
érintkezésbe létének végső titkával, ami őt egészen közelről érinti, de ami egyszersmind kisiklik a
kezéből. Olyan reménybőlés bizakodásból táplálkozik, amelyet sem vele, sem hitvestársa maga
tartásával nem lehet maradéktalanul megindokolni. Ennek folytán a házas hűség nemcsak ön
magán túlmutató jelkép, hanem részesedés Isten hűségében. Ilyen végleges és föltétlen módon
csak azért tudják az emberek egymást kölcsönösen vállalni, mert őket Valaki véglegesen és feltét
lenül máris elfogadta. A házastársak hűségében tehát a transzcendens világ megtapasztalható.

Mindezeket a megállapításokat természetesen nem lehet teljességgel "objektív" módon bizo
nyítani. A felhozott jelenségek lényegüknél fogva sokféleképpen értelmezhetők, végső és végle
ges magyarázatra szorulnak. De nem véletlen, hogya házasságkötés az emberiség összes kultú
ráiban vallásos jelképek kíséretében történik. Ha tehát a katolikus egyház azt tanítja, hogy a há
zasság szentség, ez az értelmezés nem kívülről van a házasságra húzva és erőltetve, hiszen a há
zasság már általános emberi formájában is ilyen értelmezés és beteljesülés felé mutat. Az emberi
hűség az a nyelvtan, amelynek segítségével Istennek - Jézus Krisztusban végérvényesen megnyil
vánult - hűsége kibetűzhető. De amilyen kevéssé lehet egy költeményt a nyelvtan szabályaibólle
vezetni, éppúgy nem lehet a házasság szentségi voltát embertani előzményekkel igazolni. Éppen
ellenkezőleg,a házasság .szentségi volta kikövetkeztethetetlenül új műalkotássá emelése és pon
tosítása annak, amit a házasság emberi formája általánosságban és határozatlanul jelez. Benne
valósul meg, amit eddig fenomenológiailag - a jelenségek vizsgálata alapján - a házasság lénye
geként mutattunk be.

(FARKAS ANTAL fordítása)
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KERESZTURY DEZSŐ:A magyar irodalom képesköny
ve. Több mint negyedszázada jelent meg első ízben Ke
resztury Dezső munkája, amely akkor az egyik legna
gyobb magyar könyvsiker volt. Azóta újra és újra felme
rült a gondolat. hogy ismét ki kellene adni, a szerzö azon
ban - nagyon helyesen az eredeti kiadás teljes anyagát
átdolgozta. részben hasznosirva az irodalomtörténet irás
újabb eredményeit, részben a maga megváltozott nézetei
vel is számot vetett. A változtatást a múló idö is szüksé
gessé tette. hiszen az eredeti szöveget ki kellett egészitenie
azokkal az irókkal is. akik az elsö kiadás megjelenése óta
hunytak el. A most megjelent Magyar irodalom képes
könyve tehát jórészt címével emlékeztet a régebbi re. kép- .
anyaga is más. s ha van olyan jellegzetessége, mely koráb
bi társához kapcsolja. az az, hogy ugyanolyan kitünö be
vezetést ad a magyar irodalom történetébe.

Keresztury Dezsö dolga hallatlanul nehéz volt. hiszen
egymagának kellett elvégeznie az irodalomtörténeti kor
szakmeghatározás nem éppen könnyü feladatát, ki kellett
választania azokat az írókat és irányzatokat, melyeknek
mindenképp helye és szerepe van egy ilyen jellegű összeál
Iitásban. és segitötársaival együtt fel kellett derítenie, mi
lyen képanyagból :álogathat illusztrációkat. (Tudvalevö:
a régebbi magyar irodalmi emlékeket alaposan megtize
delte az idő, s olykor még a jelen század nagyjainak kriti
kai kiadását sem lehet elkészíteni forrásanyag híján.)

A magyal' irodalom k(~pcsk(·;n1'"Ve kitűnő munka Gyö
nyörűen sikerült a képanyag megszerkesztése és a tipogra
fizálás (Szántó Tibor érdeme).' jól tújékoztatnak a tömör
kisérő v(-)vcgek. melyck vcgigkalauzolnak irodulmunk
lörtl>n('t~n ;l ~l'!(kll·k.ri)] napjainkig. Nemcsak éJ <vűkcn

\\,'11 irod.rlrn.t: tt'kl'l:l .tl . hanem ,l I~Ü"i111CI\l'''/l'l('k r('ll()dl.·~

séről is hasznos összefoglalásokat közöl. Hogy megértsük
a vállalkozás nagyságát és nehézségét, hadd utaljunk arra.
hogy Keresztury Dezsönek olykor egyetlen évszázad mű

vészetét kellett nyolc-tíz mondatba sűrítenie. máskor meg
egy-egy klasszikus életmüvet néhány mondatba tömőrite

nie, Ezek a kis jellemzések messze túlnönek egy irodalmi
..kiállítás" megszokott kisérő szővegein : a kötethöl meg
ismerjük a magyar irodalom történetének legjellemzőbb

erővonulait. világosan látjuk a csúcspontokat. s ugyanak
kor nem maradnak homályban a kisebb. a csúcsok felé ve
zető kiemelkedesek sem.

Hasonló vállalkozásoknak sokszor fájó hiányossága.
hogya szerzők nem törekednek teljességre. vagy pedig az
ötvenes évek káros hagyományait követve megfeledkez
nek a spirituális vagy éppen a vallásos irodalom képvise
löinek integrálásáról. Keresztury Dezsö ehhen a vonatko
zásban is értékközpontúnak bizonyult: az Ö magyar iro
dalomtörténetének szerves része például az Élet cimű lap.
mely a modern katolikus művészet fellegvára volt. s a
Nvugat folyóirat mellett ott találjuk Sik Sándor képét is.
akiről írói és nevelöi hatásáról is - értö sorokat olvasha
tunk. Az első kiadás óta készitett új részekben mclyek a
mai magyar irodalomról tájékoztatnak - lényeglátó pon
tossággal rajzolja meg a fejlődés menetét.

Gyakori és jogos panasz, hogy az iskolai oktatásban a
kelleténél kisebb hangsúly esik a régi magyar irodalomra,
s alkotó eszmények 'tőrlődnek ifjúságunk tudatából. Ke
resztury Dezső c fontos tanítói hivatásnak is példásan tesz
eleget nemcsak al irodalomtörténeti folyamat bontako
lik ki előttünk. hanern az is. hogyan s/OJgÓIUlk ;í!t;l1úhan
a mí'l\'L'vell'k ti h;l/aS/crclct (,,;,1/ cl1lhcri{'~<';l?g 1·1.~\'0!_ 1\1.1
~~ar Hehkon 'Iúra lerenc Killl,,\"ldadú, i 1-):-:t )
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