a kápolna ajtajához értünk, akkor egy másik őr ránkszólt:
- Mit keresnek ott? - Mi mondtuk, hogya kápolnába szeretnénk menni. 
Nem lehet, menjenek le az óvóhelyre. mindenkí ott van! - Erre mí csak térdet
hajtottunk a kápolnaajtó küszöbén, és lementünk az óvóhelyre.

Az óvóhely nagy térség volt, amely egyben ebédlőhelyíségül is szolgált, Ami
kor beléptünk, Sára testvér rögtön odalépett az asztalhoz, amely mellett egy
széken fiatal nyilas katona ült, térde közé szorított golyószórós fegyverrel. Ép
pen egy asszonyt igazoltatott. Az asztallal szemben hosszú lócákon a ház lakói
gyertyafény mellett, homályban ültek. Sokan lehettek, százon is felül, bár az
ünnepekre többen is elmentek. Amikor Sára testvér az asztalhoz lépett, rögtön
mondotta, hogy »miről van szó, kérem, én vagyok az otthon vezetője«, - Iga
zoltatjuk azokat, akik a házban laknak - válaszolta a nyilas katona. Közben
hozzám szólt, aki még az ajtónál álltam: - Vigyázzon az ajtóra, itt lélek se be,
se ki! - Erre én valóban az ajtónál maradtam, amelyet csak egy óvóhelyi kal
lantyú zárt be, és egész idő alatt kezemben szorongattam az arcképes igazol
ványomat, amely tanúsította, hogya Dolgozó Leányok Szővetségének a főtitkára

vagyok. Az én igazolásomra nem került sor.
Amikor Sára testvér megmondta, hogy ő a felelős vezető, akkor az addig

már félreállítottak közül visszaszólították Pfilf ÉVát, aki az otthon helyettes ve
zetője volt. Helyére Sára testvérnek kellett állnia ...

Ezek után még folyt az előbb említett asszony igazoltatása. Ö egy orvosnak
- dr. Rónának - a felesége volt. Az otthonban adtunk neki menedéket, míu
tán kislányát már vidékre vittük, s fia el volt helyezve egy papi vezetés alatt
álló intézetben. Férje október 15~e óta munkaszolgálatos volt. Addig mentesítet
ték első világháborúban szerzett kitüntetései miatt, Az asszonyt Sára testvér ta
karítónőként helyezte el. Ö ebbe a munkába kedvesen, készségesen beállt. A
vesztét viszont az okozta, hogy egy teljes garnitúra hamis irata volt, és az iga
zoláskor ezt a katona elé tette. Az pedig kezdte kérdezgetní a különböző ada
tok felől, amelyeket dr. Rónáné ugyan betanult, egyik-másikba mégis belezava
rodott. Ekkor a katona hangosan kiáltva folyton ezt ismételte: - Hazudik! Ha
zudik! Minden szava hazugság! - végűl ezt kérdezte tőle: - Hová járt a lánya
iskolába? - Az angolkisasszonyokhoz - válaszolta az asszony. - Erre a nyi
las újra dühbe jött: - Íme! Angol iskolába járatta a gyermekét! Lám! Itt van'
Megvant - S félreállította az asszonyt.

Még néhány személyhez intéztek kérdést, de az igazoltatás, - amely a dél
előtti óráktól tarthatott, mialatt mi ketten Sárával távol voltunk - befejező

dött. Amikor felkerekedtek, hogy eltávozzanak, akkor tulajdonképpen. hat sze
mélyt vittek el magukkal: Sára testvért azzal a váddal. hogy ő zsidókat rej
tegetett a házban, Bernovita Vilma p.ttoktatónőt azzal, hogy bejárt a gettóba.
ott hittant tanított és esetenként keresztelt is. Azonkívül négy olyan személyt,
akinek az igazolását nem találták kielégítőnek. Ezek közé tartozott dr. Rónáné is.

Amikor kisérték őket kifelé, és Sára testvér elhaladt mellettem, így szólt:
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- Te maradj itt, s állj helyt addig, míg visszajövök!
Ez volt hozzám utolsó mondata, mely olyan örökséggé vált számomra, hágy

a mai napig élek belőle .. ." (Jolsvai Hedvig, 1979. jan. 6.)
Még megengedték neki, hogy néhány falat élelmet vegyen magához, és egy

percre bemenjen a kápolnába. A nyilasok ezután kijelentették, hogy Salkaházi
Sárát és Bernovits Vilmát kíhallgatásra viszik, a zsidókat pedig a gettóba, ahová
valók. Este pedig majd autóval eljönnek a "zsidó vagyonért", Az otthon helyet
tes vezetőjét meghagyták tisztében, de Sára helyébe új személyt neveztek ki.
Mint később kiderült, azt, aki előző este a "jótanáccsal" szolgált. Az új vezető

nek a nyilasok által történt kijelölése tulajdonképpen már megpecsételte Salka
házi Sára sorsát.

A testvérek késő estig vártak, hátha tényleg visszajönnek a nyilasok a nem
létező zsidó vagyonért. s velük; együtt talán Sáráék' is.

Hiába virrasztottak. Soha többé nem látták őket viszont.

Irodalom: A Leány-Klub első Calderon előadása. (Esti Újság, 1920. ápr. 11.) - A Cal
eteron előadás jubileuma. (Esti Újság, 1920. szept. 10.) - A "Jövőnk" irodalmi estélye.
(Esti Újság, 1921. júl. 5.) - Fekete -:furulya cimmel... (A Ml Lapunk, 1926. szept., 129.
old.) - Fekete furulya. Schalkház Sára mesekönyve, (Prágai Magyar HirIap, 1926. szept.
12.) ~ Schalkház Sára novelláí. (Kassai Napló, 1926. szept, 15.) - Pesti kritika Schalkház
Sára novellás kötetéröí. (Prágai Magyar Hírlap, 1926. okt. 1.) - Schalkház Sára: Fekete
furulya. (Kassai Napló, 1926. okt. 10.) - Fekete furulya. Schalkház Sára könyve. (Kassai
Újság, 1926. okt. 17.) - Fekete furulya címmel adta ki... (A Mi Lapunk, 1926. nov.,
1.7. old.) - Schalkház Sára: Fekete furulya. (Ruszinszkói Magyar Hírlap, 1926. nov. 3.)
- A Kazinczy Társaság választrnányí ülése. (Prágai Magyar Hírlap, 1926. nov. 17.)
Schalkház Sára: Fekete furulya. (Híradó, 1927. jan. 5.) - Schalkház Sára és Münster
Irma pozsonyi előadásai. (Prágai Magyar Hírlap, 1936. ápr. 25., 5. old.) - Komáromi elő

adások "A fiatal lány és a házasságv-rót. (Prágai Magyar Hírlap, 1936. ápr. 26., 11. old.)
- Schalkház Sára és Münster Irma előadássorozatának érsekuívart sikere. (Prágai Ma
gyar Hírlap, 1936. máj. 8.) - Kat. leányifjúsági vezetők tanulmányi hete Bártfa-fürdőn.

(Híradó, 1936. jún. 7.) - Katolikus leányifjúsági vezetők tanulmányi hete Bártfa-fürdőn.

(Prágai Magyar Hírlap, 1936. jún. 14., 8. old.) - A katolikus leányifjúsági Tanulmányi Hét
programja, (Prágai Magyar Hírlap, 1936. jún. 28.) - Csütörtökön ünnepélyes Veni Sancte
val kezdődik a bártfafürdői Tanulmányi Hét. (Prágai Magyar Hírlap, 1936. júl. 3., 8. old.)
- Nagy érdeklődés a bártfafürdői tanulmányi hét iránt. (Prágai Magyar Hírlap, 1936.
júl. 8.) - D. J.: Felelősek vagyunk népünkért. (Prágai Magyar Hírlap, 1936. júl. 18.) 
A SzKIE katolikus, tehát nemzeti alapon áll. (Prágai Magyar Hírlap, 1937. jún. 1.) ~ A
magyar Katolikus Akció ifjúsági tagozatának hatalmas megnyilatkozása Galántán. A SzKIE
évi közgyűlése. (Új Szív, 1937. jún. 12.) - Komoly és értékes munka jegyében zajlott le
a bártfafürdői katolikus T~nulmánYi Kurzus. (KaSsai Újság, 1937. júl. 28.) - A "Magyar
li magvarértv mozgalomban dolgozó testvérek hivatalos jelentéséből. (A TestVér, 1938.
dec.) Hunyadi Béláné: A szociális testvérek bölcsőjétől az első jubileumig. Az
Olt partjától a Csendes Oceántg. (Lélek Szava, 1943. máj. 1.) - Nagy Irma: Unnepeljünk.
(A Dolgozó Nő, 1943/44. nov., 3. szám) - Holló Rózsa: Az idén is ünnepeltünk. (A Dol
gozó Nő, 1943/44. ápr., 8. szám) Syphax, (Lélek Szava, 1943. okt. 7., 5. old.) - Lévai Je
n6: Szürke könyv. (Bp. 1946. Officina., 92. old.) - Meszlényi Antal: A magyar katolikus
egyház és az emberi jogok védelme. (Bp. 1947. szem István Társulat, 147., 178. old.)
- Palágyi Natálla : Salkaházi Sára szociálls testvér, a felebaráti szeretet áldozata. (Rá
kospalota, 1948. Szalézi Művek.) - Bottyán S Emília: Schalkház Sára mártírturna. (Új
Ember, 1968. jún. 9.) - Csanda Sándor: Első nemzedék. A csehszlovákiai magyar iroda
lom keletkezése és fejlődése. (Pozsony, 1969., 232. oíd.) - Vadász Ferenc: Legenda nélkül. Száz
partizán és ellenálló története. (BP. 1975. Móra, 144-145. old.) - Vadász Ferenc: Legendák
nélkül. (Új szö, 1975. marc, 9.) - Bársony Éva: üzenet a Shakespeare-kötetben. Beszél
getés ft Legenda nélkül szerzőjével, (Esti Hírlap, 1975. júl. 3.) - Salacz Gábor: A ma
g~'ar katolikus egyház a szomszédos államok uralma alatt. (München, 1975./-48. 143.
old.) , - Vadász Ferenc: Karollna, negyvenkilenc szeptember, (Bp. 1976., 156-159. és 181-183.
oldalak). - puskely Mária: Akik a jobbik részt választották. (Róma, 1978) - Balássy László:
t.egenda nélkü!. Beszélgetés Vadász Ferenccel. (Új Ember, 1979. márc, 25.) - Hetényi Varga
Károly: Amivel mártírjaink em.Jékének tartozunk. (Új Ember, 1979. ápr. 29.). - Puskely
Mária: Akik a jobbik részt választották. (Vigllia, 1979. aug. 573. old.) - Király Ilona:
Arpádházi Szent Margit és a szíget, (Bp. 1979. Szent István Társ. 351. old.) - Tóth Sán
dor: Király Ilona könyve. (Új Ember, 1979. dec. 30.).
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KÉPES GÉZA VERSE

Gyula-napra

Gyula az apám, Gyula a bátyám,
hát ez a nap nekem ünnep.
Mit csinálhat most apám? tán
odaát egy kicsit könnyebb -

Vagy ott is a vasat veri?
Kong az üllő, száll a szikra ...
Rá várnak a Nap lovai:
'verjen patkót patáikra.

Rá vár a Nap szekere is:
vasalja be, ha elvásott -
A Nap máshoz nem menne, hisz
nem ismer különb kovácsot.

Haj, hányszor hívom naponta
most, hogy itt már nem találom!
Nagyokat nevetve mondta:
"Kifogok én a halálon!"

Úgy is történt: még most is él.
A haláltól nem szökött meg
"Szökjön tőle az, aki fél!"
Ölre mentek, birkat löktek.

Végül a halál hátrált meg,
lógó orral odébb állott.
De ott' az .apám sem állt meg:
indult tovább. Nem téblábolt.

Kék Műhely most az otthona,
ott is Mester, nem akárki:
ég-föld fülel, olyan csuda
dallamokat kalapál ki ...

BENEY ZSUZSA

A dialógus szintjei
Hegyi Béla könyvéről

Az elmúlt idők lelkét csak részben őrzik meg a történelem tényei, dokumen
tumok és műalkotások ; csak nyomokban, részletekben a könyvek, amelyek sű

rftményei, lccsapódásaí és mindíg, minden korban különféle szempontok szerinti
válogatásai a történelem náluknál sokkalta árnyaltabb, változatosabb, s tegyük
hozzá: megfoghatatlanabb és megfogalmazhatatlanabb szellemi arcának. Ha meg
próbáljuk a múltat felidézni, ezeket a rejtett emlékeket kíséreljük meg nap
fényre hozni - ha nem is miridig a teljes megismerés, de legalább a megérzés
és a beleélés segítségével. Valahányszor a múlt titkait próbáljuk felderíteni, a
ml korunkkal kapcsolatban merül fel bennünk az elkerülhetetlen kérdés: vajon
mi lesz az, ami a mí időnkből utódainkra marad - s mí az, amit mí magunk.
a saját korunkból megismerűnk? Hogyan viszonylik a bennünket körülvevő kér
dés-ek, szellemi mozgalmak, politika, ideológia, művészat szövevényéhez, az egész
hez az, amit mí ebből érdeklődésünk. észrevevésünk hálójával kiemelünk? Mi
az. amit mí természetesnek érzünk, és mégsem kerül be a huszadik század má
sodik feléről szóló könyvekbe és aktákba, intézményekbe, művekbe és alkotások
ba; az, ami a szóban vagy műveiben megnyilatkozó emberben szavai és alko
tásai mögött, alatt, helyett él - az. ami nem válhat művé, ami szavakban' nem
fogalmazódik meg? Az utánunk jövők milyennek fogják látni - s valójában
mílyen is a -mi lelki világunk, a mai ember viszonya a világhoz, önmagához, ön
megvalósításához? Aligha lehet ezt megkérdezni úgy, hogy megkerülnénk a kér
dést: mí a mai ember viszonya létéhez, a világ értelmezéséhez. a mínden idők

ben transzcendensnek tartott értékekhez?
Az a mai és az a majdani ember, aki erre a kérdésre keres feleletet, jó for

rást találhat Hegyi Béla könyvében* - bátor kérdéseket és mélyreható fele-

*HegYi Béla: A dialógus sodrában (Magvető Kiadó, 1979)
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leteket; olyan feleleteket, melyek a kérdések nyomán f'ogalmazódnak, tudato
sodnak, születnek. In statu nascendi - ezek az interjúk, bármilyen pontosan és
korrekten fogalmazottak is, nem szokványos .Jrndalmí művek", és az irodalmi
mű befejezettségének értelmében nem is "műalkotások". E beszélgetések sodrása
az olvasót is magával sodorja, s benne is a közbeszólásnak. a dialógus kiszéle
sítésének vágyát ébreszti.

Alighanem ez az egyik oka rendkívüli sikerének is. Korunk, társadalmi rend
szerünk - s ez érthető is - hozzúszoktatott bennünket a definitív, kategóriák
ban rögzített vélemóny-nyilvánításokhoz, az egymás mellett élő világnézetek zárt,
megállapodott ismertetéséhez, s ahhoz is, hogy ezt, többnyire mint előre tudott
és tudatott tényt, már a másról szóló vélemények előtt megismerjük. Bárkiről s
bármiről is legyen szó: az alkotó, a véleményt mondó, a szakértö mintegy elő

legként közlí hovatartozását - s általában inkább ez a hovatartozás értelmezi,
il más, nem közvétlenül ideolőgiaí témát, mintsem az tenné nyilvánvalóvá 
vagy akár csak sejthetővé, érezhetővé - a megszólaló világnézetét.

Azok között, akikkel Hegyi Béla interjút készített, több olyan művészt, tu
dóst találunk, akiknek világnézeti hovatartozását még az őket kevéssé ismerő

olvasó is tudja - s többen szükségesnek is tartják, hogy ezt, igen határozottan,
'ismertessék is. Vannak azonban olyanok, akik egyértelműen. biztosan - mond
juk így: az ideológia nyelvén - nem beszélnek világnézetükről. A két sarkí
tást: a vallásos hitet - mint például Pilinszky - és a definitív marxista meg
győződést - mínt például Király István - elkerülik; s nemcsak azért, mert na
gyon sok ember van, akinek világkepe nem pontosan definiálható világnézet,
hanem azért is, mert ez a definiálhatatlanság mégiscsak definiálódik az élet
ben, a vállalt sorsban, az alkotásban. Hegyi Béla pedig olyan beszélgetőpartner,

aki ezt a kimondatlant is elő tudja hívni: interjúiban nem véleményt vagy vi
lágnézeti kinyilatkoztatást kér, hanem azt a sokszor szavak alatti mélyebb réte
get faggatja, amelyet a szavak - s ez sokszor, paradox módon, éppen a be
szélgetesek elevenségéből tűnik ki - csak körülírtan. másról beszélve képesek
közvetíteni. Ezekben az ínterjúkban - mint Németh László mondja - "van va
lami az esszéből. a portréból, a drámából, helyenként még a novellából is" 
mert - s ezt is Németh László írja - Hegyi Béla maximálisan alkalmazkodik
beszélgetőtársaíhoz, mintegy átveszi a beszélgetésnek azt a mélységét, melyet ők

ajánlanak. Ez a mélység lehet az, objektív esszé színtje - mí nt Huszár Tibor
elemzése a marxista és a keresztény etika lényegéről, vagy Lőrineze Lajosé
anyanyelvünk alakulásának mai problémáiról - lehet portré, mint a Pilinszkyt
mcgszólaltató, kérdéseivel a legmélyebb vallomást felszínre hozó interjú (amely,
ezekkel a vallomást indukáló kérdésekkel és rövid bevezetésével. alighanem í ro
dalomkritikánknak is egyik legmélyebb, de mindenesetre egyik leginkább meg
rendrto Pilinszky-esszéje). Hegyi Bela dialógusai közott van novellisztikus elbe
szélés: Berki Viola élettörténete, a végül mégis testövé lett, mostoha sorsú leg
kisebb királylány meséje ; van megrendítöen feszült múltbanézés, a teljes élet
érzelrni és gondolati megpróbáltatásainak összefoglalása Vas István megrázó kor
és önvallomásában ; elhallgatásaiban is súlyos dráma, mint Thurzó Gábor éppen
csak éreztetett tragédiája, éles, de barátságos elvi vita a Hernádival és Jancsá
vai folytatott hármas beszélgetésében. Ahány beszélgetés, annyi műfaj, annyi
egymástól különböző forma - de míndegyikben ugyanaz a hozzáértés, nemcsak
a megkérdezett életművének, hanem egész érdeklődési körének, művészetének,

tudományos tevékenységének, és ezen túl: az egész művészetí ágnak, Iestészetnek,
szobrászatnak, zenének, filmnek vagy tudománynak, marxista filozófiának is:
rnerete. Hegyi Béla interjúiban azonban nemcsak ez a sokrétűség nyűgözí le az
olvasót, hanem céltudatossága. érdeklődésének egyírányúsága mellett választá
sainak, kérdéseinek. a beszélgetések tónusának szabadsága - ez vonja be mai
irodalmi életünkben színte egyedülálló szellemi aurával kötetét.

Feltehetően azért, mert a hivő ember szellemi szf'érája a szabadság. Ez a
szféra pedig olyannyira átjárja a szellem egészét, olyannyira szavak alatti, hogy
a szavak legnagyobb rugalmasságát, játékosságát is lehetövé teszi. A hivő em
ber alkalmazkodhat, átveheti partnerének nyelvét: hiszen egyetlen nyelvhez sem
kötött, számára Isten a lét valamennyi szf'érájának nyelvén megszólal, így a vi
lágnak feltett kérdések valóban a világra, a jelenségek természetére. mozgására,
lényegére, s nem egy világon kivüli metafizikai problémára: a világ értelmére
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vonatkoznak. Valódi kapcsolat csak akkor jön létre, ha további, hátsó kérdések
nélkül, teljes odaadással a velünk beszélőre figyelünk: azt, a kapcsolatban, tel
jességnek elfogadva. A hittételekhez való merev alkalmazkodás, azok emlegetése
- bármilyen hi tről is legyen szó - a kétkedésnek vagy a szellem felszínességé
nek álruhája. Hegyi Béla - aki a beszélgetésekben nyilvánvalóan a katoliciz
must képviseli - mindvégig le tud mondaní hivatalos szerepéről: csak az ér
deklődő embert látjuk, akinek hitét sohasem kérdéseinek merev szándékoltsa
gúból, hanem inkább az ezekből kicsillanó meggyőződésből látjuk. Olyannyira
egyenrangú ernbei-í és nem dogmatikai, szervezetí partner, hogy dialógusaiban
még érzelmeit sem titkolja; a figyelmes olvasó a mélységes tisztelettől a gyön
géd figyelmen át egészen a bosszúságig lehet tanúja érzelmi reakcióinak. Ezek
az érzelmi tónusole is árnyalják, gazdagítják dialógusainak szintjeit.

Túlságosan is leegyszerűsítenénk ugyanis e könyv méltatását akkor, ha ezek
ben a dialógusokban mindössze két ideológia legmélyebb lényegének szemben
állását, kibontásat keresnénk. Ez a dialógus a világ nyelvén, egymás melIetti
és egymás feletti, különböző nyelveken és szinteken folyik. Amikor arról be
széltünk, hogy Hegyi Béla könyve napjaink szellemi életéről szelgálhat doku
mentumként, elsősorban ezekre a szintkülönbségekre gondolunk: arra, hogy ki
milyen formában, nyelven éli meg ezeket a sokféle módon átélhető kérdéseket.
Természetes, hogy az átélés mélysége szempontjából az interjúkat nem tekint
hetjük teljesen hiteles vallomásnak - hiszen mí is késztetné a marxista iro
dalomtudomány, szocíológía vagy néprajz művelőjét arra, hogy legbenső prob
lémáit éppen a Vigilia olvasói előtt boncolgassa? A válaszolás módja, a beszél
getés "szinten tartása" azonban így is sok érdekes információval szelgálhat.

S a, legfelső szint, a dialógus első lehetősége éppen az információk cseréje.
A Vigilia olvasói, akik számára ezek az interjúk készültek, a .magyar művészet;

irodalom, a humanisztikus tudományok, filozófta . kérdéseiről ismerhettek meg
számos érdekes adatot és véleményt. Ez egyben az az első szempont. melynek
alapján Hegyi Béla beszélgetőpartnereit válogathatta. A második ennél legalábbis
egy fokkal mélyebbre: a beszélgetőpartner szernélyiségének megismeréséig. a lát
hatótól a láthatatlanig hatol. Ezek a beszélgetések csak ritkán állnak meg az
objektív információk szintjén: itt már, az élet objektív, közölhető értékei mellett
az az intenzitás is megérezhető, ahogyan ezek az értékek az alkotot, a gondol
kodót megmozgatják - sőt, néhol az a drámai feszültség is, ami a katartikus
élményt - vagy legalábbis a katartileus kibontakozás vágyát kíséri. A dialógus
nak eza le§.;mélyebben mogfogalmazható színtje: az ember párbeszéde tudato
sodó ví lánnézetével, önmagával, s mindazzal, amit a világból önmagává asszi
milált - míndazzul, amit kora történeti, társadalmi, ideológiai problémáiból
tudva és tudatlanul magába olvasztott. Ha nagyon általánosítunk. ember és vi
lág párbeszéde ez - de fogalmazhatunk úgy is, hogy két világ dialógusa ugyan
azon emberi lélek színpadán, hiszen Hegyi Béla interjúiban kivétel nélkül olya
nokkal találkozunk, akik a kétféle, a transzcendenciát elfogadá és az azt eluta
sító világnézetet legalábbis életük egy-egy szakaszában megismerhették. Törté
nelmi vílágrendek fordulójában élünk, s ennek a könyvnek szereplői vala
mennyien átélték ennek a fordulának benső eseményeit - s talán ez a törté
nelmi egyöntetűség az, ami a megkérdezetteket leginkább összefűzi.

A külső tevékenység, az életmű - és a belső világ, a személviség rejtett
drámájának szintje után a dialógus harmadik mélységo már-már a kifejezhetet
lenbe vész. Itt már, a mégoly tisztességesen adott válaszok sem biztos, hogy a
kérdésekre felelnele A dialógus szintjei - bizonyos ideológiai differenciák ese
tén - paradox .módon magában a párbeszédben térnek el egymástól; s ez, nem
a beszélgetőpartnerek szemelyíségének, jóhiszeműségének vagy tisztességének, ha
nem ennél mélyebben : a transzcendens és a transzcendenciát el nem fogadó
világkép különböző megfogulmazhatóságának kérdése.

Szándékosan kerülöm a hivő, vallásos és a marxista vagy materialista kife
jezéseket. Nem fedik pontosan azt a kétféle - a világlátás módjában kétféle
világnézetet, mely, egy fokon túl, már csak szavak nélkül kommunikálhat egy
mással. Hiszen a mereven dogmatikus katolicizmus éppen olyan zárt hasonlat
rendszerben gondolkozik, mínt a vele szemben álló, mereven rnateríalisztlkus. A
transzcendencia fogalma sehonnét sem fejezhető ki az antropomorf erkölcsi ítél
kező vagy az antropomorf, meghosszabbított élet túlvilágának képrendszerében;



s az igazán hivő ezt a képrendszert csakis mínt tudottan szimbolikusat, s nem
mint adekvátan kifejezőt használja. A kétféle nyelvhasználat éppen ebben, a
megfogalmazhatatlanság elfogadásában tér el egymástól, a dialógus határai itt,
és nem a tettek, a segítőkészség, az ember meggyőződésének, véleményének

'tiszteletben tartásában jelentkeznek - s egyben itt is mosódnak el, egy szavak
nál mélyebb értékrendszer létezésében.

Mert, ha ezen a szinten, a hit színtjén nincs is dialógus - hiszen Hegyi
Béla is írja: "a hitet megmagyarázni, akár egy másik hivőnek is, de még in
kább nem hívőnek, lehetetlen vállalkozás" - az ember létének van egy, még
a hitnél is mélyebben meghatározó szintje. A magatartásé, vagy a szereteté,
mely Pilinszky szerint, több a hitnél. Derkovitsné - aki arról is beszél, hogy
sem ő, sem férje nem hittek Istenben - életét, ezt a magyar művészet számár-a
is rendkívül jelentős életet ezzel a két mondattal mesélí el: ..Mondtam Gyulá
nak, hogy segítek rajta. - Úgy tudtam segíteni, hogy odaköltöztem hozzá". Az
olvasó - míndenki, aki sokszor és gyötrelmesen találkozott már a szavak ki
fejezőerejenek tehetetlenségével, és aki az élet jelenségeiben az élét. mélyebb,
transzcendens értékeinek felvillanó jeleit keresi, vagy néha-néha megsejti ezeket
a jeleket, itt egy másféle, nem emberi szavakkal megfogalmazható dialógus
áhitatát érzi. Vagy - Pilinszky gyönyörű szavával: reménységét.

HORGAS BÉLA VERSE

Újabb részletek

(milliárd kis fejét bordó-poros lomb
alatt a domb

nyüzsgeti édes-kés-kása-fényben
tompa égbe

vakul a koponya-kalitból kiröppenő

bokrok alján világhírű feketerigó
kaparássza hangyák kukacok útját
kétlábú oldalvást bámul elbíbelődik

vörhenyes levelet tépked
ez kinn van ez benn van ez részt vesz

én késemet kásámat át
és /böktem

én tájképemet-mézemet méhviasz-Iépet
pörgetem csolnakon csorgás
január, február téli nyár hideg ősz

langy tavasz
se vigasz elhal)

-
(ki jár az álmos almafák alatt délután
szederinda vérét arcán ki maszatolja
bozót zörög és szitál zöld akácfapénz
a birs barna bolyhában ijedt motozás
ezüstk és nyelén átfutó egyensúlyozás
üvegpoháron ferde cseruléletsuqár törik
megrázkódnak a délutáni almafák
lépése ha volna jönne most visszafelé
egy tópartra gondolok fényrezes fákkal
kockatér sötét horpadásait köd üli meg
a szétlazult ház lézengő falai között
langyos porban alszik két galambtojás)
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(beáramlik az alvó ví.z vak házaiba az este
iodrosan-lustáti a késődélután ajkait issza
óriás-testében támadnak fehér hő-üregek

csí.gásan gördül a langyos grafitporban megáll
nehéz madártojásai szétqurulruik: a sötéfségben)

(hangyamozgással pontszerű alak
iszkol az évszak istenszemű nagyitóüvege alatt
külön a Hold és a Föld és a csontvel'ő Hideg
szerteszórtan a városforma kövületek
az elpiszkott tér roncs kulisszáiTa
nemtelen idő villanyfénye hull
lüktet és izzik a füves gőmbkalitka magja
egy sirály repiit az éjszakában északabbTa)

(holdsütésben fölizzó Tétek rétegek élnek
toronyiránt vitoTlázó szélalakzatok [erde sávja zúg
hógömböket koromkúpokat látok alvó kirakatban
kitemetett arc hepehupáit utánzó föld hajnallik velem
ébredek nyárfa üres csamokában
rézteuelek: testetlen esése szemnek való zene)

(néhanapján tréfatTappban
ujjhegyemben árnymagammal

hova táncolsz szellemasztal

kis poroszka ló a lá pon
madármenti macskaleshely

mákviTágos holdhegy áll

mályvamélybe le a táTa
nádbugákkal boldogulsz-e

dölj a törzsre nyár-személy

Icavicsmázsák délutánja
elnehezült lábak zsákja

nap-tál kondul vak hegyen

tTéfatTappban Iceritujések
kilincskezű társaságok

fordulsz velem ló-madár

néhanapján dünnyög hozzám
tatpcsiszolta csigaház és

vázacsendben sző a szék)

A VIGILIA KIADOHIVATALA KÖZLI: Megjelent a Vigilia 1979. évi nyolc
oldalas tartalomjegyzéke. Előfizetőink részére a januári számunkhoz díjtalanul
rnellékeltük. Féldányonkénti vásárlóink számára 1,- forintos bélyeg beküldése
ellenében készségesen megküldjük a kért címre.
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A CSODÁLATOS HALFOGÁS
Írta SZILI LEONTIN

I.

A harmadik emeleti szeba-konyhás lakás konyhájában immáron három év
tizede űzte úri szabósági iparát Bodókí Bertalan szabómester, A Bokréta utcai
megvénhedt sarokház semmiben sem különbözött többi századvégi és századeleji
ferencvárosi bérház-társától. Udvari lakásai hajszálnyira egyformák: mindenikben
a konyhából nyílt az eléggé tágas lakószoba. De míg az öregségében megrok
kant házmesterné - Vojtinyák néni -, a káposztás Toplák Borcsa, meg a kö
zeli pékségben dolgozó Glanz József földszinti konyhajukból egyenest az udvarra
léphetnek ki, az emeleti konyhaajtók és a lakószobák ablakai előtt rácsos, kes
keny gang húzódott végig. A módosabb bérlők utcára néző kétszobásainak elő

szobaajtaja már zárt lépcsőházban cifrálkodhatott valamikor Si do l-lal fényesí
tett réz névtáblával. levélszekrénnyel. Nekik a komforttal járó Iürdőszobájuk,

sőt előszóbájukból deszkafallal elkerített cselédszobájuk is volt, habár e házban
a háboru előtti időkben is kevesen engedhették meg maguknak a cselédtartás
Iuxusát. Legtöbbje az e célt szolgáló sötét kis helyiségben, mindenes-szolgáló
helyett, az évek folyamán felgyülemlett felesleges limlomokat tárol ta.

A ház szűk udvarába ugyancsak kevés napfény tévedt. Bár a háború előtt
szaporán hajtotta még vérvörös aprócska rózsáit a falra kúszott, de azóta már
leszáradt krimzon-bokor, s igénytelenebb évelek is megéltek a tápszegény talaj
ban, de most már csak néhány csenevész fa egyre ritkulóbb koronájának sat
nya ágai hajtanak félénk tavaszi rügyeket. E zárt városi szurdok amúgy is szű

kös térségét a hatalmas poroló ui aija, Ez is korhadásnak indult, szerencsére
Menyhárt - a második emeietről - két aládúcolt vaskos gerendával új életre tá
masztotta, s azóta nem kell már attól tartaniok, hogy valamelyik vehemensebben
porolásnak gyürkőzött asszonyság lelkes ütlegeléseitől összeroskadhatna.

A háborút szerencsésen úszták meg; a ház semmiféle sérülést nem szen
vedett, pedig két parányi földszintes ház közül magasodott egymagában az ég
nek. A két elaggottnak ítélt viskó lebontását még jóval a háború előtt elhatá
rozták, ám azok vénségüket meghazudtolva, csupaszra meztelenedett, sebzett fa
l aikkal még most is rendületlenül állnak, a háború befejezése után vagy tíz esz
tendővel. A közülük büszkén égnek rontott, egykor modern háromemeletes is
hozzájuk öregedett már azóta; sötétszürkére piszkosodott, vedlett falairól szün
telen hulló vakolattal, a keskeny gangoknak megkopott, rozsda-ette rácsaival. A
vas pinceajtó is bedőlni készül, rozsda eszi azt is, és OVOHELy felirásának
betűit is összemosta már az idő.

Künn a csípős böjti szelek szilaj garabonciásokként süvítve dudálnak a meg
feketedett kéménykürtőkbe, a kapualj boltívének setétjébe. Szertelen, farsang
utáni táncukkal hancúrozzák körül az öreg porolót. torgásba vadult búgó csi
ga módjára. Féktelenségben gyűrűző örvényszájjal pörgetik szerte a port és a
sok szemetet.

"Hiába, idén foga van az áprí lisnak" morogja benn, a konyhában - mun
kája fölé hajolva - Bodókí uram. Az asszony abbahagyva a munkát, felrázza
a szeriesvedret s szégyenszemre rátesz meg egy lapátnyit a sporheti tüzére,
hogy "ne tázzon szegény Jusztinka", de valójában a saját megbütykösödött ujjai
nak is jólesik a meleg, Dermedt ujjakkal ném lehet eléggé serenyeri böködni,
mcstanában pedig - hálistennek - nem köll már munka után szaladozni. Téli
álmukból előbújnak a régi kuncsaftok, kiteregetik agyonnyűtt, naftalinszagú gú
nyáikat: ki fordításra, ki Iódozásra, műtömésre, kinek mire futja. Olyan is akad,
akinek újra telik. Például a vastag Vancsáknak: tiszta gyapjú milpoénre. Nem
nézi, hogy mibe kerül, de úgy képzeli, hogy egy ilyen finom öltönyt csak úgy
fel lehet fújni. "Adj uram, de rögvest" - most azután lóhalálában, valóságos
versenyfutásban staférozhatják Bertivela drága kelrnét, hogy időben leszállít
hassák. Jár Bodókiné keze, akár a motolla, félszeme azonban a szobába nyíló
ajtón:"Tessék, odabenn tanulás helyett már megint vihog az a két haszontalan!"

Már épp indulna, hogy lekenjen egyet Andrisnak, és Ferkónak is megmondja
a magáét, de útjában megállítja a félénken felberregő csengő.
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- Eriggy, engedd be Jusztinkát! - rivall rá a férje, de még hozzáteszi: 
Eddig még sose késett. Soha egyetlen percet se.

Igaz. Jusztinka olyan pontos akár a vekker, vagy még inkább a lakószoba
sublótjának fölibe akasztott öreg falióra. Mióta az eszét tudja, egyenletes ketye
~~ése ringatja esténkint álomba a családot, amikor pedig kedden és pénteken
délután mély bimbarnmal elüti a hetet, megbízható kongásával egyidőben szólal
meg mindig a csengő is, alázatos csilingelessel. Most pedig már negyed nyolc is
elmúlt!

- Nagyon megkéstem, de nem tehetek róla... A villamos... - mentege
téízik Jusztinka futástól elfulladt, akadozó lélegzettel.

Nagy vi llamoscsatát vívhatott az istenadta; ugyancsak ádáz tülekedésben fan
csalódhatott félre rajta a kifényesedett kabátja, az egyik gombja is lóg róla, és
csapzott hajtincsek szabadultak elő az elmaradhatatlan szürke pántja alól. De
lám, mennyivel csinosabb így, szígorú rejtekéből kimerészkedett hajával! Igazán
jót akart neki, amikor annakidején odamondta : "Jusztinka lelkem, mért akar
maga mindenáron kisegérnek látszaní ? A maga korában! ... Hisz igazán szem
revaló lehetne, ha nem viseine olyan vénasszonyos szoknyát, ledobná végre azt
az unalmas szürke pántot a fejéről, és bedaueroltatná a haját. Hát ha még egy
csipetnyi rúzst is kenne a halovány szájára! Manapság már nem szégyen az
lelkem, ha médjával használja". Jusztinka nem köntörtalazott; becsületes, ha
tározott őszinteséggel öntött tiszta vizet a pohárba: "Úgy látom, Bodókiné, hogy
aki beajánlott maguknak, elfelejtette megmondani, hogy én voltaképpen szer
zetesnő vagyok". Ezt bizony nem közölte velük Szalainé, amikor bepatronálta
hozzájuk Andriska és Ferkó barátjának akorrepetálására. "Ha ez zavarná ma
gukat, külőnösen Zsubekékat, akik... Mondják csak meg nyugodtan, én nem
sértődönt meg". Mért zavarta volna? .. Megvonta a vállát: "Nekem csak az a
fontos, hogy az Andris ne hasaljon el matekből, és a helyesírása is javuljon
meg. De Zsubeknét azért megkérdem. hogy mit határoz a Ferkójával". Kis gon
dolkodás után a Zsubekné is vállat vont: "üsse kő! Jobbat úgysem kaphatunk
Jusztinkánál ; ért az a két gonoszcsonttal bánni, fejükbe verni a tudást. Segít
ségével elkerülhetik tán a bukást, hisz márís javítottak egy számíeggyel. Az év
végére még hárrnast is kaphatnak".

így hát Jusztinka maradt. És most már hozzátartozott az életük rendjéhez,
akár a hat órai felkelés, a reggeli cikória-kávé, vagy egész napi böködéstől el
zsibbadt ujjainak estéli ide-oda mozgatása, masszérozása. Tán hiányozna is már,
ha kedd-pénteken héttől nyolcig nem csörgedezne a szomszédos szoba csöndjé
ből - szüntelen patakcsobogás módjára - a Jusztinka halk hangja. Amikor
azután a falióra elüti a nyolcat, húzkódja is már magára a kabátját, megsimo
gatja a két lurkó fejét, tisztességtudóan elköszön tőlük is, s máris iramodik to
va, még valamelyik gyerekéhez, mert van neki vagy egy tucat, de talán még
több is. Matekot, nyelvtant, helyesírást szivattyúz a fejükbe, s közben észre
vétlenül fékezi meg a szí lajságukat ; lám most is milyen Illemtudóari fogadják
ezek amihasznák ! A kezében még ők is kezes bárányokká válnak.

- Hallod-é, Bertl, - fogja ismét kezébe a testes Vancsák öltönyének a mel
lényét, - honnét is veszi azt a nagy türelmét?

Bodóki mester a milpoen zakó bal vállával bíbelődik. Kissé türelmetlen a
hangja:

- Hát ehhez van tehetsége. Mint nekem a saját mesterségemhez, Habár en
gem is megizzaszt ekkora hústoronyra szabni-varrni, hogyelőnyösen pásszoljon
rá. Ilyen rosszcsontokkal neki se lehet könnyű dolga.

- Mondd, apjuk, - szólal meg kis hallgatás után újból az asszony, - lát
tad-é, mí lyen fényes már a kabátja? Akár a tükör. Ha sikerül Ievízsgáznía a
kölyöknek. és mi is hozzájutunk egy kis lélegzethez, kifordíthatnánk neki.

- Megtehetjük - fűz a tűjébe új szálat Bodókí mester. - De most már
hallgass.

J6, most már csöndben szaporázza hát az öltéseket. de önkéntelenül is oda
figyel a nyitott ajtóból kiszűrődő szavakra, noha a matek szabályok és példák.
kínai nyelven szólnak a füléhez. Am hirtelen kapja fel a fejét s áll meg kezé
ben a tű, amikor Andris egy váratlan kérdéssel fordul Jusztinkához: "Tessék
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nekem megmondani, micsoda is az az áldozás?" És amikor Jusztinka nem vá
laszol, Andris türelmetlenül fakad ki:

- Szeretném tudni! Az osztályunkból többen is mennek elsőáldozní, igaz,
hogy nem beszélnek róla. Az Illés Tóni is. Kérdezte is, hogy én mért nem me
gyek? Minek az? kérdeztem tőle, ezen aztán összevesztünk, és azóta is harag
ba' vagyunk. Tessék hát megmondani nekem, hogy mi is az az áldozás?

Tisztán hallhatta Jusztinka csöndes válaszát:
- Az élet kenyere, Andriskám.
Most már ott állt az ajtóban, kezében a mellénnyel, és Jusztinka egyenest

hozzáfordulva jelentette ki nyugodt, csendes hangján:
- Tudom, ez nem tartozik a matematikához. Egyedül magától függ, Bodó

kiné, kívánja-e, hogy többet is szóljak erről a fiának?
Nehezen nyögte ki a választ. Voltaképpen katolíkus hiten voltak mindket

ten... Csak hát annyit küszködtek; örökösen böködtek. futkostak, észre sem
vették, mikor maradt ki életükből a templombajárás. később meg az imádság
is . " Azért nem istentelenek ők, csak éppen. .. "Manapság már nem ér rá
ilyesmire az ember" - valahogyan imigyen mentegették magukat, a lelkük mé
Iyén. De most - érezte - szégyenkező pirosság futja át az arcát. Zavarodottan
dadogta :

- Mért ne ... ? Ha érdekli az Andrist... Tessék csak beszélni neki,
Jusztina tiszta szemében fiatalos reménykedés lobbant.

- Hát akkor figyelj ide, fiam. Ha nem ehetsz kenyeret, mí történik veled';

A gyerek gondolkodás nélkül vágta rá:

- Éhenhalok.

- Úgy van helyeselt Jusztina. - Tested elsorvad, ha nem kapja meg
a táplálékát. Mi történhet hát a lélekkel, ha nem kapja meg a lélek - az élet
kenyerét?

- Elsorvad, - bökte ki izgatottan a fiú. - Igaz-e, Juszti néni'?

Mintha átpárásodott volna Jusztina tekintete, de a hangja megingathatatlan
szilárdságtól volt érces:

- Bizony, elcsenevészedik, Mert hát miből meríthetne erőt, mi től izmosod
na, ha nem él az élet kenyerével?

Andris felugrott; majdhogy felborította a székét:

- De akkor én igaztalanul bunyóztam meg a 'I'ónit! - nyikkant nagyot, s
él pillantása szinte szúrt, amint izgatottan állt az anyja elébe: - Édesanyám'
hát akkor én mért nem ehetern az élet kenyeréből?

Nagy csönd feszült rájuk; Jusztina az asztal fölé hajolt, Bodóki sem szól t,
a felesége pedig a köténye sarkával megtörölte a szemét. Andris nagy kerek
szemekkel nézett föl rá, majd újfent szögezte neki a kérdést:

- Mért mehet a Tóni, és én mért nem mehetek?
Bodókiné kérdőn kereste a férje tekintetét. aki öltött még egyet Vancsák

úr milpoenjén, majd megrándította a vállát: "Tőlem ... ?"

- Hát akkor mehetek én is? - türelmetlenkedett a fiú.
Bodókirié újfent az ura felé sandított, aki bólintott, s erre már szavnkkal

erősíthette meg:
- Ha úgy tetszik neked, akkor te is mehetsz ... Igaz-e, apjuk?
Andris rohant is már vissza Jusztinához, akinek átszínesedett az arca, amint

a még ajtóban ténfergő asszonyhoz fordult:

- Ha valóban így határoznak, én örömest készítem elő Andriskát. Ez ter
mészetesen nem jelent újabb anyagi megterhelést. Egy kicsinyt elébb hagyjuk
majd abba az egyéb tudományokat, én pedig valamelyest megtoldom az órát.
Helyes?

Am most Ferkó csattant fel sértődötten:
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És én?.. Én kimaradok ebből?

- Ez nem tőlem függ, fiam, - hangzott a komoly válasz. - Efelől édes
anyádat kérdezzed meg.

Több szó nem esett erről, különben is a falióra hamarosan ütni kezdte már
a nyolcat, és Jusztina sebesen kapkodta magára a kabátját. Búcsúzáskor csak
annyit mondott:

- Kedden akkor tovább maradok.
De alighogy haza szaladt Ferkó, pár percre rá berobbant már Bodókiék

könyhájába az anyja, Csípősre paprikázottan, pergő nyelvvel támadt rá a szom
szédasszonyára :

- Hallja-e, Bodókiné, hogy kerül a csizma az asztalra? Én azért fizetek.
hogy Ferkó ne hasaljon el matekből ! Mi jutott az eszébe ennek a Jusztinának ?
Nem egyeztünk meg abban, hogy szigorúan csak matekot meg helyesírást?

Bodókiné igyekezett lecsöndesíteni:
- Jusztinka ártatlan a dologban. Az én fiam terítette szőnyegre a kérdést.

ő kívánja, mert az Illés Tóni is megy, Nem vehetem a lelkemre, hogy felnőtt

korában szemrehányást tegyen. De Ferkó az óra után nyugodtan összepakolhatja
az irkáit és könyveit, és mehet haza. Nem köll neki végighallgatnia Jusztinka
oktatását a hit cikkelyeiről.

De Zsubekné oldalát már fúrta, hogy a Ferkója kimarad valamiből, amit a
pajtása megkap. Együtt iratták az iskolába is őket. együtt fociztak, sakkoztak,
bicikliztek, tán ezt is együtt csinálhatnák. Tőle igen, de az ura ... ! Neki bizony
szóba se merné hozni.

Am kedden - jóval hét óra előtt - mégiscsak beállított a szomszédékhoz.
kezében elmaradhatatlan kötésével.

- Ideülök magukhoz, a nyitott ajtó mögé. Kihallgatom mit hord össze ne
kik ez a Jusztina.

Most is pont hétkor - mintegy válaszolva a falióra mély bimbarnjára 
felcsilingelt a csengő, és Jusztina szerény köszöntéssel surránt be a szobába. A
két fiú közrefogta, felnyitották a könyvet, az irkát, és mondták a példákat,
akár a vízfolyás. Osztottak és szoroztak tizedes törtekkel. előírták maguknak a
házi Ieladványokat, azután rátértek a nyelvtanra: a különféle mellékneveket
és azoknak fokozását tárgyalták meg, Amikor azután nyolcat ütött az óra, Jusz
tina Ferkóra nézett, aki ülve maradt a helyén.

- Az óra véget ért - jelentette ki becsületesen. - Ami ezután következik,
az csakis Andriskának szól.

-,. Ma itt maradhatok - felelte Ferkó, de az még nem biztos, hogy leg-
közelebb is maradok.

Jusztina nem sejtette, hogy Zsubekné az ajtó mögül leselkedik. Szerétettel
simogatta meg a gyerek drótszálú sörényét,

- Szeretnéd ?
- Nem tudom, - vallotta be őszintén Ferkó. - De mi mindent együtt csi-

náltunk eddig az Andrissal. Hát csak ezért.
Jusztina ezt a becsületes őszinteséget szerette legjobban Ferkóban. Pár pil

lanatig habozott, aztán összekulcsolta az ujjait. Lelkéből rövid fohász ágasko
dott fölfelé, mert tisztában volt a felelősséggel, hogy mit jelent egy új épület
fundamentumának lerakása ; hisz mindig az alapzattól függ, felhúzhatók-e rá
az időt álló falak, megkoronázható-e a mű föld és ég között lebegő, boltozatos
kupolával, avagy felfelé igyekvő toronnyal, melyben megszélal-e majd tiszta érc
hangján a hit harangja?

Végre megszólalt:

- Eleinte majd csak mesélek nektek. Betlehemet láttatok-e már?
A két fiú egymásra licitálva mondta erre az istállót az. állatokkal, a jászolt

a pásztorokkal. és persze a napkeleti bölcseket is. Nem volt itt semmi hiány.
ezt rnindketten betéve fújták.



- Így. volt, - erősítette meg buzgó bemondásaikat Jusztina, - Jézus va-
lóban barmok közt, egy mocskos istállóban született.

- Már akkor is lakáshiány volt a földön?

Ferkó reális kérdésén elmosolyodott Jusztina.

- A szegénynek, az üldözöttnek mindenkor nehezen jutott lakás, Jézus szü
Ieí pedig szegény emberek voltak. Am a kisded gyengéd testét - az istálló já
szolába - a lekaszált rét szénájába ágyázta Mária. S amikor a pásztorok a
Gyermek szűletését hírül véve, benyitottak az istállóba, az állatok testétől pá
rás homályba tündöklő fény hasadt, mely a trágyagőzben is virágok illatát árasz
tó jászol előtt térdre kényszerítette őket, Ajándékaikat a Gyermek anyjának
lábai elé rakták: jóindulatú szegények ajándékait a jóindulatú szegényeknek, az
adni tudó szerétet ajándékait a megváltó szeretetnek. Sajtárba fejt friss tejet,
sajtot, tojást, gyümölcsöt. Volt aki a legkedvesebb kecskegődölyéjét áldozta fel,
ami részéről fejedelmi ajándéknak számított. A tehetségéhez rnérten mindenik
bőkezűerr adakozott, mert a szeretet míndig bőkezű. A napkeleti bölcsek is az
akkor legértékesebb kincseket hordták a jászol elébe: aranyat, mírrhát, töm
jént ...

- Akkor többé már nem maradtak Jézus' szülei szegények? - kíváncsis
kodott Ferkó.

- Szegények maradtak bizony, míndvégig. József egyszerű ács volt, s később

Jézus segített neki fúrni-faragni. Megtanulta kisimítani a fa felületén a bogos
göcsörtöket. míként később a lelkek kinövéseit gyalulta simára. És Mária ugyan
olyan fáradozással mosta fehérre fiának köntösét, akár a ti édesanyátok a tiéte
ket. Szegény volt a tizenkét apostol is, szegények Jézus tanítványai, hallgatói,
valamennyien: halászok, pásztorok, dolgos mesteremberek, egyszerű földmívelők.

Nyomorultak és szűkőlködők ...

Ferkó, aki rnindent az otthoni nyelvükre szerétett lefordítani. ismét közbe
kottyantott:

- Nem volt köztük kapitallsta?

- Nem hinném. Kapitalista tanítványokról nem szól az írás. Ha pedig még-
is akadtak, csakis gyér számmal lehettek. Mert azokat, akik úgy tapadnak az
aranyhoz, mint moha a szíklához, miként érdekelhétte volna az új ország, melv
csupán földöntúli békességet ígért ajavakból kisemmizetteknek és megfáradot
taknak? Mert Jézus ezeket ölelte magához, ezeknek ígérte igazságát: akik e föl
dön nem dúskáltak anyagi javakban. A megkínzottaknak, a mindenükből kizsák
mányoltaknak ...

- Kommunista volt? - tette fel tömören a kérdést Ferkó, és Bodókiék.
akik mínden szót hallottak, alig tudták visszafojtani a kacagásukat. De Zsubekné
is derült a sebesen villogó kötőtűi fölött.

- Hát... nem éppen... - mosolygott Jusztina is. - De mindenképpen
közösségí, s bizonyos tekintetben valóban forradalmi szellem volt. Mindenképpen
a jólétben dúskáló kizsákmányolák bírálója, a békének igaz apostola, aki lel
kének forró áradásával hajolt le a "csőcselékhez", ahogyan az írástudók és gaz
dagok a hajléktalanokat és kitaszítottakat nevezték.

Zsubekné kötőtűí abbahagyták sebes táncukat; beláthatott a szobába. A lé
gies, sápadt Jusztina mellett még pirospozsgásabbnak tűnt a két élénken figyelő.

értelmes szemű gyerek. Oly másformák voltak mint Ő, s mégis, a csuda tudja.
hogy micsoda, tán valami láthatatlan kapcsolat fűzte össze már őket. Maga sem
tudta mért hatódik meg, hogy a fia oly vizsla fülekkel. oly tapadó szemmel
csüng Jusztinka ajkán? Mintha a hangja... Ej, képzelődés, hogyan is emlékez
hetn-e rá, hisz babszemnyi korában hantolták a föld alá ... És mégis, e pilla
natban határozottan hallja a hangját, amint betakarva őt, előrnondia neki, ő pe-
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-dig utána mondja: "Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik rníndkét szemern .. ,"
Emlékezni próbál az arcára, de csak a hangja... A hangja... A hangja enayí
idő után is tovább élt. Ú, szegény anya! ...

Jusztina még sokat mesélt aznap: a szörnyeteg Heródesről, a júdeai ártat
lanok megtízedeléséről, a~ egyiptomi futásról. A két gyerek - de nemkülön
ben a három felnőtt is, a konyhában - reggelig is elhallgatták volna, de ami
kor a falióra a félkilencet kezdte ütni, Jusztinka is feleszmélt: kilenckor Tár
ják őt a Rózsadombon! Sietnie kell nagyon. Szinte köszönés nélkül rohant hát
el, szélsebesen.

- Pénteken is maradhatok? - kérdezte Ferkó az anyjától, még míndíg lán
goló fülekkel.

Zsubekné válasz helyett belétrombitált a zsebkendőjébe. majd a gyerek drót
szálú üstökébe túrva, náthás hangon felelte:

- Jó, jó, tőlem maradhatsz. Csak aztán ne járjon el a szád az apád elölt;
tudod, hogy ő nem érti ilyesmiben a tréfát.

De pénteken a gyerekkel újból beállított ő maga is, hogy elfoglalva titkos
helyét anyj tott ajtószárny védő rejtekében, látszólag mínden figyeimét ördön
gős sebességgel forgó kötőtűire fordítsa. De nem egyedül jött; elhozta Toplák
Bora nénit is, aki káposztát, meg savanyított uborkát árult anagycsarnokban.
meg Annát is, a- vasesztergályos Menyhárt Kelemen élettársát. aki pénztárosnő

volt egy angyalföldi Közértben. Neki ugyanis őszintén bevallotta: "Hidd el, An
na, szíven talált a szava. Mert egészen más így elmondva, .mínt ahogyan én em
lékeztem rá. Csak a férjem meg ne tudja ..."

Odatelepedtek hát a nyitott ajtószárny mögé, Bodókiné még a Vancsák Mil
poen öltönyével dekorált próbahábút is elébük állította; így Jusztina, aki mín
dig sietve foglalta el helyét a lakószoba asztalánál, igazán nem sejthette, hogy
közben megnövekedett hallgatóinak a száma.

Ferkót legjobban a tanítványok érdekelték. főként a halászok, mert a Bal
esi melletti vakációjában, a stégről alaposan megfigyelhétte az ottani halász
embereket. A 'legtöbbje titokzatosan szűkszavú, sőt hallgatag volt: hálójukat szöt
Ianul feszítették ki négy bárka között, Ű a türelmetlenségtől majd kiugrott a
bőréből, azok pedig órák hosszat is várni tudtak hallgatag, szoborszerű mozdu
Iatlanságban; arcuk akár a meg sem rezzenő VÍztükör a nagy szélcsöndben.
Közben lassan rájuk esteledett. Jóformán meg sem moccanó alakjukat egyre
jobban nyelte magába a folyton sűrűsödő setétség. Tudta jól, hogy édesanyja
aggodalmaskodik az elmaradásért otthon, még sem tudta leküzdeni a vágyát,
hogyastégen meglapulva várja ki a partra-térésüket. Végre! ... Az ismert jel
re, összeszokott gyakor-lottsággal húzták össze, egyre szűkebb hurokba a kife
szített hálót, melyben a sötétséget is áttörő csillogással oly tömérdek simatestií,
ezüstpikkelyes hal ficánkolt, akár az égen a tengernyi csillag. Lélegzetét is el
fojtva figyelte, amint a megloccsanó vízben térdig gázolva, nagy kosarakban ci
pelték ki hálójuk gazdag- zsákmányát a partra. No, de most már uccu neki, mínt
a szélvész száguldott haza ahol persze nagy haddelhadd várta. Am édesapa
indulatos pofonja ellenére sem tudta megbánni kiruccanásának izgalmas kalaad
ját, sőt egyre erősebbé fokozta a vágyát: bár elkísérhetné egyszer a vízre öket,
valamelyik bárkában! Noha a legidősebb halász, az öreg Kocsó - naptól-víztől

cserzett bőrű, bozontos szakállú ember - szívesen magával vitte volna, mégis
igazat kellett actnia e vállalkozásáról hallani sem akaró édesanyjának; be kellett
látnia, hogy való igaz most tanul csak úszní, s ha beléfordulna az esetleg vá
ratlan hullámoktól felkorbácsolt tóba, onnan bizony nehezen kerülne elő. így
.azután lecsúszott a halászatról. De talán majd [övőre!

(Folytafjuk)
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RAJECZKY BENJAMIN

A készülő új Népénektár

Csaknem fél évszázada összegyűjtött nagybecsű énektárunknak, a Szent Vagy
Uram gyűjteménynek reformját a Zsinat közbenjötte nélkül is esedékessé tették
volna az elmúlt évtizedek. gyakorlati tapasztalatai, továbbá Iiturgíkai, zene- és
irodalomtörténeti, népzenei eredményei. E reformhoz azonban új indítékot s
addig nem sejtett lehetőséget - vele együtt különös felelősséget - adott a II.
Vatikánum liturgikus konstitúciója. Az anyanyelvű ének, melynek addig helyet
tesítő és kísérő szerep jutott a liturgikus cselekményekben, most átvállalhatja
a tényleges liturgikus ének szerepét. Vállalnia kell azonban e változás felelős

ségét, hiszen a liturgikus énekben az egyház mondanivalója fejeződik ki, s most
a latin ének vagy a pap által csendben elmondott éneleszöveg hiányában az
anyanyelvű éneknek kell azt megszólaltatmia. Ha ezt a feladatot nem tudja el
látni, akkor az utókor nem a Iellendülés. hanem a liturgiai hanyatlás korának
fogja tekinteni évtizedeinket.

Ezt a felelősséget felismerve határozta el a magyar Püspöki Kar a Népének
tár reformját. Mivel nem elsődlegeserr zenei kérdésről van szó, nem is az Egy
házzenei Bizottság hatáskörébe utalta, hanem önálló retormbizottságot állított
fel, amelyben részt vesz teológus, Iiturgdkus szakember, irodalom- és zenetör
ténész, népzenekutató, gyakorló lelkipásztor és egyházzenész. hogy a liturgikus
tartalom elsőbbségét, a szöveg és zene magasrendű értékét biztosítva, de a meg
valósíthatóságet is mindig figyelembe véve, jöjjön létre az új énektár.

A bizottság eddigi munkája, A bizottság 1974-ben kezdte meg murik.uút. Először úgy
lút sz ott, megelégedhet a SzVU szelektálásával, sz övegének csiszolgatásával és kisebb kiegé
sz ítésokkcl. Munka közben egyre világosabbá .vatt, hogy az alapvető célok és elvek át
gondolása a legelső feladat. Az 1975-ös év java része - a SzVU átvizsgájásával párhu
zamosan - az alapelvek sokoldalú mcgvitatásúvaí és tisztázásával telt el, s az eredmé
nyeket összefoglaló dokumentum elfogadásával zárult.

1976-ban már az ádvenr-karácsonyt szakaszt zárhattuk ("első olvasásban"), 1977-ben a
nagyböjt-húsvét-pünkösdi anyaggal foglalkoztunk. Munkánk sokoldalú volt: a SzVU éne
Itek válogatása, más gyűjtemények átnézése, a népének-gyűjtések számbavétele, új szö
végek és fordítások létrehozása és dallammal való ellátása, a dallamváltozatok és ritmus-s
-jelölések meghatározása, mindig az illető szakasz liturgiai mondanivalójának rnegvitágítá
sában. Az előrehaladás nem lehetett gyors: A résztvevők mínd főhivatásuk mellett dol
goztak. (Havonta egyszer jöttek össze.) Hosszabb időre megállította a m unkát az elnöklő

Werner Alajos betegsége, majd halála.
A Bizottság vezetésére Rajeczky Benjamin kapott püspöki megbízást, s a munka 1978

telén folytatódott. Első szakasza 1979 nyarára lezárult: "első Olvasásban" a közlendő anyag
lényegében összegyűjtve áll. Hátralevő munkák: a szövegek további cslszolása, ha kell,
modernizálása és tömörítése; az olvasmárryközí énekek és az énektárban szerepró zsol
tárok problematikája; a "második" (valójában sokadik) olvasással az énekeskönyv belső

arányainak ellenőrzése, a gyűjtemény egységesítése ; az énekek szerepét figyelembe vevő

sorrend eldöntése; a liturgikus bevezetések és magyarázatok megírása; végül az Ének
tár-kötet megszerkesztése. Ezzel párhuzamosan az orgonakíséretek megírása, továbbá egy
részletes forrás-dokumentációt, szövegmagyarázatot és gyakorlati tanácsokat tartalmazó se
gédkönyv elkészítése.

A Bizottság elnöke 1979 márciusában felvette az érintkezést az Országos Liturgiai Ta
náccsal, s a jövőben több közös konzuttácíór tervez az OLT-t is érintő kérdésekről.

Noha a Bizottság összetétele eleve arra irányult, hogy a kü'lönbözö szempontok egyen
súlyba kerüljenek, kezdettől fogva világos volt, hogy a véleménynyilvánításra szélesebb
körben is alkalmat kell adni. Az első munkaszakaszban többre nem gondolhattunk. mint
hogy az ádventt-karácsonyí illetve nagyböjti-húsvéti énekeket - száz példányban - gya
kortó egyházzenészeknek és lelkipásztoroknak hozzászólásra megküldtük,

Az elég hiányosan beérkezett megszólalásokból kialakult kép meglehetösen ~ .zavarba
ejtő. Egymásnak homlokegyenest ellentmondó igények, bírálatok, javaslatok és elmarasz
talasok egy konszenzusnak még a reményét is kétségessé tették, s a döntés felelősségét

az összes véleményt mérlegre tevő 'Bizottságra hárították vissza. Mi lehet e nézetek. meg
lepő heterogeneitásának oka?
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Válószímlleg 'a BizottlOág js hibás volt ~nyiban, bogya közvélemény fo1Y~ato9 elő

készítését elhanyagolva, f~lkész gyíljteményeket mutatott be, megfelelö rpagyaráza1iok, sőt

a II. fQzetnél áttekinthetö" szerkesztés nélkUl.
De mélyebb okot is sejthetünk. Ogy látszik, nem volt mód mindeddig arra, hogy a

papság liturgikus, nézeteiösszecsiszolódj~, közös irányi! tanulmányokra és ~kre
épülJenek, szervesen kiegéSZüljenek az általános és magyar egyházi kultúra ténYel.nek
ismeretével, s egy távolabbra nézö, átgondolt pasztorális koncepcíöval, tlW mindenki. jól
látja a tennivalókat egy ,szempontból: van aki a ma 60-70 éves falusi törzsközönség 6Z0

kálWlira hivatl!:ozik, másók kl,lUöldi minták követését óhaJtják; vannak, akik mínden hoz·
zátételt, eUiagyást vagy váltodst a fiatal korukban megismert SzVU-hoz képest ellenez
nek, egyesek pedig 'annak teljes átírását szorgalmazzák; vagy éppen kJ.<:serélését olykor
tartalmi kritérium nélkül, "népszerű" énekekkel, Volt, aki a legelvontabb és legirisllebb
teológiai szaknyelvet jtereste a szövegekben, mások egyéni, nézeteiket zsinati mérceként
alkalmazzák, vagy éppen egy vélt közízlést és, köztetszést allialmaznak egyetlen mércének,
Kevesen mérték hozzá elvárásaikat a liturgia_ tartalmához. S ezen nem csodálkozhatunk.
A llturgikulI reformöt megalapozó szellemi megújulás nagyjainak (Guéranger, GuarQini,
woner, Casel stb.) eszmét kevesekben váltak asszimilált, szemléletet és ízlést megtlatá.
rozö tényezővé.

Mindez kicsiben a világegyház problémáját tükrözi: a liturgikus reformot olyan. nem
zedéknek kellett megkezderííe, amely erre nem volt felkészítve. A tanulság, hogy az ének
tár szerkesztöínek meg kell ugyan" hallaniuk mínden jó gondolatot, megalapozott éssre
vételt; ugyanakkor azonban atakítaníok is kell a közvéleményt, segtteníök kell a szem
pontok -összecsíszotasában, a liturgikus nevelő munkában.

A SzVU énekeinek átdolgozása. Nem szükséges itt fejtegetni, mílyen nagy 'szerepet
játszott a SzVU· annak idején az egyházi énekszokások nemesítésében, káros tendenciák
Visszaszorításában, országosan' ismert közös repertoár kialakításában és egy új egyház
zenész generáció kinevetésében. Volt bátorsága elhagyni ízlésrontó, értéktelen énekeket,
akár közísmertségük ellenére is. Volt bátorsága föleleveníteni ősi értékeket, várható ellen
állással szemben is. Egyáltalán:. mert fölállítani normákat egy relativizálódó korban l Ma
is követésre méltó példa,

Ugyanakkor a Bizottság számolt azzal, hogy a SzVU gyűjtemény nem kerülhet át
változatlanul az új ,:E:nektárba.

l. A SzVU értékes és általánosan ismert énekei változatlanul maradnak.

2. Az énekek körülbelül egyharmada nem tudott országos közhasználatba átmenni.
Ezeket vagy más, alkalmasabb formába kell önteni, vagy ha értékük nem kiemelkedő,

elhagyni. (E gondolattal azért is meg kell békülni, mert új énekek bevezetése egyes
régebbiek elhagyása nélkül irreális terjedelem bővülésset járna.)

3. Néhány éneknek előkerült a népzenei gyűjtésekből kicsiszoltabb, életszerűbben hang
zö alakja. Az írásos forma mellé, olykor helyett, ~Iszerűbb ezeket adni, különösen ha
az ország több vidékén fennmaradt hagyományos rormarör van szö,

4. Revízióra szorulnak a szövegek tartalmi, nyelvi vagy prozódiai okból. Nem nyüt
tunk azonban olyan szövegeknez, (főként az első versszakban), melyeket többnyire em
lékezetb61 énekel a nép.

5. A 8-10 versszakos énekek a barokk-kori istentiszteleti rendhez (főként a "kislJ).ise"
típushoz) alkalmazkodtak. Az új helyzetet tekintve elegendő 3-4 jól megválasztott vers
szak, kivéve, ha az ének sa;látoá funkciója vagy rendkívüli szövegértéke megkivánja a
hosszabb terjedelmet,

6. Sokhelyütt szükséges a dallamlejegyzés revíziója is. A-. közhasználatban egy-egy rit
mus természetesebbé alakult; másutt az ütembeosztás, a metrikus alapegység. olykor egy
-egy hang megváltoztatását is indokolja a tapasztalat. (Számításba kell vennünk az is
kolai énektanítás által elterjeszte~ mai kottairási szokásokat ís r) A változtatások célja
mindig a meglevő praxis segítése, és nem megaavarása.

Szükségesnek és hasznosnak látszik az énektárba új népénekek felvétele is:
l. Egyes témakörökre a SzVU nem ad elegendő vagy megfelelő tételt (például szen

tek, bűnbánat, házasságkötés, dicsőitc5 énekek stb.) ,
2. Széles körben élnek olyan - a SzVU-ban nem szereplő - énekek. melyek fenn

tartását értékük igazolja, de énekeskönyv! támasz nélkül kihalásra vannak ítélve (pél
dául Jézus szenvedéséröl) , Minthogy a központi énektárat nem duzzaszthatjUk fel mér
téktelenül, ezekből az énekekből csak a legjelesebbeket vesszük föl, a többit tájjellegü

.kiegészítő füzetekbe szánjuk. (Ezért ne is keressünk minden közkedvelt éneket az új
énektárban l)
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3. Ahogy a SzVU sok értékes éneket támasztott fel régi gyűjteményekből, így a ko
rábban mell6zött forrásokból is fölelevenítésre érdemes néhány értékes darab.

Milyen forrásokból köztünk ilyen énekeket? Az utolsó ötven év népzenei gyűjtései kö
rtilbelül 10-15 ezer népének-adatot hoztak felszínre, melyek egy része nyomtatásban is
ml'gjelent. A SzVU által kevéssé kiaknázott régi szöveges források gazdag kincstárából
elsősorban legértékesebb gyűjteményünkből, Kájoniéból (kinek arcképe a SzVU orgona
könyvet ékesíti); főként a nagyböjti és a szentekről szóló, tehát hézagpótló részekben
használtuk szívesen, a szövegekhez méltó dallamokat pedig a Domokos Pál Péter és For
ral Magdolna gyűjtéseiből megismert erdélyi néphagyomány Idnál. Néhány tétel a koráb
ban már használt énekgyűjteményekből (például Illyés, Zsasskovszky), leülönösen ha
szövegük is értékes.

Természetesen a most felvett énekek is átdolgozva kerültek a gYűjteménybe: szövegük
átstilizálva, az érthetőség érdekében igazítva, a feltűnő régiességeket kiküszöbölve, tö
mörítve, szükség esetén új sorokkal, strorakkat kiegészítve. (A népi gyakorlatból átvettek
hez kevésbé nyúlturik, hogy ne zavarjuk az élő gyakortatot.) A dallamot egyeztettük az
ellész énektár daüam-rendszerévet, ügyelve arra, hogy az évben csak egyszer előkerülő

tételek lehetőleg ismert dallamot kapjanak.

új kompozíciók. A Bizottság szívesen gazdagítja az énektúrat UJ szövegű és dallamú
énekek felvételével is, ha valóban értékes, gondolatilag és müvészileg egyaránt rnegrelelö,
néphasználatra alkalmas alkotások bukkannak fel. Ezt sokan meg is kívánják a Bizott
ságtól. s igényüknek a katolíkus sajtóban hangot is adtak.

Tudniuk kell azonban bizonyos nehézségekről is. Nyilván nem azt akarjuk, hogy ének
tárunk XX. századi szerzöktöl származó XIX. századi ízlésű tételekkel duzzadjon feJ. De
nem láthattunk még példát arra, hogy hiteles és gazdag katolikus mondanivaló tényleg
korszeru irodalmi-költői nyelven, ugyanakkor népéneklésre alkalmas módon szólaljon meg.
S az is nagy kérdés, Sztravinszkij, Bartók, Webern, Stockhausen századának zenéje ho
gyan alkalmazható tömegéneklésre.

Mindazonáltal a Bizottság nem adja fel a reményt: az elmúlt évben felhivást tett
közzé az Új Emberben alkalmas, új kompozíciók felkutatására. Itt pögzítette a követel
ményeket is: dogmatikai megalapozottságú, gondolati jellegű, közösségí érvényű !írát vár
(mondjuk az ókeresztény himnuszok módján), a korszerű, igényes irodalom és műzene

stflusában és színtjén. ErdekJődéssel várjuk, felbukkannak-e a várva-várt művek? Ha
igen, helyet kapnak az Enektárban. Ha nem, türelemmel kell serkentenünk és irányi
tanunk a hímnológíat munkát, akár hosszú éveken át.

Van azonban egy olyan lehetőség, amely a leghitelesebb forráshoz fordul, s amilcor
látszólag a legősibbet tárj a a hivők elé, a legközelebb kerül korunk irodalmi és zenei
nyelvéhez. Ez: a Szenrírásból való éneklés, a hozzá kapcsolódó ősi énekrnódoje közve
títésével. Az Enektár legmodernebb anyaga e legősibb ének lesz.

Szentírási énekelt. A verses szeriténekek átdolgozása és újak alkotása (amiről eddig
saö volt), voltaképpen egy zsinat előtti, zsinat nélküli énekreformba is belefért volna. A
zsinat azonban azt kívánta, hogy a nép mínéí teljesebben részesüljön a liturgikus mísz
téríumban, s ebbe beleértendő, hogy az énekben kifejeződő liturgikus tartalom is eljus
son az éneklő vagy éneket hallgató néphez. De mít jelent az ének "liturgikus" volta?

Egyesek számára az ének azzal válik liturgikussá, hogy az egész köz össég énekli. Ha
ez így lenne, nem lett volna szükség liturgikus reformra, hiszen eddig is volt közös
ségt énekünk. A döntő kérdés nyilván az lesz: mit énekel ez a közösség, - Mások "
liturgikus jelleget az engedétvezö paragrafusban látják. Holott ez belső tartalmi mínö
ség, melyct a jog védelmez, de nem létesít. - Ismét mások a liturgikus jelleget egyen"
lövé teszik azzal. amit mí a liturgia tartalmának gondolunk, 5 tetszésünk szerint meg
fogalmazunk. Ha így lenne, elég lett volna például a kanon, oráció stb. fordítása helyett
a XIX. századi imakönyvek "miseájtatosságait" liturgikus szövegnek nyilvánítani.

Világosan beszél - zenei tekintetben is - a Liturgikus Konstitúció. Az egyházi ének
nek szánt szövegeknek a katolíkus egyház mondanivalóját kell minél teljesebben közvc
trteníük, Eppen ezért azokat "elsősorban a Szentírásból és a liturgikus forrásokból kell
venni" (121. §,). Figyelemre méltó itt három momentum: 1. Ez a követelmény megerő

síti az egyház kétezer éves énekgyakortatát, amely a liturgia 90 százalékában a SzentírásI
enekeltette. 2. Látjuk, hogy - az ének "liturgikus" jellege nem valami köríös, szabadon
értelmezhető formula, hanem rögzitett repertoárra utal: a ,.liturgikus források" ének
szöveg-anyagara. 3. Ugyanakkor- az "elsősorban" kitétellel más énekelt haszruilat át is el
fogadja, de nem az első helyen!
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Ezután természetesen nem gondolkozhatunk a ".tiltott-kötelező" éles ellentétpárban. A
lehetőségek száma megnőtt, de tartalmilag nem minden lehetőség egyenértékü. Van, ami
az adott viszonyolt közt kíelégítö, ugyanakkor más ajánlatosabb, kívánatosabb, a litur_a
szellemének megfelelőbb.

Ezért a szóba jöhető szöveg-anyagot a Konstitúció tételéhez mérve bizonyos fokoza
tokat állapíthatunk meg: l. A római liturgia mondanívalóját legteljesebben azok az ének
tételek fejezik ki, melyek a többféle változatban élő, lényegében mégis egységes rÓ1lllai
rítus "liturgikus forrásaiban megtalalhatök." - 2. Egyes újabb gy(ijtemények (elsősOrban

a Graduale Simplex) ugyanebből a forrásból merítve, kevesebb és könnyebb tételeket
adnak az egyes ünnepkörökre (például 55 teljes miseformulát az évre). - 3. Témájukban
ugyan e klasszikus repertoárból merítenek, de megfogalmazásban már felhígítva' és korhoz
kötött stílusban a XVI-XIX. század verses pararrázísaí (például "Én nemzetem zsidó né
pem"). - 4. Ezután következnek azok az énekek, meíyek egy-egy ünnep gondolatkllréből

egyes igazságokat kiemelve szabad költeményt adnak a nép ajkára. - 5. Legtávolabb
állnak a "Szentírásból és a liturgikus forrásokból vett" szövegektől a hlttanításban, szent
beszédekben," imairodalomban forgó jámbor gondolatok versbeszedéséből kialakult szenr
énekek, melyek jó 3-4 évszázadon át szélesebb néptömegek tudatába vittetr hiteles, bár
sokszor felszínes gondolatokat vagy érzéseket.

Az utolsó századok énekgyűjteményei zömmel a fenti 4. és 5. csoportból merítenek.
Az örökölt népénelc-stílus lényegében egy liturgiától eltávolodott időszak terméke. A
"mércétől" való távolság tartalmi sajátság, melyet semmiféle jogi művelet nem ellensúlyoz.

A Bizottság tehát úgy látta, hogy a verses népénekek megőrzése mellett meg kell kí
sérelnie egy magyar nyelvú, népénektésre alkalmas szentírási ének-csoport Icialakítását.
Normája az idézett zsinati tétel; míntája pedig a Graduale Simplex volt; nem egyszerű

másotatként, hanem annak nmkctójét betöltve, s az új mísekönyv, az Ordo Cantus Missae,
a Graduale Simplex és a magyar liturgikus hagyományanyagából válogatva.

A gyakorlati kidolgozásnál első tennivaló az egyes időszakok legjellegzetesebb Intrói
tus és Communio szövegeíriek kiválasztása. (Altalában egy formula, hosszabb Időszakok

nál a főtétel mellé később megtanítható, ad libitum tételek; például húsvéti időhöz há
rom, évközi időhöz hét formula).

A szövegezésnét a magyarosság, érthetőség, zenei visszaadásra alkalmas tagoltság volt
az irányító szempont. ugyanakkor mínéí pontosabb fordítást adtunk, hogy a hívek ltib
nkus kultúrája és ének-élménye egymást erősítve fejlődhessék.

A szövegek megszótaltatására nem találhatunk ma sem alkalmasabb zenei anya8ot,
mint ami kezdettől fogva erre szorgátt : a gregoríánumot, Mellette szól nemcsak a zsinati
nyilatkozat (116-117. §), hanem az is, hogy az énekeínetöséget, az egyszerűséget, a szöveg
szelgálatát utolérhetetlentil nemes dallamossággal valósítja meg. Természetesen nem a Li
ber Usualisnak a kórusoje számára írt melízmatíkus daUamait alkalmaztuk, hanem
éppúgy, mínt a római Graduale Simplex - az ősibb, eredetileg is népének-szerepü zso
lozsma-antifonákat. (Egyes bírálók felvilágosítására: tehát nem az Usualis dallamait egy
szerűsítettük - ez sem lenne egyébként vétek -, hanem egy másik, eleve egyszerúlllb
gregorián stílusréteget használtunk fel.)

Mivel ezek a dallamok eredetileg is "dallam-szkémák", malyeket többféle szövegre
alkalmazhattak, nekünk sem kellett egy megadott dallamot hangról hangra követni, hanem a
magyar szövegnek megfelelöen, hajlékonyan kezethettük. AIlmlmazásuk további haszna,
hogy az Énektár kb. 100 szentírási szövegü énektételét alig tíz dallamtípus képes hor
dozni, ami nagy könnyebbség lesz a megtanulásnál.

A népénekszerű formálás és a nyelv-váltásból adódó prozódiai feladatok - áttekintő

anyagismeret és szakszerű zeneszerzői munka esetén - megoldhaténak bizonyulnak.
Az énektárba föl veendő néhány latin nyeívű ének (vö. Konstitúció 54. §) természe

tesen közismert dallamával szerepel.
A liturgiára való nevelés, tanítás szempontjából a misével egyenrangú ha ugyan

nem hatékonyabb - Iskola a zsolozsma (minthogy az egyes énekrészek terjedelmesebben
kibontakozhatnak) . A Vesperás éneklése századokon át mmden magyar templom Isten
tiszteleti rendjének szerves része volt, s az Enektárnak kötelessége etösegítení, hogy .j
ból azzá legyen.

Egyesek szerint a Vesperále nem az énektárba való, hanem külön kiadványba kíván
kozik. Minthogy azonban a zsinat a vasárnapi Vesperást nem választottak kis közösséger
részére tartja fenn, hanem azt kívánja, hogy a templomok közös istentiszteleti életének
rendes része legyen (Konstitúció 100. §), a Népénektárban legalább néhány általánosan
elterjeszthető vecsernyének szerepetníe kell. Más kérdés, hogyaNépénektár után való
han gondoskodni kell majd Vesperáléról és a lamentácIókat, nagy ünnepek virrasztó :iSO
lozsmáit stb. tartalmazó spectálls gyűjteményről.
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Tennészetesen az énekelt népvecsernye nem lehet a Liturgia Horarum közvetlen for
dítása. Annak óriási anyaga, magánimádságra szánt formáj.a, napról napra változó szö
vegeí széles körű énekes gyakorlatba nem vihetők át. A közcsségben énekelt esperás
rendje és anyaga a külröldt . gyakordatban és új énekeskönyvekben sem felel meg a Li
turgia Horarumnak, de tekintetbe veszi annak tanulságait, tükrözi annak szellemét (lásd
például a Gotteslob vecsernyéit) .

A Népénektárba 10-12, ünnepkörökhöz kapcsolódó vesperást sz ánunk, Három zsoltárá
hoz egyetlen, az ünnepi gondolatot legjobban visszaadó antifonát éneklünk, az egyház
himnuszkincséből azt illesztjük be, amely legteljesebben közvetíti az ünnep misztériumait.

A vecsernye rendjét és szövegeít illetően még több tisztázatlan kérdést kell a Bizott
ságnak (az OLT-val egyeztetvej megtárgyalma. Ezek publikálása külön tanulmányt ér
demelne.

Az énekeskönyv, mint egész. Az új Énektár nemcsak szép énekek antológiája
kíván lenni, hanem a keresztény népet liturgiára nevelő, lelkiségét ebbe az
irányba vezetgető kézikönyv. Nemcsak énekanyagával akar beszélni, hanem fel
építésével, organizmusával is, mint könyv-egész.

1. Az énekek elhelyezése, címe tájékoztasson az ének szerepéröl, jellegéről,

tartalmáról, értékéről.

2. Egy-egy részen belül az énekek sorrendjét ne gépies abécé rend, hanem
tartalmi krítériumok határozzák meg.

3. Az énekek szervesen épüljenek be annak a szertartásnak szövegszemel
vényeibe, melyeknél használni kell őket. Úgy kell ilyen esetekben összeszer
kesztení az éneket és a szöveget, hogya hívek a szertartás egész menetét köny
nyen követhessék (címek, magyarázatok, szövegrészek).

4. Az egyes énekek gondolatait, esetleg nehezebb kifejezéseit rövid magya
rázat világítsa meg (rnint például a Szunyogh-Missale bevezetései voltak). Egy
-egy liturgikus napnak vagy időszaknak misztériumait magyarázó rövid általános
bevezetés segitse a részmozzanatokat kifejező énekek megértését.

5. A szerkesztés is segítse elő, hogy a hivő könnyebben tájékozódjék a litur
gia rendjében (például a szentekről szóló énekek kalendáriumi sorban, két-há
rom soros tájékoztatással a szent életéről, az ünnepén felhasználható énekek
ről stb.).

6. Célszerű lenne a híveknek szánt alapvető anyagot egy könyvben kiadni,
az énekreszt kiegészíteni a főímádságokkal, a szentségek liturgiájával, válogatott
zsoltárokkal, írnádságokkal.

Ha egy ilyen összefoglaló kézikönyv (Manuale Catholicum) minden hivő ke
zébe kerülne, ez végre közös nevezőre hozná a magyar katolikusok egyházi alap
kultúráját, élményvilágát, biztosítaná a zsinattól óhajtott liturgia-centrikus ne
velést, összehangolná a ma sokszor egymást keresztező és gyöngítő lelkipásztori
erőfeszítéseket.

Hyen szerepet játszik az anglikánoknál a Common Prayer Book - Hymnal
komplexum, amely tartalmazza a főímádságokat, a szentségek liturgiáját, a szerit
misét az orációkkal és penkopával együtt, a szentelményeket, a teljes zsoltár
könyvet, énekgyűjteményt és rövid katekizmust, jól kezelhető, zsebben elférő

kisalakú könyvben. Ezt minden hivő bérmálási ajándékként kapja.
Hasonló törekvést látunk a Gotteslob című egységes német énekkönyvben.

Az énekeken kívül személyes imádságokat (35 oldal) tartalmaz, közli valamennyi
szentség liturgiáját, beleiktátva az odatartozó énekeket (40 oldal), az egyházi év
énekeit liturgikus környezetben (magyarázatokkal), a rnise teljes szövegét (01'

dináriummal együtt), továbbá minden időszak saját vesperását (összesen 460
oldal), majd igeliturgia, vasárnapí Laudes és Completorium, zsoltárgyűjtemény.

litániák, tematikus ájtatosságok következnek (130 oldal), végül az egyházmegvék
saját énekanyaga. függelékben Invitatorium, latin Completorium stb. (180 oldal).
A llx16x2,8 cm méretű könyv könnyen kezelhető és zsebben hordható.

A Manuale Catholicum jellegű összefoglaló könyvet természetesen kiegészít
hetnék különböző alkalmakhoz, hivőcsoportokhoz stb. szabott specíális kiadványok.

Elvétve hallhattunk olyan aggályokat, hogy az új Népénektár az új anya
got rákényszerítve az énekgvakorlatra, ártani fog az eddigi népéneknek. vagy:
irreális követelményeket támaszt a csekélyebb képzettségű kántorokkal szemben.
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Valójában ilyenről nincs szó. Mindenekelőtt: az énektár kínálhat lehetőségeket,

adhat tanácsokat, de kötelezővé csak azt teheti, amit egyházi előírások meg
kívánnak. Sokkal inkább számít a jó anyag vonzóerejére, semmint valami kény
szerre.

A régi, közhasználatú anyag megőrzése - mint a fentiekből 'kitűnik - biz
tositva van, néha már talán túlontúl is: értéktelen énekeket is meghagytunk, ha
közkedveltek. A SzVU-ból vagy az élő gyakorlatból átvett tételek az énekha
gyomány folytonosságát szolgálják, lehetövé teszik, hogy főként az idősebb kor
osztály zavartalanul tovább énekelhesse a maga énekeit, támogatást adunk a
falusi templomok énekstilusának.

A mai realitások és szokások tekintetbe vétele azonban nem jelenti azt; hogy
megállunk, hogyegyszerűen továbbörökítjük a meglévőt a XXI. századra. Ha
új énekkönyvet akarunk, nem akadhatunk fenn azon, hogy az nem azonos a
régivel! Mire ez az Énektár átmegy a gyakorlatba, a templomok padjaiban a
mai hittancsoportokból felnőttek fognak ülni! Az Énektár új távlatokat nyit, új
feladatokat hoz magával, túlvezet a mán. Igy tett annak idején a SzVU is. Igy
lépett föl más területen Kodály is pedagógiai eszméivel, s természetesen a köz
gyakorlat átalakításának igényével. Sem a SzVU szerzőí, sem Kodály nem ön
maguka t akarták ezzel előtérbe állítani : alázatos közvetítői voltak egy náluknál
magasabbrendű értéknek. Igy akar bizottságunk is tolmácsolója lenni egyházunk
örök, nundeneket megújítani képes értékeinek.

Az Énektár új utakat is keres; a jövőbe is tekint, egy igazi szakrális ének
kultúrát kíván a magyar egyházban megalapozni. Azokat a "tiszta forrásokat"
akarja megnyitni vagy megtisztítani, melyek egyedül képesek a XX. század
emberének is erőt adni, hogy "magasba emelhesse fejét" (l09. zsoltár). Egyút
tal arra is jó lesz az ősi-új énekanyag. hogy a XVI-XIX. századi népének
-stílussal azonosulni már nem mindíg tudó, de hitelességre vágyódó ifjabb kor
osztályokat is - a fenyegető tévutak helyett - az egyetemes egyház leghite
lesebb forrásai felé tájolja.

Ami az Énektárban új hangütés. az elsősorban ebben a felnövekvő fiatal
ságban (és lelki vezetőiben) keres rezonanciát. E korosztály többsége egyébként
a tegnapi hivő közösség zömét kitevő agrár lakosságnál nagyobb mértékben fog
rendelkezni - technizált munkaköreí és iskolázottaága révén - a könyv hasz
nálatát könnyítő természetes képességekkel is, mint például a könyv kezelésé
hez szükséges manipulációs ügyesség, olvasási készség, kottaismeret. irodalmi
-nyelvi felvevőképesség. Ha a maí hitoktatók könnyű sikerek helyett e mélyebb
re ásó és magasabbra tervező alapozó munkát vállalni fogják, az Énektár (vagy
inkább katolikus kézikönyv) 2~3 évtized múlva liturgikus kultúrával és lelki
érzékenységgel rendelkező közösségek használatában fogja igazán bizonyítani
anyagának értékét.

Az értékes, dogmatikailag, bibliailag többet mondó, "elsőkézből" való anya
gok beiktatásrit ajánlja a holnapi paphiány is. Ahogy egyes vidékeken a pap
nélkül mondott népvecsernye tartotta fönn egy-egy filia liturgikus életét, úgy
döntő jelentősége lehet egy napon annak, ha a hivő megbízható kalauzt, amo
lyan zengő hittankönyvet tart kezében.

Végül a mai gyakorlatra fordítva tekintetünket: az Énektár teljes és több
oldalú anyagából a helyi viszonyok ismeretében kell válogatni, kiegyensúlyozott
gyakorlatot kialakítani. Egyes helyeken elsősorban a jólismert énekek fenntar
tására törekszünk, s csak lassanként adunk hozzá jól kiválasztott új tételeket.
Másutt az adottságole megengedik egy igényesebb alapozó munka azonnali el
kezdéset. Az ismert és az értékes új énekek használatát okosan vegyítve mín
denütt hidat lehet építeni múlt és jövő közé. Erre vonatkozóan az Énektár
módszertani kísérőszövegeí adnak majd részletes eligazítást.

A józan lelkipásztori mértéktartás azonban éppúgy nem lehet kibúvó a jö
vőt építő intenzív munka alól, mint ahogy a lelkipásztori buzgóság sem ment
fel a "scientia" kötelezettségétől (Róm. 10,2). Az Énektár csak akkor éri el cél
ját, ha szöveganyaga (elsősorban bibliai-Iiturgíkus szövegeí) szerves kapcsolatba
kerül a hittannal és a homiliával. A szeritbeszédnek és a hitoktatásnak egyik
legfontosabb célja az istentiszteleten való tudatos és értő részvételre való ne
velés, nemcsak [elszavakkal, buzdításokkal. hanem feldolgozva a liturgia szent
jeleit, szavait.
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NAPLÓ

TAKATS GYULA ARCVONAsAI

Még gyerek voltam, amikor először

láttam. Derűs mosoly, nyilt tekintet,
napbarnított arc. Azóta sem változott.
Haja talán fehérebb lett, s gyérebb is
kicsit, de most is bazaltkeményre
cserzi arcát a beceí szél, s pillantása
mögött ott zöldellnek a szőlők és az
őszi Balaton minden békessége.

Kicsit igazságtalan vele a sors. Ami
kor felsoroljuk a Nyugat "harmadik
nemzedék"-ének legjelesebbjeit, bocsá
natkérő mosollyal rekesztjük be a név
sort: "Ja, és Takáts Gyula ..." A vi
déken élő költő helyzetének furcsa pa
radoxiaja ez. (Gondolom, erről Csorba
Győző is tudna mondani egyet s mást.)
Pedig a kaposvári múzeum kicsiben
ott őrzi az emberiség kultúrtörténeté
nek egy szeletét, a régészeti leletek
arra késztetik a költő-igazgatót, hogy
régmúlt életformákat idézzen, a nagy
poéta-elődök kéziratai a pannón múlt
tájaira röptetik képzeletét és nem tit
kolt tudós hajlamait, a Bece-hegy és a
sárgás balatoni bor szárnyán fölgyúló
képzelete pedig a humanizmus ősi ha
gyományait, a görögség üzenetét lob
bantja föl gondolataiban.

Sokat, sokféleképpen írtak már Ta
káts Gyuláról. Barátok és tanítványok.
Mesterek és mesterjelöltek. Ritkán szól
tak azonban a költő mellett szemérme
sen háttérbe húzódó regényíróról. a
ritkán, de mindíg komoly felelősséggel

író tanulmányszerzőről. Most, amikor
egy éven belül kezünkbe vehettük ösz
szegyűjtött verseinek impozáns gyűjte

m enyét, újabb esszékötetét és két re
gényének új kiadását", itt az, alkalom,
hogy írásművészetének olyan jellemzőit

is szemügyre vegyük, melyekről talán
kevesebb szó esett eddig a méltatások
ban.

Kezdjük talán humorával. Nem a
harsányan nevetők, a nagy nevettetők

közé tartozik. A Kis-Balaton valaha
öreg halászainak minj.ájára csipperiti
össze szemét, halovány iróniával, s
közben inkább a lélek útján igyekszik
kapcsolatot teremteni az olvasóval.
Amikor megjelent kis múzeumi szo
bánkban, hová csak ritkán kandikált
be a napfény, s az is gyorsan tova-

tűnt, midőn sugarai a tilalmi rendsza
bályok komor lajstromára esett, kabát
ja belső zsebéből üveg bort és szabá
lyos négyszögekre szabdalt sajtokat hú
zott elő. "Szesztilalom van, Gyula bá
tyám!" - rebegtük rémülten. Komótos
mozdulattal letelepedett a nyikorgó,
ócska székre, bicskát húzott elő, he
gyére felszúrt egy-egy sajtnégyszöget.
körbekínálta. és megjegyezte: "Socra
tes aceusatus est, quod corrumperet
iuventutem", azaz: Szókratészt azzal vá
dolták, hogy megrontja az ifjúságet.
Töltött az üvegpoharakba, belekóstolt
az arányló italba, és csettintett: "Igya
tok, idén remek volt a termés!"

Képzeletben ott állt a hegyen, mely
nek csalitjaiban oly magától értetődő

természetességgel kergetőznek a nimfák,
s az óvatlan sétáló bármelyjk pillanat
ban beleütközhetik valamelvjk istenbe,
aki rövid látogatásra érkezett az Olüm
posz ködös bérceiről. A hegy tetején
a madarak, rőptéből lehet jóslatot vár
ni, tenni, időnként futár érkezik va
Iahonnét, üzenetet hoz, melyet versben
írt a költőtárs. s melyre Takáts Gyu
la tüstént készen áll a válasszal. s a
"forduló postával" - leveleinek jellem
ző szava ez - már juttatja is a Ba
laton másik partjára.

Egy alkalommal próbára akartuk ten
ni. A borosüvegről lemostuk a jelzést,
s úgy kínáltuk. Megforga tta szájában
a vörösbort. kicsit töprengett, majd ki
nézett a lassan lebukó nap irányába, s
ennyit mondott: "Egri bikavér. Ötven
kettes évjárat." Az volt. Nem a humor
kedvéért idéztem ezt az epizódot, ha
nem mert jellemző az emberre, aki
oly sokat tud az életről, de az igazi
bölcs mintájára inkább maga szűrí meg
a tapasztalatokat, hogy csak azt bo
csássa az avatatlanok elé, amit végér
vényesen megszilárdított benne a mú
ló évek érlelő nielege.

Ez a magatartás, ez a szüntelen szel
lemi tökéletesedés, mely az időben elő

re és visszafelé egyaránt tágít és tá
gul, talán a legjellemzőbb költészetére
és tanulmányaira. Horatius kései uno
kája Ő, aki nem Tiburban vásárolt ma
gának birtokot. hanem Balatongyörök
fölött, de ez a kis liget épp úgy az

*'I"akáts Gyula: Vulkánok és fügefák (Szépirodalmi) - Polgárjelöltek ; Szinház az "Ezüst
Kancsóv-ban (Magvető) - A harmónia keresése (Szépirodalmi).
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örökkévalóság igézetét rejti, mint Ho
ratius számára a maga birodalma. Tá
káts Gyula természeti élménye azon
ban telve van kimondott és félig el
harapott tragikus érz~sekkel. A civili
záció, az urbanizáció egyre nagyobb
területet hódít el az érintetlen világ
tól, s a költő míndezt könnyekkel sze
mében, a jóvátehetetlenül tovasuhanó
múltat siratva el is mondja, a króní
kás hitelével ábrázolja:

Varjú űzi a karvaíyt,
Fejsze csapja alattuk a fát.
Orzi mégis az erdőt.

őrzi az éll"i madár •••

Fészkét látja zuhanni.
Reccsen la som aranyába.
Fröcsköl a csillal:'... Földre virág.
Benne a tündér ••• Vérzik az arca.

vesszők seprűje cserdül a testre.
Melle kicsattan,

s hó foga közt zokogással
vérben és tejben sir a tavasz.

(Hó foga közt)

Az ember egyre többet hódít el a ter
mészettől. Van ebben csodálatos, de
van homályos, drámai következmé
nyekkel járó elem is. "Vérben és tej
ben" születik az új, s Takáts Gyula e
kettősségnek minden elemet ábrázolja,
némi nosztalgiával, fájdalommal, de a
bölcs belenyugvásával. A "harmóniát
keresi" itt is. s amikor úgy érzi, hogy
a megcsonkított természetben az ember
kissé torzult tükörképe tekint rá, csüg
gedten húzódik vissza a hegyélre. ma
gányába, ahol kedve és tetszése sze
rin t barangolhat a múltban, idézheti
vissza a hajdan volt nagy írókat, gon
dolkodókat, az egykori és mai baráto
kat, akik egyre kevesbednek. Fejfák 
és síremlékek őrzik testi valójukat. s
az írói emlékezet, mely egy-egy könyv
kritikában, kézszorításban, hajdani gesz
tusok és szavak visszaidézésében talál
ja meg azt a módot, ahogyan tovább
adhatja a tenyér melegét, a szó igaz
ságát, a gesztus hűségét,

Takáts Gyula alkatánál fogva is szí
vesen barangol a múltban. A regényíró
is olyan életformát idéz, mely elsüllyedt
immár, de gyökerei azért sértetlenek,
érintetlenek. s olykor-olykor új hajtást
eresztenek. A .Jcödlovagok" egykori
életérzését beoltotta valami túlcsordu
lóan édes vidékies gráciával. visszaál
modhatjuk a kisvárosok életformáját,
a délelőtti sörözéseket, melyek rend-

szerint a hagyományos kispörkölt elfo
gyasztásába torkolltak, ennek az elet
formának "nagy" eseményeit;" mí dőn
egy színtársulat jelenléte kavarta föl a
megállapodott kedélyeket, s azokat az
apró emberi tragédiákat, melynek le
hetőségét azért mí ndnyájan ott őrizzük

lelkünk rnélyén, idegeink végzödései
ben. Abban a regényfolyamban. mely
a harmincas évek közepetől öntötte el
akkori irodalmunkat, s amelyben a
nosztalgia hangjai voltak talán a leg
erősebbek, Takáts Gyula regényei csal
hatatlanul egyéni ízt, színeket jelentet
tek. A kaposvári tanár, akinek vadász
tróreákkal díszített kis pörgekalapja
újra meg újra arról árulkodott, hogy
a tanítás mellett szívesebben múlatja
idejét az érintetlen természetben, na
gyon éles szemmel figyelte környezeté
nek életformáját és -érzését, s ebből

az anyagból gyúrta epikus műveit, me
lyeknek ikertestvéreit alighanem J é
kely Zoltán regényeiben találhatjuk.

"Emlékszel, mit mondott a puska?"
Ott állt íróasztalomnál. melyen Füst
Milán ki tudja hány példányban ké
szített kéziratai tornyosultak, margóju
kon a szedőknek írt epísztulákkal, kö
nyörgésekkel és bibliai átkokkal. Két
ségbeesetten erőltettem emlékezetemet,
de nem jutott eszembe a varázsszó.
Ma már tudom, alapjában véve mínd
egy, mít is mond a flóbertpuska. Az
a lényeg, hogy kialakítsuk magunkban
a föloldódás képességét, hogy meghall
juk a zsivajban a természet szavát,
hogy kialakítsuk magunkban azt az
adottságot, mely az elveszített harmó
nia megtalálására és visszaszerzésére
ösztönöz. Arcunkat "kőből jeges lán
gok f'aragják", de lelkünkben még
érintetlenül él a hajdan elveszített bir
tok igézete:

A tárgy'ak mögött oly messzeség.
A szavak mÖl:'ött is messzi ég •••
Magam mögött messze, messze,
ha nincs. a nincs mögött mi lenne?

(Kiről nevezzem?)

Van ebben a költői tartásban, a mesz
szeségek iránt való nyitottságban meg
nevezhetetlen, imponáló makacsság. Ta
káts Gyula egyike a leghűségesebb író
inknak; egy olyan világban, mely szét
tördeli a formákat, s így akar magá
nak újakat teremteni, konok következe
tességgel őrzi a költői kifejezés múltját
és méltóságát. Verseinek dallamában
Berzsenyi karcos hangja zendül, képei
ben a dunántúli táj harsogó kékje éled
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ujja, Ö még magánál tudja azt a ti
tokzatos kulcsot, melyet bele lehet il
leszteni a természet és az emberi élet
záraiba, érintetlen szépségéban birtokol
ja a titkokat, melyek egyre mélyebbre
húzódnak burkaikba. "Érzékeny tudás"
ez, mely életre hívja az emlékezetet,
de pontosan és örömmel figyeli, re
gisztrálja a meg újuló jelen vonásait is.
A múltba ás, de értékeit, az idő fene
ketlen kútjából felszínre hozott kin
cseit az itt most égbe szökő épületnek
kínálja téglául :

ZENEI NOTESZ
KORUNK ZEN.€JE 1979.

A Korunk zenéje '79 hangversenyek
nek volt intimitásuk. Ezt elsősorban a
többé-kevésbé azonos közönség okozta
ugyan, de a zenék is" a jó előadások,

amelyek valóban tartalmassá tettek,
eseménnyé avattak egy-egy estet. (Oly
kor úgy érezte az ember, mintha egy
meqszokott, díszes klub összejövetelein
lenne. A mai zenének fő ága attitúd
jében még ma is erősen a polgári ha
gyományokhoz kötött, pillanatnyilag
olyan közönséget tart össze, melyben a
jelenlévők vagy személyesen, de lega
lábbis látásbÓl már ismerik egymást.)
Ez az alapjában véve kellemes koncert
-kozérzetű belterjesség azonban inkább
sajnálatos, miként sajnálatos az is, hogy
a mai zene egyes jelenség-körei elkü
lönülnek és elkülöníttetnek egymástól.
Pedíg egymásra hatásuk, stilárisan ís
termékenyítő összefonódottságuk nyil
vánvaló, s már egy más, egy új, egye
temes, nevezetesen: világzenei szemlélet
mércéjét feltételezi.

Tagadhatatlan ugyanakkor - és ezt
a távollévők sokkalta nagyobb tömege
jelzi - bizonyos fenntartás, sőt ellen
kezés e mai zenével szemben, meiunek:
sok oka lehet. Talán a legtöbbször mo
dorosságba vesző matematizálás, a fon
toskodó kísérletezgetések, a vékony in
dulat, az őszinte hang, a testi-lelki mű
vészí odaadás fentiekből szinte termé
szetszerűleg következő hiánya - a fel
szabadult zenélés űrje támaszthat gya
núpert. Ha ígen, úgy okkal, hísz en
mégis "megél", porondon marad a si
lányabbja is. Az a bizonytalanság, ami
a mai tudományos világképhez hason
lóan itt is jellemző, egy mély világné-
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Eprts be. mint remetét
hajdan megfényesült hite .•.
Fogadj be eg-yházadba víjág :

Ne hagyj veszni a semmibe.

(Fogadj be világ)

Egyre kopárabbak a fák, hajnalban
már fagy is, jeges szél zörgeti az ágn
kat. De fönn. a Bece-hegvőn még ja
vában áll a bál. S ki tudja. nem on
nan jő-e ismét közérik Ll tavasz ígé
rete ...

SÍKI GÉZA

zeti, eszmei t,álsággal van mély össze
függésben - annak egyik felületi tü
nete.

Holott a Ma - egy tartós és foko
zódó válság-közérzet embere, ele
mentáris éhségtől és szomjúságtól szen
ved: megértésre, [eloldásra, igaz igaz
ságra, kozmikus biztatás ra - a mind
nyájunkban eldöngölt ígéretre, a lehe
tetlen érintésére vár. A lehetetlen cso
dára - a művészetről alkotott titkos
képzetünk ugyanis az irreálishoz kötött
és nem politikai. S mert nem kapja
meg, mert az alkotásnak ma szokatla
nul elébe törekvő művészeteiméietek

szerint sem ez jellemzi a kort, hát
nem is szabad kifejeznie, s így nem is
tudja betölteni ezt a vákumot. Valójá
ban nem képes új sziérát teremteni.
ami pedig első szándéka volt.

A kérdés kézenfekvő. Ha ezt kér
jük számon, úgy a művészeteknek tény
leg "a kort" kell kifejezniök, s nem a
kor emberét? Mi hát "a kor", s mi ma
a kor, melynek művészetében ez a kor
jószerével már csak az emberen kívüli,
ember körüli valami, s mely mint egy
nagy komputerizált iizem határozza
meg őt, az embert, aki ebben a lép
tékben immár érezhetően ponttá' zsu
gorodott, és nem enyhHi semmilyen
látszat, semmilyen csak külső huma
nitás.

A legizgalmasabbnak Ligeti György
szerzői estje ígérkezett. Művei java ré
szének, stílusanak, felfogásának isme
retében - és abban a kellemes előér

zetben, amit egy nagy művész haza
találásának várható revelációja ígért

óhatatlanul előjátéknak, amolyan
prelúdiumnak tűnt minden előző, a
Ligeti-est lévén az utolsó, a zeneaka
démiai koncertek közül.



S ebben a szép izgalmú várakozás
ban egy nem várt remekmű szólalt
meg. a magasrendűség tüneménye, mely
legyőzte ezt az elfogultságomat. Lutos
laws7d: Les Espaces du Sommeil (Az
álom terei) címii miive, úgy hiszem, a
zenemiivek között mint soha nem rom
ló érték fog a mérték és az arány ér
zéki szépségű mércéjeként megmaradni.
Nincs benne semmi rög, semmi maté
rta. Maga a Szellem, a végtelenség ro
kona: a döntő, az egyetlen következe
tes ellenvélemény, a szomj egyetlen be
töltője a koncertsorozaton. Szinte hi
hetetlen, milyen a nagyszerűség vará
zsa. Az Allami Hangversenyzenekar
méltó hajlékonysággal követte a tüne
ményt átélő fiatal lengyel karmester,
Jacek Kasparcyk álomtereit és Bende
Zsoitot, aki magabiztos stílusérzékkel a
szellemjáték finom élvezetével járta
be az "álomterekbe" szorult szépség
titkos, benső dimenzióit.

Lutoslawski ebben az 1975-ben kom
ponált művében a francia, közelebbről

a századforduló Debussy-ánus tonális
zeneeszményéhez, ahhoz az apollóni
esztétikához tért - művek hosszú és
gazdag sora után ~ vissza, mely min
dig is ott bujkált ugyan eddigi szer
zeményei mélyén, de teljes szépségében
ebben a darabban lett közös és külö
nös érték.

Bátornak mondható ezért a harmóniá
ért az anarchisztikus, emelni nem tudó,
világosságot nem sugalló kompozíciók
"dömpingje" idején, pedig "álomterei"
csak egy nagy és emelkedett szellem
tiszta hangközlései, lélekből és nem
spekulációból valók - miként a par
titúra-kép pontos rendje, nemes egysze
rűsége is sugallja.

(Az igazi nagyság az arányérzék, mert
csak ezzel uralkodhatunk sorsunkon 
tartja Veres Péter.)

*

Lehangoló az a dabas, aki - miköz
ben ütögeti CSÖTgŐ és bongó hangsze
reit - időnként megáll, lapoz ... , és
hivatalnoki igyekezettel ütögetve to
vább, úgy véli, jól, netán "jelentősen"

adta elő a Moiiern Zeneművet. Ez a
dabas ugyan elfelejti, a kotta- jobb
hiján és csupán - azért van, hogy el
ne szabaduljon a káosz, amit a művé

szi magma-erő - a játszó ernber mag
ma-ereie - Tend helyett eruptíve meg
idézne, hisz összefogottság nélkül nincs

is művészet. De nem érzékeli C1JZt sem,
hogya rend, a kotta fegyelme nem ar
Ta szolqál, hogU az erőkön alapuló ml!
vészi rituálé végképp elapadjon.

Silvio Gualda (Fr. o.) személyében
feZüdítő volt olyan ütőhangszeres mű

vészt látni' és hallani, aki hangverseny
termeinknek immár agonizáló' figurá
ját első mozdulatával eltemette. Méltán
világhírű és világjáró. Legnagyobb eré
nyének talán az tűnik - s ebben fia
tal kora és erős fizikuma kétségtelenül
döntő lehet -, hogy teljes természetes
séggel éli-érzékeli azt a monumentál'is
ritmikai mélyvilágot, mely többé-kevés
bé valamennyi népzenét 'ősidőktől fog
va jellemez, s a századforduló körill
egy új zenei jelenséget, a dzsesszt lét
rehozta: oltását a legújabbkori zene
sem nélkülözi.

Műsorán látványos, nagy ütőhangsze

res művek szerepettek, melyeket jobbá
ra az ő művészete ihletett. Művészi

rátermettségét a műsor-összeállítás is
előlegezte, és hallhatóan, az ütőhang

szerek eredeti, rituális funkcióját tart
va fundamentumnak, ezen a művészi

gondolaton át végzett és vezetett zenei
"lelkigyakorlatot" - Stockhausen bra
vÚros, de erősen konstruktivisztikus
Zyklus-ától, Xenakis magmatikusan ero
tizáló Psappha-ján át, Marius Constant
Krisztus szenvedéseit hatalmas (több,
mint száz ütőhangszeren előadott), koz
mikus felhangokkal megidéző 14 részes
passiójáig. Az a lendület, a lelki-zenei
folyamatnak az a folytonosan lüktető,

élő jelenléte, melyet Silvia Gualda nem
engedett lankadni, ütőhangszeres elő

adónál ritka és igazi művészre valló
tünet. Csak tanulni mindezt, nem elég.
Ehhez a muzsikálás stabil bensőséges

sége, önfeledt, szabad "élete" kelT, hog u
a művészben folyamatosan meglegyen.
S mert Gualtia ezt szinte koreoarati
kusan éli, hallat/anul kiművelt és pon
tos hanaszerkezelésre jutott. Elég a
Zy7dusban, sokszor háttal ütött,szin
te tévedhetetlenül biztos és zeneileg is
pontosan értelmezett úgynevezett kávás
iitéseire, vagy a Xenakis-darab - a
szapphói lélek titokzatos és kettős ter
mészerére utaló - látszólag a szkizof
réniáig dialektikátlan, fergeteges és bo
nyolult ritmus-füzéTeinek .csodálatos, pa
ralel megszólaltatására utalni.

Kár, hogy ettől a koncerttöt a mai
magyal' ütős gárda túlnyomó része 
mi okból? - távol maradt.
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Ligeti György "konzervatív". Konzer
vatív a szó legjobb értelmében. Tud
ja, hogy semmi sem egyértelmű, és
minden egyértelmű; hogy semmi sem
egyszerű, és minden olyan egyszerű.

Sok mindent ismer a világból. Érzi
a mozgás álarcos természetét: a min
dig mozgó nyugalmat, a renyhe tüleke
dést, a mozdíthatatlanba kötijtt erő

ket, ,s a mozdulás látszat-könnyűségét.
Nincsenek előítéletei, pedig valamennyi
hagja egy-egy előitéletének legyőzetése.

Övatos, holott művészi életeleme a vál
tozás; ódon, pedig minden idegszála új
fényeket friss találkozásokba szikráz.

Am alapélménye, a varázs, ami va
lójában szüntelenül fogva tartja: a nyu
galom. Mert ebben rejtőzik végül is
minden titok., ebben olvad az idő és
a tér eggyé iStenes kiegyenlítettségébe,
s ott honol a körkörösségbe meresz
tett, mozdulatlan, éber figyelem. A
pont szellem-léte ez, a Végtelen küszö
be, élet és halál határa - ahol az Em
ber-Föld-Világ még mélyen azonos, és
mindig nyitott, az energiák útjai men
tén.

A Requiem volt a legelementárisabb:
stílust teremtő, második világháborús
monumentális sirató, mely a záró Lac
rimosa meghittsége ellenére, is végig,
súlyosan Szövi gyászba fölöttünk az el
árultatásoktól sötét eget.,.

A Camerata Strumentale együttes
estjéről jobb nem beszélni. A litván
kamarazenei trió viszont igazán magas
színvonalúan muzsikált. Az általuk elő

adott, inkább konvencionális gondolko
dásról árulkOdó művek azonban nem
voltak képesek a konvenciót modernné
maivá frissíteni. A Korunk zenéje hang~
versenyeinek külföldi vendégegyüttesei
az idén nem nagyon kényeztettek el
bennünket.

A külföldi előadóművészek közül Ja
cek Kasparcyk viszont - nagyszerű.

R~IC!'. külön is szólni kell. Tehetsége
brtllans. !Zig-vérig mai fiatalember, aki
már mai 'füllel és szellemmel hallja
éli, értelmezi a muzsikát, s mindezt
hallatlanul biztosan, könnyeden és ter
mészetesen. Bozay Attila és Lutoslawski
műveivel egy műsorban, fiatalságát
meghazudtoló érett, lendületes elegan
ciával vezényelte Stravinsky szellemes
Kártyajáték balett-zenéjét is, kitűnően

egyensúlyozva az európai zene sok stí
lusát ironizálón összeörvényeltető, pom
pás szerkesztésű és hangszerelésű, sod-
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ró zenei anyagon. Nemcsak a keze
nyomán felhangzó muzsika, de vezény
lésének látványa is az est tartozéka
volt. ..

Kurtág György már ismert - Ko
csis Zoltán, valamint a szerző és Kur
tág Márta tolmácsolásában hitelesen elő

adott - Játékok című remek sorozata
mellett, elsősorban Kósa György Halál
Iúgája volt az elhangzott mai magyal'
művek közül emlékezetes. Az idős szer
ző müve nem bombasztikus, romantizáló
"vájkálás" a szörnyűségekben, nem fel
színes rémüldözés, nem a pusztulás és
a búcsú sokkoló-könnyes filmzenéje.
Pontos és tiszta munka, olyan ember
tollából való, akinek természetében. nin
-csen helye a rombolásnak. A finom
szövetű és mégis érzékletes muzsika stí
lusában őrzi az elhaltak és a Nagy·
Botrány - II. világháború nem felejt
hető emlékét.

Bozay Attila kompozíciója, a Pezzo .
sinfonico No 2. viszont a számitásokon
alapuló legújabb zeneszerzési technika
kolosszusa. Ebben a műben két erő fe
szűl. szinte bálvány-mozdulatlansággal
egybe: a mozdító hatalom, és az ellen
áUó anyag. A műnek nincsen semmi
lyen vertikális távlata. A túlnyomóan
hori.zontális idő-tér dimenziójú, folyto
nosan önmagába vsszamozduló hangzás
a keleti filozófiák, egy horizontális
szemléletü világfelfogás zárt változat
lanságát sugallja. A zene mögül [elsei
lő élmény és a roboszrus, tömbszerű

előadás. nem is akoncerten - utána
.gondolkodtatott. ,.

"Korunk zenéje" - áll a műsorfüzet

boritóján, jelezvén az immár évekre
visszatekintő rendezvénysorozat célját.
Ez a két szó fogalom lett, a Karunk
zenéje koncertjei pedig kulturális éle
tünk fontos eseményeivé váltak. Am
az 1979. évi hangversenyek során már
érezhető volt, hogy sorsa fordulópont
hoz érkezett.

Hogyan tovább? - merül [et jogosan
a kérdés mindazokban, akik nemzetközi
zenei jelenlétünk egyik határátkelőhe

lyét, napjaink magyar zenéjének pedig
szám,!?etést tevő, elmaradhatatlan fóru
mát látják benne. Vajon a koncepció
milyen módosítása volna szükséges a
sorozat folyamatossága és frissesége ér
dekében?

A két szó adja meg a választ. Ez a
fórum önmagához legyen méltó, és ne



szűkítse körét kizárólag a polgári ha
gyományú műzene stíluskörében mozgó
kortársi zenékre. Korunk zenéje sokré
tiibb, sokkalta több eredetí zenei jelen
ség, többféle kifejezés és kifejeződés

gyűjtőfogalma. Miért ne fordulhatna
meg nálunk e koncertek keretében töb~
bek között az indiai zene (melyből oly
sokan, oly sokat merítettek) egy-egy
nagy művésze, vagy akár a Jazz Com
pozers Orchesira, a maí amerikai zene
egyik legérdekesebb együttese - hogy
találomra csak e kettőt idézzem?

Jf:KELY ZOLTAN KÖSZöNTÉSE*

Jékely Zoltán mindmáig nem kapta
meg az őt megillető helyet és rangot
sem a magyar lírában, sem az olvasói
emlékezetben. Ez az előadóest is tör
leszteni kíván adósságunkból. figyel
meztetni akar: tudjuk-e Jékely Zoltán
ról, amit tudni kell róla? Számbavet
tük-e közeli s távoli irodalmi rokonait,
hogy ha már mí magunk nem me
gyünk, legalább ők vezessenek el egy
szer hozzá? Ismerjük-e a költöt eléggé
ahhoz, hogy értsük és szeressük?

Egy előadóest - mint ez a mai is
- mindig egyfajta számvetés: a mű

vész (vagy rnúvószek) személyes szám
vetése a költőről, a tanításról. amit a
költészete hordoz, de ugyanakkor a je
lenlevő közőriség akart-akaratlan szám
vetése is arról a nyílt vagy titkos, tar
tózkodó vagy baráti vonzalomról. amely
a nézőteret a költő életéhez és mun
kasságához fűzi. Persze, hogy mínden
kor vizsga is: nem. a biflázás, a köte
lező lecke, vagy a sznob tudálékosság
szintjén, hanem az érték, az értékőrzés.

az értékhitelesség szintjén. Ilyenkor az
előadóművész alázatból. azonosulásból,
a megértés és mégértetés mesterségéből

vizsgázik, a gondolat és a szépség köz
vetítésének méltósága övezi, de nem
különben a közönség, amely ezalatt
rnűveltségből, a befogadóképesség mér
tékéből. érzelerngazdagságból és nyi
tottságból vizsgázik, s lelke rajta, ha
rosszul, vagy ha éppen csak megfelel.

Jékely Zoltán ma az ünnepi vizsga
tétel, De míelőtt mí magunk szeréz
nénk érdemjegyet belőle, lássuk csak,
hogyan vélekedtek róla a hivatásos íté-

Tágítsuk a kört, legyünk ebben is kez
deményező központ. (Bár lehet,hogy
pár éVet ezzel még várni kell?) Legyen
egyúttal igényesebb, megalapozottabb a
válogatás, mert sokkal inkább tapsol
nánk egy mai Török Erzsinek, mint egy
Magyarországra vetődő Camerata StTU
mentale csoportnak.

Az oly sokat emlegetett és féltett ze
nei világhatalom-pozíció ilyen befekte
tésekkel is megőrizhető.

SZABADOS GYÖRGY

szek: irodalomtörténészek és krítlkusok.
A nagy tekintélyű Schöpflin Aladár a
harmincas évek közepén azok közé a
fiatal tehetségek közé sorolja, akiknek
"arcvonásai még nem öltöttek végleges
formát, de máris meggyőztek .arról,
hogy igényük a költő névre nem ifjúi
habzás, hanem komolyan veendő ..."
Tíz évvel később Várkonyi Nándor már
úgy emlegeti, mint aki végképp beér
kezett. S nemcsak a "romantikus lé
lekalkatú költöt" méltatja, hanem a re
gényíró J ékelyt a Kincskeresők

(1937), a Medárdus (1938) és a Zugliget
(1940) szerzöjét - is: regényeiben "kü
Iönös, soha nem látott figurák visznek
végbe rejtett célú, szekatlan cselekede
teket egy kísérteties álomvilágban,
amely mísztikus gyermekkori emlékké
pekbőI és Krúdy-féle hangulatokból te
vődik össze". Szerb Antalt Jékely köl
tészetének sajátos veszendőségérzésa. a
mulandóságról való orfikus elmélkedé
sei, szigorú igazságkeresései hatják
meg; Thurzó Gábor műelemzéseiben a
költő mágikus, mísztíkus színeit és ma
kabrózus humorát emeli ki.' Baránszky
-Jób László szerínt a kései Jékelynél
"mintha egyre jobban eluralkodnék a
zenei racionalizmus és irracionalizmus
hangnemében a vox humana melegsé
ge". Ha most felvetjük a kérdést, mi
féle irracionalizmus, míféle mítosz szó
lal meg ezen a fájdalmas, gyötrődő,

lázaktól hevülit emberi hangon, azt
mondhatnánk, az idő Irracíonalizmusáé,
a múlás mítoszáé. Az időé, amely a
végtelenből árad, és a végtelenbe tor
kollik, magával sodorva életünket, em
lékeinket, álmainkat. A múlás mítoszáé.
amely mindegyre . arra figyelmeztet,

*Elhangzott a vers- és Prózamondók bemutatóján, Erdélyi György és Dévai Nagy Kamilla
"Néma tömeggyűlés" címmel rendezett Jékely Zoltán-estjének bevezetőjeként.
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hogy helyesen éljünk, jól szeressünk,
használjuk ki emberi léptékű jelenün
ket a jóra, a szépre, az igazra, mert
az elmúlás már semmire sem ad fel
mentést, nem hoz bocsánatot. "Lehe
tetlen meg nem érezni Jékely Iírájá
ban - hangsúlyozza Baránszky-Jób -,
hogy egyszersmind a tágas, szabad' lé
legzet, a nagy távlatok költészete ez,
ha örök rettegés is az emberért, egy
ben alázat is a végtelen előtt." Halász
Gábort éppen ez az önelszámolásra
késztető líra, a szembenézés kérlelhe
tetlen őszintesége indítja tiszteletre, azé

.az őszintesége, rnelyet át- meg átjár a
humanista izgalom. az emberért való
felelős érzékenység, századunk tüné
keny és romlékony embersége, rossz
példái láttán. Rónay György úgy ta
lálja, hogya Nyugat úgynevezett har
madik nemzedékének költői közül sen
ki sem maradt annyira, szí nte konokul
hű apályakezdéskor megütött hanghoz.
mint ő. "Tematikája alapjában véve
néhány örök közhelyből állt - írja. 
S éppen ez volt a fiatal Jékely Zoltán
Iírájának titka, zamata, különlegessé
ge: közhelyek. csupa közhely - halál,
mulandóság, temető, ismert nosztalgíák
ismert variációi -, egy sereg banalitás
és mégis megragadó eredetiség, a té
mák kezelésének különös és többé el
nem felejthető újdonsága; egy semmi
mással össze nem téveszthető, első hal
lásra fülbemászó Jékely-hang." SötéT
Istvánt költészetének Iátornásossága és
szíkrázó ábrándvilága bűvölí el, s még
ha ellentmondásosságot is vél felfedez
ni benne, szabatosan, hitelesen és mé
lyen zengő költészetnek ítéli meg. "Jé
kely versei a legtörékenyebb és legfáj
dalmasabb boldogsággal tölthetnek el
bennünket - vallja -: elérhetőnek bi
zonyul bennük az elérhetetlen - s bir
tokunknak mindaz, ami nem is volt a
miénk, soha."

De mit mond itt, most nekünk ez a
költészet? Jékely tud valamit a 'halál
ról, amit mí nem tudunk, tud valamit
az elmúlásról. de az is inkább az élet-

- re tereli figyelmünket. Nem valamiféle
"halál-költészet" az övé, hisz sokszor
a temetést is a halotti tor mellől lát
ja, a halált is megviccelí, ha nem az
életre válaszol, ha nem az életre össz
pontosít. A halál - ürügy, hogy az
életről beszéljen és élni tanítson: tel
jesebben élni, teljesebben szeretní és
tisztelni mindazt, amit az élet öröm
ben és fájdalomban teremt: szerelmet,
barátságot,alkotó emberi szellemet, él
ményt és emlékeket. Azon való búsul-
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tában, hogy minden kitett a halandó
ságnak : élet, szerelern. hatalom, dicső

ség, megérteti velünk: el kell, hogy
múljék a halál is, mert az is létte
vékenység, akárcsak a születés, A ha
lál sem befejezés, hanem - mint a
SchubeTt-invokációban kiáltja - ÖRÖK
ÉLET. "Örökélet", amely a földi tere
ken is élet és örök lehet, ha az em
beri alkotóerő és energia a boldog élet
és a végtelen teljesség szolgálatába áll.
Jékely Zoltán rnélységes hódolatot éb
reszt az alkotás, a felszabadult tevé
kenység iránt, arra int, hogy tanuljuk
meg jobban becsülni s idézni nagy
jainkat, hasznosítani nemzeti értékein
ket, gyarapítani a jelent a múlttal és
az eljövendőt a mai jelennel. Mindent
az elmúlás árnyékában végzünk: ezért
kell mindent tartósabbá. épületesebbé.
igazságosabbá tennünk, ne legyen pa
nasza ránk késői utódainknak. mert a
jelen is hovatovább múlttá válik, és a
holnap éppolyan kemény bíránk lesz,
mint amilyen a ma volt a régmúltnak.

Jékely Zoltán irodalmi ősei, közeli s
távoli rokonai közt emlegetik, transz
szilván levegőjéért, táj- és természet
szeretetének hasonlóságáért, Áprily La
jost, Remenyik Zsigmondet és Iegfőkep

pen Tompa Lászlót; a század eleji ma
gyar városromantika felelevenítéséért.
nosztalgikus szemleletéért. mellyel a
világot kutatja és a múltat vizsgálja,
Krúdy Gyulát; szürrcalízmusáért, a lé
tezéssíkok egymáson áthatoló, egymást
karoló képasszociációiért Babits Mihályt
és a filozófus Bergsont; mívességéért,
nyelvi gondosságáért. játékos elmetor
nálért Arany Jánost; de idézik vele
kapcsolatban Rilkét, sötét tónusatért.
révületeiért, költészetének "rilkei hatá
saiért": Leopardit, keserűségéért, pesz
szimisztikus felhangjaiért ; Kölcseyt, tisz
ta hazafiságáért, nemzetszeretetéért ;
Tassót, vágytól égő-szárnyaló, de a vég
zettől. a sorstól megriadt énekeiért,
még Villont is, morbid humoráért,
vérbő szerelmí akkordjaiért, sőt Dan
tét is... De meggyőződésem, hogy J é
kelynek semeívikükhöz sincs annyi kö
ze, mint önnönmagához. mert akinek
ilyen nagy az irodalmi rokonsága, az
valójában senkinek sem őse. sem ha
sonlósága, csak egyedül saját vérének,
szellemének. Abból táplálkozik ő, amit
a messzi múltból, génjein keresztül, és
a születésétől hozott, gyarapítatt és
megosztott mindazokkal, akik érdeme
sek voltak rá. akik mindig tudták, ki
ő és rni t jelentenek a szavai.



Ritkábban emlegetik Jékely szoros, va
lóságos és elsvakíthatatlan kötődését a
népköltészethez, különösen az erdélyi
népköltéshez. A népi siratók és Jékely si
ra tói egy tőről fakadnak, közös a hajtá
suk. Az úgynevezett énekes paraszti "nek
rológok" és Jékely halottsiratása, te
metői gyász-strófái egyaránt megrendí
tő recítatívók: nemcsak hangulatukban
és már-már monoton drámaiságukban.
hanem képeikben, szimbólumaikban,
kifejezéseikben is. Módunk lesz erről

az est folyamán többször is megbizo
nyosodni Dévai Nagy Kamilla élőadá

sában. Az ő szépséges, hol patak-csó
bogást, hol szél-korbácsolta vizeket idé
ző hangján megszólaló siratóénekek,
halottbúcsúztatók,· fohászok nem betétek
vagy járulékos elemek ebben a műsor

ban, hanem szerves részei, ha tetszik,
előzményei vagy folytatódásai a Jé
kely-verseknok. A versek és az énekek
átfolynak egymásba, egymást vonzzák,
egymást szólítják és felelnek egymás
nak. Nem is mindíg tudjuk, ki mít bir
tokol: Jékely költészete a siratókat,
vagy a siratók Jékely költészetét. Igy
lesz teljessé ez a mai este: a költészet
visszautal eredetére, származásának he
lyére. de ezzel csak megerősíti önálló
ságát, tekintélyét és hatalmát.

RÚNAY GYÖRGY: HIT es HUMANIZMUS
cimű, immár posztumusz kötetét (válogatta
es szerlcesztette : Hegyi Béla) jelentette meg
az Ecclesia Kiadó, hogya kiváló költőnek,

írónak, esztétának és műfordítónak, a Vi
gilia hajdani felelős szerkesztöjének - aki
művészí és emberi magatartásával egyaránt
a jelenkor keresztény példaképe és útbaiga
zftója lehet - méltó emléket állftson. A
kötetből világosan kitűnik Rónay helye és
szerepe a mai nagy keresztény gondolko
dók között, hiszen a szerzőnek a róluk szö
ló tanulmány-értékű vallomásait, s azokat
a szeriteket méltató-Ismertetö Irásait teszi
közzé, akik a legtöbbet mondhatnak ne
künk a mai világban. A válogatás mag-

..

J ékely Zoltán verseit Erdélyi György
előadóművész tolmácsolásában halljuk.
Erdélyi megszállottja a versmondásnak,
a költői életművek karakteres bemuta
tásának. Mindig jó érzékkel, tapintat
tal nyúl a Mű egészéhez. s emeli ki
belőle azt, amire szüksége van ahhoz,
hogy az Egészet megízleltesse közönsé
gével, Alaposan válogat, stílusosan
komponál, arányosan építkezik, volta
képpen egyfajta alkotómunkát végez ő

is a maga területén. a maga eszközei
vel. Ma estére a Jékely-líra legjellem
zőbb darabjait fűzte össze, hogy a köl
tőt a mí szeretetünkbe, rninket pedig
a költő szerétetébe ajánljon.

Említettem az elején, hogy ez az
előadóest egyszersmind számvetés is:
elsősorban a közreműködő művészek

számvetése a költőről. a tanításról,
amit szerintük a költészete hordoz, de
ugyanakkor a közönség számvetése is
arról a nyílt vagy titkos, tartózkodó
vagy baráti vonzalomról, amely a né
zőteret a költő életéhez és munkássá
gához fűzi. Most tehát először a mű

vészek számvetése következik; a mí
énk, közönségé, gondolom, majd az elő

adás után.

H. B.

ját Rónay évekkel ezelőtt megjelent, nagy
sikerű műve (Zakeus a fügefán) és a so
rozatnak eddig még nem publikált fejeze
tei adják, melyek a legjobb exegétáknak is
hasznos ötleteket sugallhatnak az evangé
lium értelmezését illetően. Az egész kiad
ványt keretbe foglalja Hegyi Béla riportja
(Egy nap Rónay Györgynél) a mű elején.
és a végén Sőtér István akadémikus te
metési búcsúbeszéde. "Rónay György em
lékezete" címmel. Ez utóbbi különösképpen
hozzájárulhat ahhoz, hogy - legalább ha
lála után - helyesen mérhessük fel Rónay
Györgynek a magyar- és a világirodalom
történetében betöltött szerepét és jelentő

ségét.

Helyesbítés. A januári számunkban megjelent Hetényi Varga Károly: Salkaházi Sára szo
clálís testvér címü tanulmányában sajnálatos módon két hiba fordul elő. A lap 23. ol
dalának 23. sorában a helyes dátum nem 1943/49, hanem 1848/49; a 26. oldal ll. sorában
pedig a helyes évszám nem 1939, hanem 1929.
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RÉSUMÉ

László KISS corisaere sen étude á analyser les expéríences qui tiennent un röle
positif ou négatíf dans la formatíon de notre personnalíté, - Agnes DUKKON
présente Vladimir 8erguiévitch SOLOVIEV (1853-1900), le grand penseur relí
gieux russe, - Dans la traduction hongroíse de Tivadar VIDA, nous publions
la lettre que Sclovíev a écríte en rraneaís, it Zagreb, entre le 9 et le 21 sep
tembre 1886 et dont le destinataire est Mgr, J. G. STROSSMAYER, éveque de
Bosníe et Sirmium. Dans son écrít qui garde son actualité méme de nos [ours,
Solovíev soumet au prélat croate Quelques considérations sur la réunion des Eg
lises. - Nous donnon pour la premiere fois en traduction hongroise un des
cinq artícles qui, paros sous le titre Le Sens de l'Amour, ont été cornposés pal'
Solovíev entre 1892 et 1894.

Nous publions l'étude que Zsolt ALSZEGHY, professeur d'Histoire de la lit
térature hongroíse it la Faculté des Lettres de I'Université de Budapest jusqu'en
1949 et mort en 1970, a consacré it l'un des plusgrands maitres de la poésie
hongroíse au xxe síecle, Mihály BABITS (1883-1941), étude extraite de I'ouv
rage inédit du Prof. Alszeghy sur l'Histoire de la poésie lyrique hongroise. 
István GÁL fait cormaitre les relatíons de Bahíts vavec l'ltalie et publie deux
poemes inédits que le poete a cornposés sur ses impressions d'Italie. - László
RÖNAY analyse le poeme dédié par Zoltán ZELK au souvenír de Mihály BA
BITS et met en Iumtere les "circonstances dans lesquelles ce poerne a été concu
ainsí que les motifs de la vénératien de Zoltán ZELK pour Babits.

2e partie de l'étude de Károly HETÉNYI VARGA remernorant le sou
venir de Sára SALKHÁZ, dame de la míssion (pour la Iére partie voir
le nO de Janvíer 1980.) Prof. Benjamin RAJECZKY rend compte du
Nouveau Recueil de chants reliqieux populaires en préparation. Dans son ar
ticle, I'auteur souligne entre autres que prés d'un derni sieele s'est écoulé dc
puís la publication en 1931 du Recueil de chants populaires d'Eglise sous Ie ti tre
Szetit vagy Uram.. Au cours de ces cinq décennies, en meme temps que I'usage
de ce recueil servant de lívre de cantiques aux fideles catholiques hongroís, nous
Iournissadt de nornbreuses expériences, les recherches poursuivies dans le 'do
maine de la Liturgie, de I'histoire de la littérature et de la musique ainsí que
le collectionnement de chansons populaires hongroises nous ouvraicnt des hori
zons plus Iarges, Lá nécessí té de la révision dudit recueil de chants était de plus
en plus ressentie. Puis un autre motif veriait s'y ajouter, notamment la Coristi
tution sur la Iiturgie promulguée en 1963. Dans ce document de portrée histo
rique, le chant du peuple chrétien aux céíébrations Iíturgiques a fait I'objet
d'une revalorísation fondamentale. Des maintenant, les fideles, en tant que Pe
uple de Dieu, sont appelés it particlper activement aux célébrations Iíturgiques
et c'est précisément le charit qui Ieur off re une des metlleures formes de cette
pleine participatíon aux actíons Jiturgiques. Il s'en suit que le charit du peuple
chrétien qui jusqu'ici, chez nous en Hongríe, ri'était qu'un él ément complémen
taíre de la célébratíon liturgique, doit s'assocíer étroitement a l'action sacrée
pour en faire partie íntégrante. C'est it dire que le chant de l'assemblée est ap
pelé a faire fonction de charit liturgique tout comme le grégorien, ce qui néces
sité -Ia restauratien du chant d'Eglise des fideles. C'est la réussite de cette ent
reprise de réforme qui décídera en grande partie si notre vte liturgique con
naitre un nouvel essor ou bien sem vouée au déclín.

Lorsque I'épíscopat hongroís a pris la décision de réformer notre recueil
de chants religíeux populaíres, il I'a fait en pleine conscience de la lourde res
ponsabilité qu'entraína une restauratien en la matíere. Du fait que la questíon
ne rossartit pas en premier au domaine musical, I'entrepríse n'a pas été attri-
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buée il la Commission de la Musique sacrée, maís il une comrrnssion spécíale
ment nomméc en vue de cette réíorme et composée de théologiens, de Iíturgístes,
d'hístoriens de la Ii tterature et de la musique, d'experts de la musíque popu
Iaíre, de pretres de paroisse et de specialistes de Ja musíque sacrée, Cette Com
missíon est appelée á élaborer le nouveau recueil de chants d'Eglise, en accor
dant la primaute au texte Iiturgíque, en assurant la qualité du choíx tant en
matíere de musíque qu'en mattere de paroles et en tenant compte aussi des diffi
cultés techniques de I'exécutíon.

L€ Iecteur pourra Iire un récit de Léontine SZILI airisi que les poernes de
Géza KÉPES, László SZTOJKA et de Béla HORGAS.

INHAI,l'

Im eínleítenden Artikel unserer Nurnmer schreibt László Kiss über Bedín
gungen und Möglichkeiten unserer menschlíchen Entfaltung. - Agnes Dukkon
prasentiert den grossen russischen Religíonsphíjosophen Wladimir Sergejevítsch
Solowjew (1853-1900). - Tivadar Vida publiziert einen bis heute aktuellen Brief
von Solowjew gerichtet an J. G. Strossmayer, Bischef von Bosnien und Sirmium
und apostolisoher Vikar von Serbien. Vladimir Solowjew. Der Sinn der Liebe,
ein Artikel des grossen Denkérs publiziert zum ersten Mal in ungarischer
Sprache. -

Wir publdzieren einen posthumerr Essay des ehematígen namhatten Kritikers
und Líteraturwíssenschaftlers Zsolt Alszeghy den er über Mihály Babits, nam
hafter ungarischer Dichter und ehemaliger Chef'redakteur der berühmten Lite
raturzeí tschríft Nyugat, schrieb. István Gál schreíbt über die Kontakte von Ba
bits mít Italien und publiziert zwei nicht verlegte Gedichte von Mihály Babits
über Italienische Themen. - László Rónay analysiert ein Gedicht von Zoltán
Zelk geschríeben über Babits, -

Károly Hetényi Varga: Teil des dokumentarrischen Essays über Sára Sal
leaházi ehernaliges Mitglied des Ordens der Sozialen Schwestern und Martyrerín
des Nazi-Reglrnes. - Benjamin Rajeczky námhafter Fachrnann der Folklore und
besonders des kirchlichen -Vollcsgesanges referiert über die zur neuen Ausgabe
vorbereitete neue Sammlung der religiösen Volksgesange. Er schreíbt unter an
dereri: "Unser VOl' einem halben Jahrhundert gesammeltes Volksgesangbuch be
titelt Szerit vagy Uram (Heilig bist Du mein Herr) nach einern ahnlích begin
neriden Gesang, wara auch dann reformbedürftig gewesen, wenn nicht das Kon
zil gekommen ware, Erfahrungen der letzten Jahrzehnte sowie neue Ergebnísse
der literarischen. musikgeschichtlichen und folkloristischen Forschungerr verlang
ten dies. Zur Reform gab die Idturgtsche Konstitution des II. Vatikaníschen Kori
zils neue Motive, wíe auch ungeahnte Möglichkeiten, Der Kirchengesang in
Muttersprache der bisher nur eine begleitende und gewíssermassen Ersatzrol1e
spielte, kann jetzt in der Liturgie die Rolle des offiziellen Iíturgischen Gesange:s
auf sich nehmen. Er muss vaber die Verantwortung der Veranderung auf sích
nehrnen, es sei denn, dass in Irturgischen Gésángen die Aussagen der Kirche
sich konzipieren und sie müssen jetzt im Gesang in der Muttersprache zum
Ausdruck kommen. Wenn der Kirchengesang diese Aufgaba nicht erfüllen karin,
dann wird die Nachwelt unsere Jahrzehnte als ein Zeitalter des Iíturgíschen
Verfalls beurteilen... Diese Verantwortung erkennend be:schloss die ungarische
Bischofskonferenz die Reform des ungarischen Volksgesangbuches, Da es sích
in erster Reihe nicht um musikalische Fragen handelt, wurde die Sache nicht
in den Wírkungskreis des Kornitees der Kirchenmusik gelegt, sondern eine
selbstandige Reformkommission wurde auf'gestellt in der ein Theologe, ein Li
turgiefachmann, Literatur; und Musikhistoriker Folklorist, praktizierender Seelsor
ger und Kirchenmusiker teilnehmen, damit der Verrang des Iíturglschen Ge
haltes, und ein entspreohendes Níveau des Textes und des Gesanges so gesíchert
werden, dass auch der Gesichtspunkt der Durchführbarkeit beachtet wird und
auf diese Weise das Neue Gesangbuch herausgegeben werden kann."

Im Literaturteil eine Erzáhlung von Leontin Szili und Gedichte von Géza Ké
pes, László Sztojka und Béla Horgas.
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CO~'l'EN'fS

The leading urtlele of the number is a study by László Kiss: Enfolding of
Man. Agnes Dukken wrítes about Vladimir Sergeiewitsch Solovíov
(1853-1900), the great Russiari philoscpher of religion. Tivadar Vida presents a
letter by Soloviov addressed to Msgr. Strossmayer J. G., bishop of Bosnía and
Sirmium, vícar apostolio of Serbia, dated from September 21, 1886 that tréats
stm topical questions. We also bring an artlele by Vladimir Soloviov not pub
Iished before : The meaning of love. -

Zsolt Al szeghy draws a poetic portrait of Babits. This study is a fragment
from his unpublished work : History of Hungarian Lyrics. - István Gál writes
about the connectíons of Babits with Italy, presenting two unpublished poems
by Míhály Babits, both irispired by Italy. László Rónay, in an analysis of the
poem by Zoltán Zelk on Babits, reveals the background of the poem, and the
mctíves of the attachment of Zelk to Babits. - Károly Hetényi Varga: Sára
Salkhází, sister of the social mission. (Part 2.) - Benjamin Rajeczky, in his artlele
on the new f'olk hymns in preparation, among others states : "Our valuable hymn
book: »Szent vagy Urarn« compiled some 50 years aga was ready fol' being re
Ior med betore the Council. The reform was justified by the practical experien
ces of the past decades, as well as the results achieved in the fi el ds of Iiturgy,
rnusícology, history of Irteraturc and falk music. .Yet the Itturgícal constitution
of Vatican II. added a new impetus to the reform, and provided it an ungues
sed possibility, and lat the same time a new responsíbillty. Vernacular singing
that was assígned but a substitute and background music to liturgy is now
fit to take the part of liturgical music itself. Yet, it was only possible if it un
derwent a transformatien. Líturgy expresses the prayer and teaching of the
Church, and now, with no Latin songs or silent p rayers , have to give voice
to them. If this new liturgical music is not up to its task, then posterítv will
corisider our decades a perlod of decline. not of upswing.

Becoming aware of this responsíbility, the Hungurian epíscopacy has decidecJ
to reform the Hurigarian folk hymns. As this is not primarily a musical ques
tion, they did not refer it to the competenea of the Committee for Church
Music, but establíshed a reform commissíon Including a theologian. an export
of Iíturgy, a muslcologíst, a historian of Iiteratufe, a folklorist, a pastor and a
church musician, so that the new hymn book, while keeping the priority of
content, should aIlow for high quality of both words and tune, not disregarding
feasibility either."

- The fiction part contains a short story by Leontin Szil i, entitled: The
Miraculous F'ishirig, as weIl as poems by Géza Képes, László Sztojka and Béla
Horgas,

Tájékozódás

KüLFÖLDI MAGYAR KÖNYVÚJDONSA
GOK. Szentmártoni Mihály: A személyi
érettség felé (Teológiai kiskönyvtár. Róma).
A szerző rendkívül alapos pszichológiai is
meretek birtokában ábrázolja az emberi
érettséget, majd ennek teljesebb, magasabb
rendű formáj aként a vallási életben meg
mutatkozó és folyton továbbfejlődő Iciépü
lését. A különböző lehetséges viselkedési
modellek közül végül annak legtökéletesebb
formája is kialakulhat a tudatosan gondol
kodó és cselekvő emberben, amikor önzet
lenül és nyitottan áll a világban, s az evan
géliumi példabeszéd szellemében olyanokkal
cselekszik jót, akiktől nem is várhat vl-
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sz.onz ast. Bár a pcssztmízmus gondotatavat
átszőtt modern filozófiai irányzatok meg
kérdöjelezí k. hogy az ember megvalósíthat
ja-e teljesen önmagát, a helyesen értelme
zett és gyakorolt vallásosság végül mégis
hozzúsegíthet bennünket önmagunk teljes
birtoklúsához. (A lélektan "önazonosság"
nak nevezi ezt a szerenesés állapotot.) Az
emberi szemétyiség fejlődése során van egy
pont - épp Ul. autcnticitds ítven eonatko
zásában amücor a lélektani kérdések
fokról-fokra teológiai vonatkozúsokká széle
sülnek. "'" 11d létemnek megreieröen cse
lekszem - írja a szerző -, nenl csupán
valami ál tal ários léttörvényhez al ka lmazko
dom, hanem a személyes Istennek engedel
meskedem." Kétségtelen és a tudományos



v1zsgálatok által ls. Igazolt t ény, hogy a
technikai fejlődés meggycrsutasáva í és a ci
vilizácIó ki teljesedésével nem halad párhu
zamosan az ember moráli s fejlődése : a sok
szor emlegetett n y uga ti k ult ú r körben élők

kéthar mada ki egyensú lyoza tlan, er k ölcsi vo
natkozásokban pedig ol y kor egészen primi
tiv n ézeteket vall. A bizonytalan erkölcsi
ség talaján egyre-másra szütetneje k or unk
m odem rnítosza í, m el yek a moráli s vonat
k ozá sban kiskorú ember veszélyes szellemi
pótlékai. Szentmárton i Mihál y érdekes , gon
dolkodásra és önvizsgálatr a serkentő k önyve
természetesen nem adhat receptet az erköl
cs ös életre; d e logikus fel épít ése. sok iro
la lml a n yaga révén ha szn os segitséget ad
hat a m odern keresztényi él etstílus ki ala
k ításának n em könnyű fol yamatában.

A. Louf: Bennünk a Lélek lakozik (Bécs ,
1979). Az Imádság átalakulásával amit
sokszor nevezünk v ál ságnak - pá rhuzamo
san megnőtt azokna k a mü veknek a be
csülete és kerestete, melyek a m oder n em 
be r imádságos életére vonatkozóan Igyekez
n ek útmutatást, segítséget adni. André Lo uf
atya k önyvének legvonzóbb [eltemzöje, hogy
ne m a z lma Igazolását akar ja a dni, nem
azt h angsúlyozza , milyen érve k sz ólnak a
ren ds ze res Imaélet szüks égess ége m eneu , ha
nem azt a fol yamatot járja s járat j a vé
gig olv asóival is . melynek során a lélek
egyre intenzívebbe n h atol bele Is ten titkos
világába, m iközbe n testi valón k fokról fok 
ra válik sa laktalana bbá .

Ennek a folytonosan két ir á n y ba figyelő

módszernek az a jelentősége, ho gy korunk
egztsztenct álís bizon ytalanságá ban ig ye kszik
m egadni a bizonyo sság oly szornjasan ke
r es ett pontj ait. Közt.~.y az t emlegetni, ho gy
a mai em ber egyre m ohóbban keres va 
Lamit , hogy rn ít , t al á n m eg se m t udja pon
to san fogalmazni. De a kel eti m ls ztik ák
Ir á nt való érdeklődés éppúgy ez t b ízony ít
ja, mint a különböző m ítosz -teremt ésr ki
s értetek. Mind ez azonban nem Imádság. Ah
hoz, hogy J éz us Krisz tusban, a Lélek álta l
megt alálj u k az Atyá val való kapcsolatot , s
érzésein ket sza vakba ls tudjuk foglalni ,
többre, intenzívebb lel k i élet re va n sz ük
ség. Ennek kifej lesztésében, a lény eges és
lé nyegtelen szétválJasz tásába n lehet kitűn ő

k ala uzunk André Lo uf k öny ve, melyet BE'n 
kő Márton fordított magyarra .

J. Gründel: Az önvizsgálat útjain (Béc s ,
1979). Johannes GrUndel profe sszor köny
vecskéje mintegy k iegészítés André Loufé
nak : benne az a fol ya mat tárul föl, ahogy
a z ember szem be sülhet szernélyíségével, s
el választhatja m agá ba n a jót és a r os szat .

Nem k önnyü és nem is egyszerü fol yamat
ez, hiszen a lelki érettségnek, belátásnak
magas foka kell hozzá, hogy jól Ismerjük
erényeinket és hibáinkat. A kiadó bölcs
előzékenységgel igen jól használható füg
geléket csatolt a könyvec skéhez; a fü ggelék
a lelkiismeretvizsgálat különböző atternatt
váIt tartalm azza. Mivel még ma ls sok
olyan le lkitük ör forog közkézen, meíyeknek
kérdései el avul ta k, ez a néhány itt olvas
ható mode ll abban is segitséget nyújt, hogy
eg yéni életü n k ben ls el érkezhessünk a lel
k i élet nagykorús ág ához.

Assissi Szent F erenc Virágoskertje (For
dí totta, az előszót és a jegyzeteket készí
tette : :f:. Megyerl András. Bécs, 1978) . A
Fioretti a múlt század végén került be a
vil ágirod almi vé r k eri n gésébe. Eg yike lett a
legnépszerabb ol vasmányoknak, amit m l
sem bizonyit jo b ban , mI nt hogy m ára m á r
szi n te lehetetlen n yomon k övetni kíadása í
nak szá m át. Magy a r ul ed dIg n égy k ül önfél e
fordítása jelent meg : Erdős Renée- é 19l1-ben ,
Kaposy Józse fé 1913-ba n, Torrnay Ceclle- é
1926-ban, Kőszeghy Mihályé először 1943-ban.
Az új, Bécs ben megjelent t olmács olás le g
nagyobb érdeme, hogy az ú gynevezett ana
litik us fordító i ideál jegyében készül t , ugya n 
a k k or szerenes és érz ék kel őrizte meg az
eredeti szöveg ha mvass ágát. üde báj át. A
Fi oret ti ut án olvasható - az eredeti kódex ek
be n is ú gy sz erepr ó " Szent Ferenc
sebhelyeinek története" cí m ü elbeszélés-gyűj

temény, a Naphimn usz és a Hála ének m a
gyar forditása (a z előbbi Sik Sándor im már
klasszikus tolmácsolásában, a z utóbbi for 
d ítójának neve ismeretlen ) .

Határok nélkül (Válogatás a Kanadai Ma 
gyar Irók ssövets ége utóbbi Irodalmi pá
lyázatá n dijazot t és kitüntetett le gj obb a l
kotásaiból. Torontó, 1979). Juhász József
válogatásában és szerkesztésében kerUlt hoz
zánk e gy(ljtemény, melyet elismeréssel
méltattak a külföldi magyar nyelv ü la pok
kritikusai is. Sajnos azonban ez sem men
tes az ilyen jellega válogatások alapvető

gyengéjétől: kife jezetten sz ínvonalas és te
hetséges írások m ellett d ilettáns p róbálko
zások is helyet kaptak benne. A költők

k öz ü l ér dekes, e re deti tehetség Bebek Be
nedek , Mózsi Ferenc , Seres J ózsef és ter
mésze tesen Tűz Tamás, míg az elbeszélés
-a n yagból messze ki em elkedi k Makkó Lajos
(ugyancsak Tűz Tamást rej ti a név) : nA
párhuzamosok nemcsak a végtelen be n talál
k ozh atn a k " cima irása.



ZENEI KöNYVEK

Amikor sztgeu Kilián elkezdte sorozatát
II régi magyal' orgonákröí, talán maga sem
sejtette, hogy e látszólag filológusi és tör
tériészt feladattal óriási közönségigényt elé
gít ki. Nemzeti múltunk emlékei iránt rend
kivüli érdeklődés mutatkozlk - gondoljunk
csak a történelmi kiadványok sikerére -,
s kettőzött megbecsüléssel veszünk kézbe
minden olyan müvet, mely mögött rendkí
vüli fáradsággal összehalmozott adatok so
rakoznak, hisz minden egyes megsárgult pa
pírlap voltaképp múltunk értékes híradása.
S valamennyi fakó írás, törődött papírlap
azt a fájó kérdést veti fel: hány rejtezik
még míridig reidotgozanamn a könyvtárak
métvén, s egyáltalán megteszünk-e mindent,
hogy a már napvilágra került emlékeket
megmentsük a pusztulástól, és az érdek
lődők számára hozzáférhetővé tegyük?

Szigeti Kilián tiszteletre méltó anyagisme
rettel és áldozatos munkával hozzálátott,
hogy mentse a menthetöt, s szorgos oknyo
mozó forráskutatással egyre mélyebben ásta
be magát a régi magyar zene történetébe,
új és új adatokat hozva föl hangszeres ze
nei múltunkból. S mert az orgona a hang
szerek királynője, természetes hát, hogy
ilyen irányú kutatásait elsősorban azokban
a műveiben teszi elénk, melyek a hazai
orgonagyártás történetéről szólnak. Hiszen
egy-egy instrumentum tervezésének és fel
építésének murikájában céhek vettek részt,
elkészültüket szorongó izgalommal várta a
városi polgárság, a liturgiában játszott sze
repük pedig nagyszerű alkalmat kíriált ilyen
irányú feldolgozó murikára is. Voltaképpen
komplex tudósi tevékenység ez, melynek
végeredményeként alapvető adatokkal gazda
godik magyar művelődéstörténetünk.

Ezúttal Pécs városának "régi magyar 01'

gonáív-róí adott ki könyvet a professzor
(Zeneműkiadó, 1979). Pécs történetét megha
tarozta az a tény, hogy püspöki székhely
volt (a püspökség alapító okmánya 1009-ben
kelt). A püspöki palota és a székesegyház
keleti csücskén emelkedtek a szerény job
bágyházak, s a püspökség jobbágyainak
igényét elégítette ki a tizenkettedik szá
zadban felszentelt Mindenszentek temploma.
A XIII. századtól ide is eljutottak a szer
zetesek. sorrendben a domonkosok, ference
sek, ágostonrendtek és a karmeliták. 1536-ban
Szathmiiry István pécsi püspök titkára a kö
vetkezöket jegyezte föl a városról: " ... A
püspökj kert ,'s?aki részén forrlís fakad,

Ára: 16 lj't

amely a város felé folyik és míntegv negy
ven malrnot hajt. Más források is vannak,
amelyek csatornákon ro.ynak Je, és relüdí
tik a Iakosságot. Szántóföldje termékeny,
bővelkedik a jó borban." Eklwr már egye
tem működött itt. s a "hasznos tudomá
nyokat tanulók nagy sokasága tódult a vá
rosba". Már a középkortól nyo.non lehet
követni tehát a város orgonaépítésének tör
ténetét, mely akkor cmelkedett a legma
gasabbra s vált európai hírűvé, midőn a
híres Angsrer-cég elkezdte tevékenységét. Szi
getí Kilián könyvéne', egyik legfontosabb
forrása a gyár alapítój ának, Angstcr J ózse í

nek szerencsésen fennmaradt Naplója volt,
mely nemcsak a hangszerépítés történetének
becses forrása, hanem a vándorlegények
életmódjába is betekintést enged.

30 év magyar operáit tekinti át könyvében
Boros Attila (Zeneműkiadó, 1979). A műfaj

története egyben az utolsó harminc esztendő

szellemi fejlődésének keresztmetszete is,
melynek kítéröít, fájdalmas válságntt és el
mélkedéseit a krónikás objektívításával, hű

ségével követi nyomon a szerző. Előbb is
merteti a legfontosabb új operák cseíekmé
nyét, majd rövid értékelésüket adja s a ko
rabeli kritikák alapján beszámol fogadtatá
sukról. Ha kell, újra perel igazi értékein
kért - például Cinka Panna balladájáért -,
mely bernutatása idején tujajdonkcppcn a
kultúrpolitikai merevség úldozata lett. Külön
érdeme a könyvnek, hogy egy olyan kor
szakban, amikor a közhangulat meglehető

sen operaellenes, a műfaj magyar kivirág
zásával - melynek jelentős kezdeményei a
vidéki nagyvárosokban indultale meg - an
nak maradandó voltát igazolja.

Muszorgszkij és Repin találkozásával, majd
a portré vonásainak kibontásával a zenei
életrajz vonzó példáját adja Zsoldos Péter:
Portré négy ülésben című könyve. (Ze
neműkiadó, 1979). Jó érzékkel különíti el
az ilyen típusú müvekben sz ükségszerü cse
lekményes részt a zenei tudnivalóktól, s
mert az utóbbiakra teszi a hangsúlyt, köny
ve értékes, színes kalauza Muszorgszkíj éle
tének és működésének. Megkönnyítette kö
tete szerkesztésének gondját, hogy a festő

és a zeneszerző beszélgetésük során csa
pongva szökelltek témáról témára a négy
ülés alkalmával. Ezt a szeszélves, mégis
rendszert alkotó kötetlenséget jóJ adja vissza
ZsoJdos Péter 19éretesen meaírt munkája.

(R. L.)


	Cím
	Tartalom
	Kiss László: Emberi kibontakozásunk felé
	Dukkon Ágnes: Vlagyimir Szergejevics Szolovjov (1853–1900)
	Vlagyimir Szolovjov: A szeretet értelme
	Vida Tivadar: Szolovjov ma is időszerű levele
	Sztojka László versei
	Futnak
	A madarak
	Tisztán

	Alszeghy Zsolt: Babits költői arca
	Gál István: Babits és Itália
	Babits Mihály két kiadatlan olasz tárgyú verse
	Palotáknak, templomoknak …
	Láttam egy kertet Tivoliban

	Rónay László: Egy vers Babitsról, és ami mögötte van
	Hetényi Varga Károly: Salkaházi Sára szociális testvér (II. rész) 
	Képes Géza: Gyula-napra
	Beney Zsuzsa: A dialógus szintjei (Hegyi Béla könyvéről)
	Horgas Béla: Újabb részletek
	Szili Leontin: Csodálatos halfogás (I. rész)
	Rajeczky Benjamin: A készülő új Népénektár
	Napló
	Síki Géza: Takáts Gyula arcvonásai
	Szabados György: Zenei notesz (Korunk zenéje 1979)
	H. B.: Jékely Zoltán köszöntése
	Rónay György: Hit és humanizmus

	Résumé
	Inhalt 
	Contents
	Tájékozódás

