
ne mégis ott sejlik az adekvát válasz lehetősége.

,Azt tanítja ugyanis, s azt fejezi ki egyre érzéke
nyebben és sokoldalúbban. hogy az embernek, ha
.felelősséget érez a világért, nem szabad ösztöneire
hallgatnia, hanem az önismeret minél szélesebb
köreit kell feltérképeznie, mélyebbre kell szállnia a
hagyományok kínálta emlékek közé, hogy önma
gában is meglelje a megtisztulásnak és a megigazu
lásnak azokat az elemeit. melyekre a világnak is
oly sürgető szüksége van. Semmiképpen sem vélet
len, hogy egy ilyen tudatos költő oly gyakran idézi
vissza ifjúsága és öneszmélése éveit. Az a ciklusa,
amely a múltba száll, voltaképp az összekuszáló
dott jelenhez kisér, mintha újra akarná kezdeni a
hajdani utat, s megkísérelné feltalálni azokat a
pontokat, ahol utat tévesztettünk.

Már e fölöttébb vázlatos jellemzés is nyilvánva
lóvá teheti, hogy Fodor András elkötelezetten hisz
a költészet értelmében, s vallja, hogy az ideáljait
hűtlenül cserben hagyó világban is meg lehet talál
ni azokat a fogódzókat. melyek alkalmasak arra,
hogy sugárzásukban visszataláljunk "az eszelős

igazság"-hoz. Amit maga körül lát és tapasztal,
cseppet sem felemelő, aligha hangolhatja optimiz
musra. Kisszerűemberi törtetések és jellemtelensé
gek szegélyezik hétköznapjait, ideálok meztelened
nek le szeme láttára, s ő közben alaptermészete
szerint megőrzi nyugalmát. "T'űrni" ~ ahogy az El
számolásban irja ~, ez is lehet költőhöz méltó fel
adat. Tűrni és elviselni. Nemcsak az irigységet, a
kapcsolatok ferdeségeit. hanem az idő haladásával
megsokszorozódó fájdalmakat is. hiszen "Átfor
dult, rézsut süt a nap", azaz személyes életében is
elérkezett egy olyan határvonalra, ahonnan to
vábbhaladva -legalábbis biológiai vonatkozásban
-Tefele visz az út. A világon talán lehet változtatni
a költői szó és példamutatás erejével, de az egyéni
létnek e fájdalmas törvényszerűségén aligha.
"Csak a töprengés körhintái >- kerengenek eszelő

sen" - írja Váltság cimű versében, s a folytatás ta
lán még jellemzőbb válságos élethelyzetünkre:
"Ki-ki önmaga gondjába kötve, (mennyi arc!)
I Már-már nem tudom, I létezem-e így is. I e lo
pott, mesterséges I magány szabadságában, I sor
suktól elszakadva, távol, / amikor nem szembesü-
lünk." I

Az izolált ember szorongató kétségeit fogalmaz
za meg nem is egy változatban Fodor András.
Van, akit ez az élmény elcsüggesztene. ellankaszta
na, s arra ösztönözne, hogy fordítson hátat a világ
nak, zárja áthatolhatatlanná maga körül a magány
falait. Nem kis kisértés ez, s a modern költészet
történetének sok kiemelkedődarabja azt bizonyít
ja, ilyen úton is lehet helyes választ adni a lét kihí
vására. Kevésbé hálás feladat puszta kézzel neki
rontani a falnak, s abban hinni, hogya költői szó
trombitajellé erősödvevégülledőnthetia mestersé
ges gátakat.
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Ezt a cselekvésre, hitre orientált érzésvilágot bio.
zonyos mértékben a versek formai megoldásai is
tovább mélyítik. Fodor Andrással kapcsolatban
alighanem illetlenség olyasmit .magyarázgatni,
hogya költői formának avatott mestere. Az vi
szont igen érdekes, hogyaformátlanságban is sej
tetni tudja a költői alakító erő jelenlétét. Verseiben
megfigyel hetjük, ahogya közlés már-már prózai
szintjéről indulva egyszeriben "megemeli" a kifeje
zés dimenzióját, s igy olyan élményi helyzetet te
remt, melyet minden olvasó a maga számára is ér
vényesnek fogad el. Ugyanezt az azonosulást szol
gálják a látszólag költőietlen töltelékszavak is, me
lyek azonban a költeményekben az irónia eszköze
ivé lesznek, leleplezi k a kisszerűséget, a gondolko
dás és a kifejezés pongyolaságait. kényelmességeit.

A Kőnyomal verseiben újra meg újra felvillan a
túl hangos s mindinkább érzéketlenné váló, a lár
mában felejteni vágyó ember képe. Színes reklá
mok villannak, tánczene lüktet, vásári kavargás
szediti a csendre és a lélek békességére vágyakozó
kat. A külvilág behatásai ellen - erre tanít Fodor
András egyféleképpen védekezhetünk: ha befelé
hatolva önmagunkba a lélek értékeit hozzuk fel
színre, s velük, általuk építünk fel egy olyan világ
rendet, amelyben az igazi, a humánus eszmények
ismét elnyerik hitelüket és emberalakitó rendelte
tésüket. A megértés, a szeretet, a bizalom, a hűség

eszményei ezek, melyeknek a költő eddig is szószó
lója volt, de most, a bizonytalanodó világban még
elkötelezettebb védelmezőjük lett. (Szépirodalmi
Kőn)'vkiado, 1982)

RÓNA Y LÁSZLÓ

•
Szabédi László:
Rózsahullató fa
Régi tartozást teljesített a kolozsvári Dácia
Könyvkiadó, amikor a Rózsahullató fa címmel ki
adta a Szabédi László verseit tartalmazó kötetet.
Noha a Székelyföldről az irodalomba érkezett tu
dós a nagy erdélyi szellernekhez méltón sokoldalú,
enciklopédikus müveitségű elme volt, mégis első

sorban költőnek tartotta magát, csak aztán műfor
ditónak, publicistának és nyelvésznek. Mindig az
egész közösséget érintő témák vonzották. és az írói
szabadosság helyett, ugyanakkor az írói személyte
lenség. rendelet-végrehajtás helyett is az irói fele
lősség elvét hirdette. Most Mózes Huba értő szer
készrésében az 1923-ban írt első versektől, az
1936-ban önálló kötetként megjelent Délia című

drámai kőlteménycn át az 1953-ban született utol-

Idén lett volna 75 éves Szabédi László költő.



só verseiig teljes keresztmetszetét kapjuk Szabédi
költészetének. A kötet végén néhány műfordítást

találunk, majd a függelék a filológusok nak nyújt
segítséget a költőt ihlető és a róla szóló írások köz
lésével. A kutatók számára legértékesebb azonban
a tudós és költő összes megjelent írásainak reper
tóriuma.

Már a fiatalkori verseket olvasva megjelenik
előttünk a tragikus sorsú költő írói és emberi port
réja. A vílágban magát idegenül érezve, a minden
kit körülvevő és már-már megszokott ellentmon
dásokat oly világosan fejti ki, hevíti fel, hogy azok
mindenki számára láthatóvá válnak, felelősségvál

lalásra kötelezik az olvasót is. A borús, pesszimista
alaphang mögött ott érezzük a katarzis igényét;
Szabédi azonban az ellentétek feloldására és lelki
megújulásta törekszik. Az élet fő sodrából való ki
vetettség érzése szüli benne ezt a katarzis-igényt.
Úgy érzi, nélküle idegen minden, ha ő nem szere
pel az emberi törekvésekben, azok csak rosszak,
csonkák lehetnek. A szabédi nagyréten és a Nélkü
lem cimű versek párhuzama mutatja a legtömöreb
ben : .Vasuti sin mellett / jöttem ídegennek / egy
idegen világra" - olvassuk az előbbi versben, majd
a másikban: "Nem kéri kölcsön vállam erejét / a
romokon sodródó sorskerék, / idegen utján elgör
dül tova."

A korábban önmagától is idegen Szabédi a há
ború után megleli optimista hangját. De talán
mert korábbi életében csak kívánta, de meg nem
tapasztalta az öntevékenységet ekkor még segít
séget vár, a cél felé induláshoz. A negyvenes évek
második fele még nem hozta meg Szabédi számára

TEOLÓGIA

Az Apostolok Cselekedeteinek
olvasása
Hogyan és hol alakultak ki az első hivő közössé
gek a feltámadt Krisztus körül? Milyen volt az éle
tük, mik voltak az örömeik és k űzdelmeik ? Ho
gyan terjedt el az evangélium egyetlen emberöltő

alatt Jeruzsálemtől Rómáig, az akkor ismert világ
fővárosáig? Az Apostolok Cselekedetei-nek olva
sója ezekre a kérdésekre kap feleletet. Az elbeszélt
eseményeknek azonban sajátos jelentésük van, a
nehézségek sem érthetők meg azonnal. a cselek
ménnyel kapcsolatos történelmi és földrajzi isme
reteink is hiányosak. Szívesen vesszük tehát a
szakértő magyarázó, kiegészítő tájékoztatását. Ezt
kapjuk meg Gál Ferenc, a nemzetközileg ismert

az újjászületést. Csak néhány évvel később a dog
matizmus ellen fellépve jutott el a katarzishoz. Bel
ső újjászületésével azonban nem járt együtt kora
problémáinak megoldódása, sőt éppen e problé
mákkal szemben újult meg ő maga is. A pacsirta ci
mű, önbírálattól sem mentes versét 1949-ben kezd
te el, de csak 1953-ra tudta befejezni. A bürokrácia

, és a személytelen tömegdemagógia ellen szólt "em
berűl" ~ a versben is kiemeli e szót ~, majd így feje
zi be: "Négy éve irtam ezt a verset ... / És be ré
mes, / hogy panaszom ma is érvényes". Ugyaneb
ben az évben a Mese cimű versében követelt írói
felelősséget, hogy aztán költőként többé ne szólal
jon meg.

Szabédi igaz és őszinte hittel állt a háború után
az új rend rnellé, de megalkuvásra képtelen aIkatá
val nem vállalhatta az elkövetkező évek torzulá
sait. Utolsó verseivel és az 1953-ban írt, 1956-ban
publikált Az RNK magyar irodalmának néhány
problémája cimű tanulmányával egy emberi tartá
sát és felelősségét megőrző írástudó tiltakozott a
dogmatizmus térhódítása ellen. Ezek az írások egy
lassú tisztulási folyamat első jelei voltak a személyi
kultusz korában. Szabédi László ezt a tisztulást
másoktól is követelve jutott el 1959. április 18-án a
kolozsvári vonatsínekhez. Költői és tudósi életmű
ve beépült nemcsak az erdélyi, de az egységes ma
gyar kultúrába is. Kristálytiszta gondolatmenete
és világos fogalmazása nyelvtudósi és lírikusi alka
tán ak ötvözete volt.

VIRT LÁSZLÓ

dogmatika professzor A::- Apostolok Cselekedetei
nek olvasása cirnű könyvéből. Nagy szakértelem
mel, de könnyen érthető stílusban kiséri végig ol
vasóját az apostolok, elsősorbana Péter és Pál mű
ködését ismertető szent könyv eseményein. Nem
tudományos egzegézist akar nyújtani. hanem a
könyv olvasásához. megértéséhez ad segitséget. Az
Apostolok Cselekedetei-nek tanulságait összegzi a
mai olvasó számára. Péter arról beszél, amit többi
apostoltársával egyűtt látott és hallott (4,20), Pál
évekig tartó missziós útjairól számol be. Működé
sük eredményeképpen kialakul az apostoli kor
egyháza. Megismerhetjük az egyház felépítésének
lényeges elemeit és a hivő magatartás jellemző je
gyeit. Ezek Krisztus rnüvére, tanítására vezethetők

vissza, így minden korszakban meg kell marad
niuk.

Az első pünkösd leírásából a Szentlélek tevé
kenysége rajzolódík ki. "A képben benne van a ta
nítás, hogy a Szentlélek minden hivőt át hat, min
denki személy szerint »újjászületik vízből és Szent-
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