
betegekért, a pápáért és igehirdetőkért -, akkor rövid imájuk után hátralépnek, átadják helyüket
egy másik ifjúnak, hogy az folytassa. A Miatyánkot és Credót a hivek állva, hangosan mondják
el. A tévéadás után felirat jelenik meg a képernyőn a lelkész telefonszámával, akit bármelyik híve
felhívhat déli egy órától délután ötig, vagyis a miséző pap négy teljes órán át válaszol a feltett
kérdésekre, észrevételekre. Hollandia katolikus népe ragaszkodik a teljes szabadsághoz, és
igényt formál a bíráló vélemények türelmes meghallgatására is. A reformáció utáni időkben, a
második világháborúig a lakosság többsége protestáns volt, ma a katolikus vallásúak száma
meghaladja az ötven százalékot.

A társadalmi és politikai kérdésekben a nép szava döntő, a kormány alkalmazkodik. Az ifjú
ság tiltakozó felvonulásokat szervez, például az atomfegyverek gyártása ellen, sok újonc kitér a
katonai szolgálat elől, mert az ellenkezik az elveivel. Az új királynő, Beatrix haladóbb irányzatot
követ,ígya baloldal is melléje szegődött. A holland könyvesboltokban nemcsak a szépirodalom
és a keresztény kultúra, hanem Marx, Engels és Lenin valamennyi műve is kapható. Legkedvel
tebb költőik Gabriel Smit (az egyházi élet fontos szerepével is foglalkozik), Roland Holst, Bertus
Aafjes stb. A katolikus egyház szervezetei foglalkoznak a homofiJek és a kábítószeren élők meg
mentésével is, az ifjúság számára vítaesteket rendeznek, ahol aktuális kérdéseket tárgyalnak
meg. Feltűnő az ökumenia hatása, a felekezetek megértőbbek egymással szemben. Hollandiában
a keresztény vallási élet a múltból táplálkozik, de iránya szemlátomást felfelé ível.

KISJÓKAI ERZSÉBET
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rája értékközpontú, arra tanít, hogy bárhová te
kintsünk is, mindenütt felfedezhetjük a teremtő ls
ten keze nyomát, melyet ~ ha van tehetségünk hoz
zá - akár versben is feldolgozhatunk. Az életnek és
gondolkodásnak ezeket az értékeit eddig is nyo
mon követhettük Szabó Ferenc életművében,mely
most új színárnyalattal gazdagodott.

Műforditásainak alapeszméje a hűség. Azokra
az alkotásokra rezonál leginkább, rnelyekből a
maga eszményeinek igazolását olvashatja ki. Ilyen
jellegű tevékenységétől még újabb sikeres munká
kat remélhetünk s ezzel párhuzamosan a magyar
műfordításirodalomtovábbi gyarapodását is vár
juk.
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K Szabó Ferenc: OSZI ÁMULAT (Róma, 1982).
\ szerző életművének ismerője bizonyos mértékű

meglepetéssel veszi kézbe új kötetét. mely régebbi
cs újabb verseit, valamint műfordításait tartal
mazza. E meglepetésünket persze csökkenti vala
melyest az a tény, hogy Szabó Ferenc költői hevü
lettel és nagy beleérzéssel megírt irodalmi esszéi
ben eddig is tetten érhettük a poézis elkötele
zettjét, aki nyilván azért tudott az általa felvetett
kérdésekről olyan meggyőzően és annyi azonosu
lássai írni, mert maga is költő.

Mi jellemzi Szabó Ferenc költészetet? Minde
nekelőtt nagyfokú műveltség, mely mind témavá
lasztásában, mind verseinek finom, áttetsző képei
ben jelentkezik. Olyan érző és hivő ember vallomá
sai ezek, aki alaposan ismeri a világirodaimat, s
nem azzal akar hatást kelteni, élményt adni, hogy

E váratlan formai bravúrokkal szolgál, hanem medi-
táeiói során feljegyzi benyomásait, melyek szár
mazzanak akár tárgyi környezetéből, akár gondo

L lataiból. mindig a világ egységének és rendezettsé-
gének, az ember eszméi-eszményei célra 'irányulá
sának igazságait sugallják. Jóleső érzéssel olvas
hatjuk e kis elmélkedéseket a költészetnek olyan
korszakában, amikor a szó gyakran önmaga ellen
létébe fordulva nem jelenteni akar valamit, hanem
c hagyományos jelentést tagadni. Szabó Ferenc li-ő
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