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Keresztes András

A LELKIPÁSZTORI BESZÉLGETÉSEK
LÉLEKTANÁBÓL I.

Miért szükséges a lelkipásztori beszélgetések lélektanával foglalkozni?
Szűkebb értelemben vett lelkipásztori beszélgetésről akkor van szó, ha valaki a lelki

pásztort keresi fel olyan problémáival, nehézségeivel, amelyekkel egyedül nem tud megbir
kózni, és a lelkipásztor vállalja; hogy egy beszélgetésben vagy beszélgetésekben segít a
bajban lévőnek megtalálni a kivezető utat szorongató helyzetéből. Tágabb értelemben
lelkipásztori beszélgetésnek nevezhetünk minden olyan beszélgetést, amelyet a lelkipász
tor folytat valakivel, feltéve, hogy - ha távolról is esetleg, de azért - van valami kapcsola
ta e beszélgetésnek a hit, a vallás kérdéseihez.

Az igazi lelkipásztori beszélgetés: két ernber találkozása Istenben és Isten színe előtt.

Két ember találkozása Krisztus és a Szentlélek jelenlétében. Ha arra a kérdésre keresünk
feleletet, mi különbözteti meg a lelkipásztori beszélgetést minden más beszélgetéstől,

akkor azt kell válaszolnunk, hogy a sajátosságot elsősorban nem a tartalom adja meg,
hanem a beszélgetés légköre, az az atmoszféra, amely az embert lelke le~mélyén érinti
meg, abban a mélységben, ahol - bár talán kétségektől és keserűségektől elfojtva -
elevenen él még az isteni titok. "

A lelkipásztori beszélgetés tehát két ember találkozása. Valaki pedig úgy fogalmazott:
a találkozás kegyelem. A találkozásban mindig van valami titokzatos. Miért éppen én
találkozom veled, te pedig velem? Erezzük, hogy a·találkozások meghatározói nem mi
magunk vagyunk, de azt is érezzük, hogy egy ilyen találkozás tán mégsem csak a puszta
véletlen műve. Úgy látszik, valamit adhatunk, és adnunk kell egymásnak.

A lelkipásztor számára egy ilyen találkozás nagy felelősség: el tudja-e vezetni a bajba
jutott embert Istenhez, hogy az Isten szemével lássa a problémáit és a problémák
megoldásához vezető utat? Vagy pedig nem válik-e egyenesen akadályává annak, hogy
a reá bízott eljusson Istenhez?

Lelkipásztori beszélgetéseket az egyházban mindig is folytattak, azonban manapság
mintha megnőtt volna a jelentőségük. Egyrészt, mivel napjainkban igen sok a magányos,
lelki konfliktusokban szenvedő ember, és ezek száma, mint köztudott, egyre nő. Más
részt, egyre nő azoknak a száma, akiket - nem lévén rendszeres templombajárók - esetleg
másképp el sem érhetünk, másképp nem is tudunk elvezetni Istenhez. Harmadsorban
gyakorló keresztények számára is szükséges és hasznos lehet az igazi lelkipásztori beszél
getés, mert valódi személyes találkozásokra, a lélek mélyének megszólítására többnyire
csak így kerülhet sor.

Őszinte híveink az elmondhatói annak, hányszor csalódtak a papokkal folytatott
beszélgetésekben, mert úgy érezték, nem értették meg őket, nem vették komolyan a
problémáikat. Mi magunk, lelkípásztorok ís észleljük, hogy valami baj van a beszélgeté
seinkkel. Az eredmények gyakran nem felelnek meg abefektetett energiáknak. Igen,
beszélgetéseket folytatunk, de kölcsönös megértésről szó sincs. Nem találjuk meg a
megfelelő hullámhosszt. Elbeszélünk egymás feje fölött. Valódi kapcsolatok nem jönnek
létre.

A lelkipásztori találkozás: kegyelem. De megvannak a beszélgetésnek a lélekta~i

törvényszerűségei is: S ha ezeket a törvényszerűségeket még nem is ismerjük teljesen, a
tudomány sokat feltárt már belőlük az elmúlt évtizedekben. Úgy hiszem, annak, aki
eszköz akar lenni a kegyelem kezében, minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy
alkalmas, használható eszköz lehessen. Törekednie kell a megszerezhető ismeretek elsajá
títására akkor is, ha tudván tudja, a lényeg nem az ő erőfeszítésén múlik.

NÉHÁNY SZÓ A BESZÉLGETÉSRŐL ÁLTALÁBAN. Mi is tulajdonképpen li be
szélgetés? Ha nem törekszünk tudományos értékű meghatározásra, azt mondhatjuk: a
beszélgetés = szavakkal történő kapcsolattartás. A szavaknak van tartalmuk, és úgy
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tűnik, hogy a beszélgetéssorán a partnerek erre a tartalomra reagálnak szóval vagy tettel.
Amikor a beszédről szólunk, akkor tehát gondolunk magukra a szavakra, a szavak
tartalmára s a kiváltott reakciókra. Arra a fontos tényre viszont nem mindig gondolunk,
hogy beszélgetésünket, "szó-váltásunk" következményeit nem mindig és nem csak sza
vaink közvetlen tartalma határozza meg.

Vegyünk egy példát! Egy asszony megkérdezi: - Plébános úr, lenne-e egy kis ideje
számomra? A pap pedig így válaszol: - Ó, kérem, parancsoljon, jöjjön be velem a
plébániára. - Amikor ezek a szavak elhangzanak, nem csupán arról a rövid információ
cseréről van szó, ráér-e a plébános? Az elhangzott kérdés és válasz mögött ott cseng egy
csomó, a szavakban, a szavak hangalakjában alig megmutatkozó érzelem is. A kérdező

ben például: Meg merjem-e szólítani a plébánost? Nem veszi-e zaklatásnak? Nem fog-e
visszautasítani? Ha igen, mikor lesz ismét bátorságom, hogy beszélgetést kezdemeayez
zek, S ha fogad, lesz-e merszem előhozni a problémámat? Meg fog-e érteni?

Es esetleg a plébános is többféle érzelmer élt át. Esetleg bosszankodott, mert más
programot tervezett, és most le kell mondania róla. De érzi, hogy az asszony bizonytalan,
bátortalan; sejti, hogy fontos oka lehet annak, hogy a beszélgetést kéri. Mindezek alapján
dönt úgy a plébános, hogy igenlő választ ad, s válaszát úgy fogalmazza meg, hogy az
megnyugtató és bátorító legyen.

Ez a példa csak arra szolgált, hogy érzékeltesse, a beszélgetésben több történik a
szavak cseréjénél, a szó szerinti tartalom tudomásulvételénél; és arra is, hogy felhívja a
figyelmet: beszélgetésünk eredményességét döntően befolyásolja, hogy észleljük-e a szó
szerinti tartalom mögött rejtőző érzelmeket, s aszerint fogalmazzuk-e meg válaszunkat.
Erre minden beszélgetésben ügyelnünk kell.

Az érzelmekre való figyelés még egy szempont miatt fontos lehet: Beszélgetéseinkkel
gyakran hibás magatartásmódokat kívánunk korrigálni. A lélektan viszont igazolja,
hogy a hibás cselekvések mögött általában hibás gondolkozás áll, a hibás gondolkozás
mögött pedig hibás érzelmek. Ha tehát segiteni akarunk valakin, akkor a gyógyítást
nagyon gyakran az érzelmeknél kell kezdenünk.

A BESZÉLGETÉS KÜLSŐ FELTÉTELEIRŐL. Ha eredményes beszélgetést akarunk
folytatni, akkor meg kell teremtenünk a beszélgetésnek kedvező külső feltételeket is.
Elsősorban ki kell küszöböln ünk mindazt, ami lehetetlenné teszi a bizalmas beszélgetést,
ami zavaró hatásával akadályozhatná Krisztus jelenlétének a megtapasztalását.

A beszélgetés helyét illetőleg: A beszélgetés színtere lehet a természet (kert, erdő).

A természet szépsége,élettel telt csendje sok emberre hat megnyugtatólag, oldólag. Segíti
a megnyílást, a koncentrálást, a figyelmes hallgatást.

Többnyire azonban zárt helyiségekben folytatjuk beszélgetéseinket. A partner lakása
általában nem megfelelő hely komoly beszélgetésekre, mivel kevésbé kapcsolhatók ki a
zavaró tényezők. Amiatt sem szokták ajánlani, mivel a vendég szerepébe, vagyis kiszol
gáltatott helyzetbe kényszerítheti a lelkipásztort. Kevesebb lehetősége lesza kezdeménye
zésekre. Viszont nagyon alkalmas lehet a kapcsolat létrehozására, a bizalom légkörének
megteremtésére (családlátogatások).

A lelkipásztor lakása, dolgozószobája többnyire kedvezőbb lehetőségeket nyújt. A
berendezés legyen ízléses,nem túl zsúfolt és nem túl sivár. Esztétikailag nyújtson kellemes
látványt. Ne legyen túl hivatalos, de a privát jelleg túlhangsúlyozása sem kedvező hatású.
Tapasztalatok szerint eredményesebb a lakószobában folytatott beszélgetésnél az, amit
a dolgozószobában folytatnak.

Biztosítsuk látogatónk testi kényeimét. Olyan ülő-alkalmatosságokról gondoskod
junk, amelyen nem fárasztó azalés. Kedvező, ha. a beszélgető partnerek egyforma
magasan ülnek, nem egymás mellett, hanem nagyjából egymással szemben, esetleg kissé
rézsútosan, hogyapartnerünknek legyen lehetősége elnézni mellettünk. Ne ültessük
fénnyel szemben, mivel az kellemetlen, fárasztó, s a kiszolgáltatottság érzetét kelti. Afény
egyébként se legyen vakító. A lelkipásztor se üljön sötétben, az megfosztja partnerünket
a metakommunikációs jelzések egy részének (tekintet, arcjáték) észlelésétől. Általában
jó hatást szokott kiváltani, ha a székek, illetve fotelok között egy kis asztal áll.

A lelkipásztori beszélgetések során gyakran előfordulhat, hogy olyan intim, rejtett
témákat érintünk, amely egyébként csak partnerünk és Isten titka, másokra nem tarto-
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zik: Hogy ilyen mélységű beszélgetésre egyáltalán sor kerülhessen, annak egyik alapvető

feltétele, hogy biztonságban lehessünk minden külső zavaró tényezőtől. A telefon csengé
se, hozzátartozók vagy munkatársak belépése a szobába megzavarhatja a beszélgetés
folyamát. széttörheti a bizalom kialakult légkörét. Lehet, hogy a kedvező pillanat soha
nem tér már vissza. Gondoskodjunk arról, hogy se zavaró hangok ne juthassanak be a
szobába, se a beszélgetés ne szűrődhessen ki onnét. Partnerűnk biztonságban érezhesse
magát.

Jó, ha ügyelünk testi állapotára is. A megfelelő légkör kialakulását elősegítheti ep" kis
figyelmesség. Kávé, tea, cigaretta kínálása megkönnyítheti a kapcsolat kíalakításat és
elmélyítését, oldhatja a gátlásokat, módot adhat egy kis píhenésre, felüdülésre.

Ügyelnünk kellene saját testi-lelki állapotunkra is. A lelkíísmeretes orvos nem operál
fáradtan, kímerülten. Sokszor a lelkí beszélgetések sem jelentenek kevésbé kényes felada
tot. Következménye lehet annak, ha fáradságunk miatt nem hallunk meg valami finom,
rejtett jelzést, ha nem megfelelően kiválasztott kifejezést használunk, ha beszélgetőtár

sunk észreveszí, hogy nem vagyunk eléggé jelen a beszélgetésben, hogy figyelmünk
időnként másfelé kalandozik.

A beszélgetés idejét illetőleg: A fogadóórák ideje olyankor legyen, hogya dolgozó
embereknek is lehetőséget nyújtson a lelkipásztor fölkeresésére. A hirdetésekben arra is
utalni kellene, hogy előzetes megbeszélés alapján szívesen állunk más időpontban is a
minket keresők rendelkezésére. Sokak számára pszichikailag ís kedvezőek az esti órák,
amíkor már elültek a külső zajok, a napi feladatok már nem nyomasztanak. Erdekes
megfigyelés, hogy az ember az esti órákban általában nagyobb távolságból, 'tehát tárgyi
lagosabban képes szemlélni saját magát és a problémáit.

AMI A BESZÉLGETÉST MEGELŐZI. A beszélgetésekre sohasem előzmények nélkül
kerül sor - leszámítva a véletlen találkozásokat. Fontos lelki folyamatok játszódnak le
a segítséget keresőben, s a lelkipásztor számára is fontos, hogy megfelelően felkészüljön
a beszélgetésre.

Ami látogatónkat illeti, komoly és összetett lelki folyamatok mennek végbe benne, míg
véglegesen megérik a döntés, gondjaival egy másik emberhez, nevezetesen egy lelkipász
torhoz forduljon. E~t a döntést bizonyára hosszabb töprengés előzte meg, a pró és kontra
érvek mérlegelése. EI benne a vágy, hogy nehézségeiből kilábaljon, de a szorongás is,
mert egy idegen segitségét kell igénybe vennie, s nem tudhatja, mi vár rá. Sok mindent
kockára tesz, amikor feltárni készül saját belső világát: rossz színben tűnhet fel mások
előtt; szembe kell néznie saját hibáival, s azzal, hogy még arra sem képes, segítsen
önmagán; esetleg változtatnia kell eddigi megszokott életvitelén. Vagyis már maga az a
szándék, hogy felkeresi a lelkipásztort, komoly lelki teljesítmény lehet. Készülődés

közben egy tudattalan kép kezd kialakulni benne a lelkipásztorról. Lehet, hogy ez a kép
túl pozitiv, túl nagyok az elvárásai, s ez később csalódáshoz vezet. De lehet, hogy negatív
képet alakít ki magában, s a találkozás első pillanatától kezdve csak azt lesi, hol
igazolódnak ezek: "Ugye,mondtam én előre, ilyenek ezek a papok. Mind egyformák-.
Egyiktől sem lehet semmi jót várni!" - Föléledhetnek benne azok a tapasztalatok és
élmények, amelyeket eddig szerzett a különféle tekintélyt képviselő emberekkel kapcso
latban. S könnyen lehet, hogy ezeket a negatív vagy pozitív élményeít kivetíti a lelkipász
tor személyére, jelentős negatív vagy pozitívelőítéletekkel indul a találkozásra.

I Jó, ha a lelkipásztor tisztában van ezekkel a folyamatokkal. Már az, hogy tud róluk,
valamelyest ellenállóvá teheti e negatív hatásokkal szemben. Arra ís jó gondolnunk,
különösen a véletlen találkozások, vagy pedig harmadik személy kérésére létrejövő

beszélgetések esetében, hogy sok ember szemében puszta 'létezésünk, csupán a velünk
való találkozás a fenyegetettség érzetét váltja ki, még ha az illető nem is vallja ezt be
magának. Az ilyen ember azonnal védekező állásba vonul, vagy inkább beszorítva érzi
magát, és azt az elvet választja vezérlőelvnek: a legjobb védekezés a támadás. Az ilyen
sáncok mögé vonuló magatartás automatikusan fellépő görcsét nagyon nehéz föloldani.
Különleges türelmet, megértést és szeretetet igényel.

A beszélgetésre készülve a lelkipásztorban is különböző asszociációk ébredhetnek,
melyek befolyásolhatják magatartását, megszüntethetik elfogulatlanságát, megnehezít
hetik a pozitív hozzáállást. Csak úgy tudunk úrrá lenni ezeken a szándékunk ellenére
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föllépő érzéseken, ha tudomásul vesszük létezésüket, akár pozitívok, akár negatívok, s
ügyelünk rájuk.

Ami a beszélgetés előzményeit illeti, nagyon fontos lehet a lelkipásztor részéről az
előkészület. Erre időt kell szánnunk. A beszélgetés előtt félre kell tennünk egyéb gondja
inkat. Helyre kell állítanunk lelkünk nyugalmát, el kell érni a belső összeszedettség
állapotát. Kérjük Istent, hogy segítse szívünket tisztává és szabaddá tenni. Ezt az időt

kell felhasználnunk arra is, hogy átgondoljuk a partnerünkkel előzőlegfolytatott beszél
getés-k tartalmát.

A BESZÉLGETÉS KEZDŐ SZAKASZA. A beszélgetés kezdő szakaszának legfonto
sabb feladatai: a kapcsolatteremtés, a bizalom légkörének kialakítása, a beszélgetés igazi
indítékának megismerése.

Hogy a beszélgetés kérésének mi az igazi indítéka, vagyis hogy partnerünknek mi a
valódi problémája, azt - bár lehet, hogy meglepőnek hangzik, de - nem mindig könnyű

megismerni. Ennek oka lehet az, hogy beszélgetőtársunk először szeretne megismerni
bennünket, s míg meg nem nyertük a bizalmát, addig nem mer mélyebb bepillantást
engedni lelkivilágába. Időnként az is előfordul, hogy azért kell látszat-problémákról
csevegnünk, mert az igazi nehézség még a partner számára sem ismert, egyelőre még csak
a tudattalanjában dolgozik, de annyit érez belőle, hogy valami nincs rendben. Ez utóbbi
eset az úgynevezett segítő kapcsolatokban nem is olyan ritka jelenség, mint ahogy
gondolnánk. Épp ezért olyan fontos, hogy megteremtsük a bizalomnak azt a légkörét,
amely lehetővé teszi a segítséget kereső számára, hogy megnyíljon előttünk, és előkészít

heti olyan folyamat beindulását, amelynek során a tudattalanból is felszínre juthatnak
a problémák.

Bizalmat pedig úgy tudunk ébreszteni, ha minden szavunkból, tettünkből azt észleli
a segítséget kereső, hogy feltétel nélkül elfogadjuk őt olyannak, amilyen. Ereztetnünk kell
vele: legfőbb törekvésünk az, hogy valóban megértsük őt és motívumait. Hogy autonóm
személyiségnek tekintjük, akinek joga van arra, hogy saját érzelmei legyenek, akinek nem
kell félnie szimpátiánk elvesztésétől akkor sem, ha valami egyébként szégyenletes, rejte
getett dolgot árul el magáról. Ez nem azt jelenti, beleegyezünk a hibáiba, bűneibe is.
A partner nem is ezt várja tőlünk. Ha ezt várná, bizonyára nem minket keresett volna
fel. Azt a magatartást várja tőlünk, amellyel Jézus fordult a bűnösök felé: nem fogadta
el a bűnöket, de elfogadta a bűnösöket. Es épp ez az elfogadó magatartás tette lehetővé

számukra, hogy megtérjenek, megváltoztassák addigi életüket. Ez az akceptáló magatar
tás a legfontosabb feladata a lelkipásztornak a beszélgetés kezdő szakaszában, de csak
akkor lesz eredményes, ha nem egyszerűen trükként alkalmazzuk, fogásként, hanem ha
egész lelki beállítottságunk kifejezője, vagyis ha hiteles a viselkedésünk. Ruth Bang
szerint a megfelelő légkör kialakításához az szükséges, hogy már a beszélgetés kezdetén
"emocionális ajánlatot" tegyünk beszélgetőtársunknak. Mit jelent ez az emocionális
ajánlat? Szívélyességet, jóindulatot, érzelmi melegséget, a másikért való aggódás érzését,
figyelmes érdeklődést. Bang, aki elsősorban szociális gondozóknak szánta a könyveit, így
ír A segítő kapcsolat című művében.

"Fontos, és a szociális gondozónő szakmai feladatai közé tartozik, hogy barátságosan
és érdeklődéssel forduljon az ügyfélhez; a szakmailag helytálló főlvilágosítás önmagában
semmiképpen nem elegendő a jó szakmai teljesítményhez. Tulajdonképp miért nem?
Először is a szociális gondozónő egyáltalán nem tudhatja, hogyan szánta el magát ez az
asszonya hivatal fölkeresésére, esetleg mennyi testi és lelki erőfeszítésébe kerűlt; tehát
a barátság hiánya nem növelné-e a meglévő feszültségeket, s nem hozna-e létre belső

bizonytalanságot. A lelki egészség védelme és erősítése minden helyzetben kötelessége
minden szociális gondotónak... 'Ezenkívül törődnie kell azzal, hogya lakosság minden
találkozása azzal a hivatallal, amelyet képvisel, a lehető legpozitívabb nyomokat hagyja
az érintettek emlékezetében." Vajon a papoknak nincsenek hasonló kötelességeik?!

Az "emocionális ajánlat" jelentősége az, hogyalelkipásztorban élő bizonyos gondola
tok, érzelmek a segítségre szorulóban is hasonló gondolatokat, érzelmeket ébresszenek.
Az agresszió agressziót kelt, az elfogadó magatartás a segítő személyének elfogadását.
Rendkívüli fontosságú az elfogadottság érzésének megtapasztalása amiatt is, mert segít
heti partnerünket abban, hogy elfogadja saját magát. Ha pedig saját magát el tudja
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fogadni, akkor bátrabban szembenézhet saját problémáival is, tárgyilagosabban viszo
nyulhat hozzájuk, könnyebben megoldhatja őket. Es ha érzi, hogy van valaki, aki
elfogadja őt olyannak, amilyen, segítheti agresszív-védekező magatartásának föladásá
ban, amibe eddig esetleg belemenekült. Képessé válik arra, hogy megnyíljon, képessé
válik arra, hogy külső hatásokat befogadjon.

Ha partnerünk kezdi a beszélgetést, legfontosabb, hogy hagyjuk beszélni, akkor is, ha
az elején kerüli az igazi ok közlését, s szinte megelőzésként mellékes dolgokról beszél;
ha kerülő úton közelíti is meg az igazi problémát, Tisztelnünk kell a partner távolságtar
tási igényét. Erőszakkal nem törhetjük át belső ellenállásának még le nem épült falát.
Gátlásos ember esetében esetleg nekünk kell indítanunk a beszélgetést. Ilyenkor sem
célszerű rögtön rátérnünk látogatónk bajaira, nehézségeíre, mert azokhoz gyakran a
szorongás és a bűntudat érzései kapcsolódnak. Altalános, személytelen témákkal kezd
jük. Minél óvatosabban közelítünk a személytelen kérdések felől a személyesek felé,
annál könnyebben nyílik meg a gátlásos ember.

Ha partnerünk rátért személyes problémáira, legfontosabb, hogy hagyjuk, beszélje ki
magát. Érezze, hogy mindent elmondhat, amit akar. A beszélgetésnek ebben a szakaszá
ban nem lenne helyes túl korán kérdéseket föltenni. Csak ha nagyon fontos, akkor
kérdezzünk. Viszont támogassuk beszédfolyamát a figyelem, az érdeklődés jeleivel. Ilyen
jelek lehetnek: egy-egy közbevetett rövid szó (igen, értem, persze, úgy), esetleg csak egy
"hm", "aha"; fejbÓlintá~figyelŐtekintet (szemkontaktus), kissé előrehajló testtartás.

Jó, ha külön is ügyel" k arra, hogyelfogadó magatartásunk meglétét vagy hiányát
adott esetben a szavaknál okkal jobban kifejezik metakommunikácíósjelzéseink. A talál
kozások során általában a szavak elhangzása előtt találkoznak a tekintetek. Nem min
degy, hogy mit olvas ki belőle a partner: kíváncsiságot, feddést, kritizálást, lekicsinylést,
elutasítást, unalmat, türelmetlenséget, vagy pedig érdeklődést, belső nyugalmat, jóindu
latú figyelmet stb. Nem mindegy, milyen a hangunk magassága, gyorsasága, ereje.
Befolyásolhatják a kapcsolat kialakulását gesztikulálásaink. A nyugtalan, a túl merev
vagy ideges mozdulatok például nem kedveznek a személyek közötti hídépítésnek.
Partnereink sokkal többet olvasnak ki ezekből a szándékolatlan metakommunikációs
jelzéseinkből, mint ahogy mi, lelkipásztorok, azt föltételeznénk.

(A tanulmány második részét következő, oktáberi számunkban kázöljük.)

FECSKE CSABA versel

Va/aki

Kitölteni az űrt,

a dolgok réseit
csak ővele, ki rajtam áttűnik,

ki bennem, mint a tarkómtól
sarkamig nyilalló fájdalom,
úgy van jelen

Majd e/repü/nek

Évek csipkebokrán pirosló
szívünket kései álmok csipegetik
e furcsa és csapzott madarak
akik majd elrepülnek ügyet se vetve ránk
eltűnnek a mindenség
jéghideg hul/ámaiban
ahol bolygók és csillagok
magányos hattyúi haldokolnak
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Werdy Péter

A GYÓNÁS PSZICHOANALITIKÁJA

Alszeghy Zoltán professzor a következőket írja A gyónás című, 1978-ban Rómában
megjelent munkájában: "... a tények szava félreérthetetlen: a gyóaás bizony világszerte
válságban van. A krízis külső, mennyiségi alapon mérhető oldala ,abban áll, hogy
mindenütt csökken a gyónások száma: sok jó katolikust nem vonz a gondolat, hogya
bűnbánat szentségében keressen tisztulást Isten színe előtt, és nem egy különben buzgó
pap bizonytalan abban, hogy helyes-e erejét és idejét éppen a bűnvallomások meghallga
tására és a bűnök feloldozására fordítani."

A modern szociálpszichológia egyik megalapítója, Erich Fromm napjaink veszélyezte
tett életformájáról az alábbiakat nyilatkozta:

- Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy megjósoljuk egy társadalom pusztulását.
Mindenesetre úgy tűnik, hogy ipari társadalmunk lassan elpusztul.

Kérdés: Melyek a fő okok?
, Fromm.. Mindenekelőtt: egy társadalom nem létezhet boldogság és szeretet nélkül.

Ugy vélem.jaz ember nem élhet öröm és szeretet nélkül. ..
Kérdés: On egyszer a belső elhalást század unk betegségének nevezte. Mi ennek az oka?
Fromm: Ugy hiszem, a modern ipari társadalomban az életnek nincs többé vágyképe.

Nincs vágyképe, amelyre törekedjünk, amely után sóvárgunk, amelyet szeretnénk meg
valósítani. Nincs motívum, amely arra ösztökélne, hogy átéljük a vágy képet. Úgy
mondanám, hogy maga a vitalitás a vágykép eredménye. Ha nem létezik többé vágya
"nagyra", a "szépre", a .fontosra", akkor az emberi vitalitás legyengül. (Utolsó interjú
Erich Fromm-mal. Valóság, 1980/7).

A változás és a kiút gyakorlatilag egyetlen alternatívára szűkülr le: "Mindenekelőtt

azokat a társadalmi formákat, amelyek a szeretet útjában állnak, olyanokkal kell felvál
tanunk, amelyek támogatják a szeretetet. Marad a remény, hogy az emberek felismerik
a szenvedésüket, mely a szeretet hiányában jelenik meg" (Alszeghy, i. m. 8. o.).

Az egyház nagyon na~y segítséget tud nyújtani ebben a szeretet-keresésben, ha a
segítségért kinyúló kezeket megfelelő módon ragadja meg, és az ipari társadalom betegsé
geit a megfelelő módon kezeli. Az egyház felé forduló ember nem mindig tudja megfogal
mazni, hogy pontosan mi\ is vár a kereszténységtől. De ami alapvető és mindig döntő

motívum: egyéni léte megertését. Hogy ebben segíthessünk. előbb meg kell ismernünk
alapvető gondjait. Es ez nem kőnnyű feladat.

Kereszténység és pszichoanalízis

Világszerte sokan folyamodnak a lélekelemzés költséges folyamatához, mert szükségét
érzik, hogy egy megértő és tapasztalt emberrel folytassanak beszélgetést - életük problé
máiról. A múltban kevés gyakorló katolikus fordult a pszichoanalízis alkalmazásához,
mert ezt a funkciót a gyónás töltötte be. Az utóbbi évtizedben a helyzet megváltozott.
Egyre több pap utasítja el a hozzá forduló megtérőt azzal, hogy nincs szüksége gyónásra.
Alszeghy professzor elemzését követve lehet, hogy nem bűnről van szó, de a hivő mégis
úgy érzi, meg kell vallania valakinek. Ilyenkor az elutasítás teológiailag helytelen; első

sorban a célt kell szem előtt tartanunk, a belső indíttatást, hogy valaki legbensőbb énjét
egy másik ember előtt fel akarja tárni: mindnyájunknak szükségünk van az állandó
haladó megtérésre (Lk 13,1-5). A megtérésnek szükséges eszköze a bűnbánat szentségé
ben lefolyó, a kegyelem jelenlétét jelző megbeszélés, amelyben a gyónó feltárja lelkét, a
gyóntató pedig Isten szavának megfelelően értelmezi a megtérő pillanatnyi helyzetét.

Vannak lelki folyamatok, amelyek az alvás ideje alatt, az álomtartományban játszód
nak le. Ezeket nehezen lehetne bűnnek, vagy véletlennek nyilvánítani, holott tartalmukat
tekintve az egyén valóságos problémáit hordozzák. Egy gondolatban elkövetett gyilkos-
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ság például nem számíthat bűnnek, ha azt szívből megbánjuk, s tisztázzuk magunk előtt

a szándék kialakulásának körülményeit. Egy álomban elkövetett bűnös cselekedet azon
ban sokkal mélyebbre nyúlik vissza, mint pillanatnyi érzelmi állapotunk alakulása.
Hosszú, gyakran évekig elfojtott vágyak kompenzációja lehet. Hiba lenne tehát lebecsül
ni az álmok jelentőséget.Hagyományos kategóriáink értelmében egyre kevésbé beszélhe
tünk az ilyen esetekben "bűnvallomásról",helyesebb ha az "önvallomás igénye" kifeje
zést használjuk arra a belső szükségletre, amely minden emberben munkál, és igyekszik
is felszínre jutni. '

A pszichoanalízis összetett tudomány. Általában a következőket jelenti: gyógyító
eljárás neurotikus zavarok és pszichés bántalmak kezelésére; az emberi pszichikum és
személyiség kutatásának módszere; tág határok között mozgó tudományos elmélet;
végül pedig önálló világmagyarázat is. Ez utóbbi jelenti a legtöbb problémát a keresztény
felfogás számára, hiszen itt találkozunk a legélesebben Freud ateizmusával ésvalláselle
nességével. Bár Freud elismerte a katolikus egyház pozitív szerepét, gondoljunk csak a
Lou Saloméhoz 1935 januárjában írott levelére, amelyben így vélekedett: " ... ha a
jelenlegi körülmények között publikálnánk Ausztriában ezt a meghatározást (ti. Salome
vallásdefinícióját - W. P.), amely valósággal lenyűgözött, megkockáztathatnánk, hogy
a katolikus hatóságok hivatalosan betiltják a pszichoanalízis gyakorlását. S ez a katoli
cizmus az egyetlen, amely még megvédelmez bennünket a nácizmustál" (Ernest Jones:
Siegmund Freud élete és munkássága. Bp. 1973). Freud elmélete azonban a vallást triint
kényszerneurózist - alapjában véve - elvetette.

A pszichoanallzis mint tudományos gyakorlat, akkor lesz igazán a keresztény minden
napok segítőtársa, ha elméletét az egyház-hivő kapcsolat ra vonatkoztatva sikerül alkal
maznunk. Joggal kérdezhetjük azonban, szabad-e egyáltalán egy ateista elméletet a
keresztény gyakorlatba bevezetni, s nem fordulunk-e szembe önmagunkkal, ha a freudiz
must mint ideológiát elutasítjuk, de a pszichoanaJízist mint módszert elfogadjuk? Jay
Halley A pszichoterápia stratégiája című munkájában a többi között megállapítja:
"Mindig voltak olyan emberek a világon, akik változtatni akartak életmódjukon, érzései
ken és gondolkodásukon, és mindig voltak olyanok, akik hajlandók voltak segíteni
ebben. Keleten a változás vallási élmény keretében szokott lezajlani. Nyugaton áttoló
dott a dolog; egykor a változás a vallás területére tartozott, ma viszont a vallási vezetők
a világi szakemberektől tanulnak, hogy híveiket megváltoztathassák" (A pszichoanalízis
és modern irányzatai. Bp. 1971). Ez a változás pozitív értelmű folyamatot jelent. Az
egyháznak nem gyengeségét, hanem erejét mutatja, hogyamegváltozott kor megválto
zott körülményeinek megfelelő eszközökkel és módszerekkel veszi fel a harcot küldetése
érdekében. A társadalomtudományok egyes ágaiban a keresztény világnézet a pluraliz
mus álláspontjára helyezkedik, s elismeri, hogy véleménye csak egy a lehetséges vélemé
nyek közül. A pszichaonalízis esetében azonban más helyzet. A pszichoanalízis nemcsak
ideológia, hanem gyógyító eljárás is. Szent-Györgyi Albert meghatározása érvényesíthe
tő ezzel kapcsolatban is: "A tudományokat át kell élni". A pszichoanalízis olyan tudo
mány, amely átéléssel gyógyít, s az átélés elmélete és módszere a terápia eszköze és
módszere egyben.

A katartikus gyógykezelés

Az Arisztotelész katarzis-elméletén alapuló módszert Josef Breuer bécsi orvos
(1872-1925) vezette be a pszichanalízis eszköztárába. A klasszikus eset leírását a magyar
nyelven megjelent Freud művekben több helyütt is megtalálhatjuk. Freud és Breuer
közös munkájukban, a Studien über die Hysterie (Tanulmányok a hisztériáról)című

kiadványban tették első ízben közzé. Breuer a beteget hipnotikus állapotban kezelte, s
így sikerült lelki traumáit feltárnia. Freud viszont ébrenléti állapotban használta fel a
szabad asszocíáciák, és kibeszélés módszerét. Az analitikus megkezdi az éber, vagy
hipnotikus állapotban lévő beteg tudatának kiirbetapogatását. Fel kell tételeznie, hogy
a tünetek egy valamikor megtörtént és elfojtott esemény hatására keletkeztek. A beteget
addig faggatja, amíg rátalál az élmények erősen ellenálló csoportjára, amely a keresett
eseményt jelzi. Feltárja ezt az eseményt a tudatalatti tartalmából és tudatosítja a beteggel.
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Miután a tünetek okát feltárta, magát a betegséget is megszünteti, hiszen minden kóros
jelenséget az elfojtott élmény hatásai idéztek elő.

"Az elfelejtest emlékek nem semmisültek meg, hanem állandóan a beteg tulajdonában
voltak, és meg is lett volna a készségük arra, hogya tudatos gondolatokkal való
asszociáció révén felszínre kerüljenek, ha valamilyen erő nem gátolta volna, hogy tudato
sakká legyenek, és nem szorította volna vissza őket a tudattalanba. (...) Az az erő, amely
a beteges állapotot fenntartotta, mint a beteg részéről tapasztalt ellenállás vált érezhető

vé. (...) Tapasztalatom szerint a gyógyulás akkor állt be, ha ezeket az ellenállásokat
sikerült leküzdeni. (...) Fel kell tételeznem, hogy azok az erők, amelyek most ellenállás
képében gátolják -az elfelejtett emlékek tudatossá válását, annak idején maguk idézték
elő és szorították ki a kórokozó élményeket a tüdatból" ,- írja Freud (A pszichoanalízis
és modern irányzatai. i. m.). Az elfojtott vágykielégítés törekvése a tudatalatti szférában
tovább él, s miután ott tör be a tudat felszínére, ahol erre rést talál, konfliktust okoz.
Abetörést képződménynek (szimptóma) nevezzük. A képződményhez előbb-utóbb

ugyanazok a kellemetlen élmények kapcsolódnak, mint amelyeket a tudat az elfojtás
mechanizmusával el akart kerülni. A tudatalatti tartalmáhrz vezető út tehát a szabad
asszociációk módszere, amely a beteg élményeinek feltárásan alapszik éber állapotban.

A másik módszer az álomfejtés. Álmainknak kettős tartalma van: a nyilvánvaló
álomképek (erre emlékszünk vissza esetleg ébredéskor) és a lappangó álomgondolat,
aniely, miután a tudatalattiból a tudatosba kerül, előidézi az álmot.

"Minden álom egy teljesedésbe ment ösztönös vágyat fejez ki" - szögezi le Freud (Az
álomtan revizioja in Freud: Pszichoanalízis. Kriterion, Bukarest, 1977). Egy álom mindig
olyasmit testesít meg, ami a tudatalattiban lejátszódó folyamatok végeredményeképpen
jön létre. Elfojtott, mindennapjainkból kizárt vágyaink teljesülése ez, olyan vágyaké,
amelyeket tudatosan teljesülhetetlennek ítélünk. Így a teljesülés csak bennünk játszódhat
le, minden tudatos kontroll nélkü!. Az álmok megértésének útja az álomfejtés. "Az
álmok magyarázata az a Via Regia, amely a tudattalan megismeréséhez vezet - magya
rázza Freud. - Ez a legbiztosabb alapja a pszichoanalízisnek, és ez az a tér, amelyen
mindenki... meggyőződhetaz analízis tényei felől és tapasztalatokat gyűjthet" (Pszicho-
analízis. i. m.). .

A hivő és a pap találkozása a gyóntatószékben az álomfejtéssel, a szabad asszociáción
alapuló "talking-cure" beszélgetéssel nehezen valósítható meg. Az álomfejtés folyamata
hosszadalmas, időigényes és nem minden esetben vezet a kívánt eredményhez. Jelenléte
azonban nem kizárást, hanem megértést kíván. Az a segítő kapcsolat, amely a pap és
a hivő között fennáll, erre is ki kell hogy terjedjen. Egy példa: egy idős özvegy hosszú
időn keresztül erős bűntudatot érzett azért, mert férje betegsége idején, amely halállal
végződött, elutazott a városból lányuk esküvőjére. A férj halála után ez a bűntudat

erősödött, és végül az álmokban tört felszínre. Éjszakánként a férje megjelent álmaiban,
és felelősségre vonta, hogy elhagyta beteg napjaiban. Az asszony elmondta ezt a gyóntató
papnak is, aki nem nagyon tudott segíteni rajta. De látta, hogy az asszony elméje közel
van a megbomláshoz, és a körzeti orvoshoz fordult segítségért. Az időben alkalmazott
ideggyógyászati kezelés révén az asszony meggyógyult, és azóta nem üldözik ezek az
álmok. A pap - noha segíteni nem tudott - felismerte a mögöttes helyzetet, és ezzel
megmentette egy hivő elméjét és talán életét is.

A gyónás pszichoterápiája

Mi sem lenne könnyebb, mint hogy a keresztény emberek pszichoanalitikai kezelését a
papok hatáskörébe utaljuk. Könnyű lenne, de végzetesen elhibázott is. A pszichoanali
tika - talán sikerült a cikk előbbi részeiben rámutatnom - rendkívüli tudomány. Speciáli
san XX. századi módszerről van szó, amelyet hozzáértő pszichológusok és analitikusok
művelnek szerte a világon. Ezekkel a szakemberekkel ag egyház nem veheti fel a versenyt,
hiszen ez a tudomány eredendően"világi talajból" nőtt ki. Az egyház azonban a pszicho
analízis segítségével sikeresebben tudja a küldetését teljesíteni, érdemes tehát elmélyedni
benne. De sem megfelelő oktatási intézmények, sem pedig szakirodalom nem áll rendel
kezésünkre ahhoz, hogy az analitikát egyházi körökben általánossá tegyük. A papoknak
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nagyon sok dolguk van így is, nem kívánhatjuk tőlük az álomfejtés kötetekre rúgó és
elsősorban idegen nyelvű szakirodaimának elsajátítását. De igenis elvárhatjuk tőlük,

hogy a katartikus gyógykezelés, a ta/king-cure eredményeít beépítsék és felhasználják a
napi gyakorlatukban. A gyónások száma csökken - írja Alszeghy professzor. A gyónók
azonban ugyanazzal a hittel és igénnyel fordulnak a gyóntató atyákhoz: a segítség
igényével.

Az emberek sokkal inkább hitbéli problémákkal, az egyház és az egyén XX. századi
konfliktusának problémáival kapcsolatban kérik a papok segítségét. Itt is a gyakorlat
adja majd meg a hozzáértést, hiszen a gyóntató papok egyébként is jól ismerik a vallási
pszichoneurózisok számos fajtáját. Ha megkíséreljük ezeknél a lélekelemzést alkalmazni,
talán sikerül sok hivő hitét és bizaimát megerősítenünk.

A pszichoterápiát - ahogy Karl Manninger vallja - még az orvosok is ritkán tekintik
kezelésnek, inkább tanácsadásnak vagy átneve/ésnek (A pszichoanalízis és modern irány
zatai. i. m.). "A beteg rendszerint nem érti világosan, hogy a javulás folyamata hogyan
megy végbe. Miután közölte panaszát az orvossalelvárja, hogy az orvos válasza rámutat
a baj lélektani összefüggéseire." Erre a bizalomra méltónak kell lenni.

A folyamat talán kívül is esik a gyónás hagyományos keretein. A gyóntatószék nem
a legalkalmasabb hely az ilyen segítségnyújtáshoz, hiszen személyes kontaktusra van
szükség. A pap (analitikus) egy-egy mosolya, mozdulata néha többet ér, mint a szavak,
a mégoly részletes, de személytelen beszélgetés. A gyónó feltár egy szituációt, a gyóntató
értékeli ezt és tovább kérdez. Ha úgy érzi, hogy egy kérdéskörön belül elegendő informá
cióra tett szert, felszólítja a gyónót, hogy beszéljen erről a témáról folyamatosan, a
szabad asszociációk módszerének megfelelően. Figyelem, elemzés, feltárás - ez a gyógyu
lás, a megkönnyebbülés útja:

K
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Donald O. Hebb: A PSZICHOLÓGIA ALAP
KÉRDÉSEI. A pszichológiának nem az a fel
adata - állítja a kanadai professzor -, hogy az
úgynevezett végső kérdésekkel foglalkozzon:
rnint például, hogy anyagi természetű-e az em
beri szellem vagy nem anyagi, vagy hogy van-e
lélek egyáltalán vagy nincsen. A pszichikum
megértését nem ezek. viszik előbbre. Az igazi
feladat a "könnyebben megfogható dolgok"
vizsgálatában van: az olyan kutatási tárgyaké
ban, amilyenek a tanulás, az emlékezet, a felej
tés, vagy az érzékelés, a gondolkodás, a nyelv
problematikája. Mert végül is a felőlük szerzett
ismeretek fogják kialakítani a lélekről szóló
megállapításainkat is.

Az immár tizedik nyelvre lefordított kézi
könyv nálunk most jelenik meg harmadszor. A
szerző oldott stílusa, didaxissal párosuló mód
szeressége, és az az erénye, hogy nem akarja az.
olvasóra erőszakolnia tudomány munkahipoté
ziseit, ezúttal is növelheti a könyv iránti érdeklő
dést. (Gondolat, 1983)

David Peck-David Whitlow: SZEMÉLYISÉG
ELMÉLETEK. A személyiséglélektan az egy
egy helyzetben tanúsított viselkedést, a különfé
le reagálásokat tanulmányozza; arra kiváncsi,
melyek az emberi magatartás legalapvetőbbin
dítékai. A kötet - Freud klasszikussá vált néze
tén kívül - az elmúlt harminc év angol nyelvű

szakirodalmábólmerítxe, azokat az elméleteket
ismerteti, amelyek döntően befolyásolták a sze
mélyiséggel kapcsolatos mai pszichológiai gon
dolkodást. A szerzőpár részletesen foglalkozik
Rogers "self' (énkép-) és Catell vonáselméleté
vel, tárgyalja Kelly bölcseleti fogantatású néze
tét és bemutatja Eysenck típustanát. A fiatal
angol kutatók munkája nem lép fel szintézis
igénnyel: dolgozatuk kritikai összegezés, amely
elsősorban a klinikai gyakorlat számára jelent
het hasznos segitséget. (Gondolat, 1983)

De con Lajos
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Hagemann Frigyes

BEVEZETÉS JUNG TERMINOLÓGIÁJÁBA

Jung felfedezései a modern gondolkodás szerves részeivé váltak, kultúránk sokat köszön
het neki, mégis a neve - viszonylag - ritkán kerül említésre, többnyire Freud ellenlábasa
ként beszélnek róla. E rövid cikk keretében lehetetlen teljes életművét ismertetni, éppen
ezért inkább szembeállítom tanítását egykori mesterének, Freudnak az elméletével.

A FREUDI LÉLEKTANI MODELL egyszerű, közérthető, vulgarizálásra könnyen
felhasználható. Dinamikusan, fejlődésébennézi az egyént. Azt tartja, hogy az ember élete
kezdetén khaosz van, a totális tudattalanság. Ezt nevezik az egyes szám semlegesnemű

harma~ik személy felhasználásával németül ES-nek, latinul ID-nek, magyarul pedig
ÖSZTON-EN-nek, kevésbé meghonosodott kifejezéssel OSVALAMI-nek. Az ősi tudat
talanságban az örömelv uralkodik: minden ösztönigény teljes kielégítést követel. A még
gyerekember igényeit korlátozzák, szabályozzák. A kívülről jövő utasítások folyamato
san interiorizálódnak, bensővéválnak. A szülők (főleg az apa) lassan belülről irányítják,
illetve korholják (= bűntudat) a kisgyermeket. Ez a kívülről eredő (heteronom), de
bensővé vált "hatóság" (instancia) az UBERICH, másként SUPEREGO, FELETTES
ÉN vagy ÉN-FELETTES. Ezt azonosítja Freud a lelkiismerettel. A felettes én működé
sének folyamata nem tudatos az emberben. Nem tudja, miért van benne ez vagy az az
érzület. Csak a végeredmény jelenik meg a tudatban: helyes - nem helyes. A felettes én
szükséges az emberi psziché kialakulásához. Ha valakinél nincs, vagy gyenge, az többnyi
re pszichopata, gátlástalan ember, de ha túl erős, akkor neurotikussá teszi őt. A felnőtt

nél a felettes én helyett később egy másik tényezőnek kell átvennie a vezetést (bár a
felettes én teljesen sohasem szűnik meg). Ez az új tényező az ICH (EGO, ÉN), ami már
autonóm. Az En a külső valósággal való szembesülésből származik: a tudat kompromisz
szuma az ösztönigények és a külvilág között. Korlátozottan biztosítja az ösztönkielégü
lést a társadalom sérelme nélkül.

Freud az ösztön-én - felettes én - Én modellhez hozzáfűzi az időben egymásutáni
fázisokat, mikor szexuális jelleggel más-más örömközpont köré sűrűsödik az ember
érdeklődése: orális, anális, fallikus fázis, majd a latencia periódusa, végül pedig a puber
tás után a felnőtt genitális korszaka következik. Sokat beszél a számára nagyon fontos
nak tartott Ödipusz-komplexusról (a fiúgyermek "szerelme" anyja és gyűlölete apja
iránt, majd ennek későbbi feloldása); a kisgyermekkori sérülések tudatosításáról, a lélek
elemzés szükségességéről és a közben fellépő indulatáttételről (Übertragung). Mindezek
Freud előadásai és tanítványainak működése révén közismertek, műszavai is többé
kevésbé megszokottak, bár jelentésük sokszor elmosódik.

Szemléltető hasonlattal összevethetjük Freudot Kolumbusszal. Kolumbusz volt a
nagy felfedező, viszont felfedezéseit kissé szűklátókörűen értelmezte. Szükség volt az
utána következőkre(Magellán, Vespucci), akik kitágították a szemléletét. Freud koncep
ciójának is szüksége volt az utánakövetkezők (Adler, Jung, Stekel stb.) tevékenységére.
A "tanítványok" seregében - akik között sok eredeti egyéniség volt a hangoskodó
epigonok mellett - Jung a legnagyobb (Freud szerint isl), Jung nem tagadója, cáfolója
Freudnak, hanem kibővítője, kiigazítója.

JUNG SZEMÉLYISÉG-MODELLJE bonyolultabb, de talán épp ezért közelebb áll a
valósághoz és mentesebb az egyoldalúságtól. Személyiség-modelljében a személyes tudat-

. talan vékony rétegén kívül helyet kap a személytelen, kollektív tudattalan mérhetetlen
tengere. Ebből bukkan fel a tudatosság kis szigete. Itt "lakik" az ember, de a hatalmas
óceánból él. Az ember tudatos állásfoglalásai alakítják ki az Én-t, ami azonban nem
képes közvetlenül érintkezni a külvilággal, hanem van egy védőrétege, "héja", a perszóna
- ez nem azonos a személlyel (ahogy az En sem!); a személy, a Selbst, az Ember önmaga
olyan fogalom, amelyben tudatos és tudattalan integrálódik. A perszóna jelenti a maga-
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tartási módot, a szerepet, rosszabb esetben a maszkot, amellyel az Én- a világba lép.
Közvetítő feladata van; kompromisszum az individualitás és a kollektivitás között.
Valamely ember perszónája akkor egészséges, ha kellően rugalmas, és az ember nem
azonosul vele. Ez ugyanis a perszóna megmerevedését hozná magával; a merev perszóna
mögött pedig az En elkorcsosul, csökevényessé válik. Ilyenkor a póz vagy a pozíció
helyettesíti az egyéniséget. A perszóna ilyen hipertrófiájának nagy a veszélye különösen
a kiemelt, magas presztízsű állásoknál, pályáknál. Fokozott és,nem valódi, hanem csak
tudatos hivatástudat alakul ki; az ember a felvett formákkal azonosulva - mintegy .
álarcot hordva - önmagától is elidegenedetten viselkedik, nagyon ember-teleniil, önmaga
egyéniségét elsorvasztva. / '

A tudatos világ most leírt szerkezetével állítja szembe Jung a tudattalan világot, amely
- Freuddal ellentétben - nemcsak egyéni, hanem túlnyomóan kollektív is, visszanyúlva
egészen az állati ősökig. A kollektív tudattalanban rejlik az általános emberi - archetípu
sok formájában ~, amely kultúránként valamelyest módosul. Az archetípusok, ősképek
tulajdonképpen nem "képek", hanem szemléletesség nélküli pályák (Bahnungen) - ezek
re futnak rá az egyéni élet tapasztalatai. Az archetípusok talán a "pattern of'behaviour"
okhoz hasonlíthatók." Csak másodlagosan válnak képszerűvé, elsődlegesen dinamikus
erők, amelyek a .mélyből'', "alulról" hatnak. A hatásukban lesznek tudatossá bizonyos
életszakaszokban. Felsorolhatatlanul sok archetípus van. A Jung által kiemeltek: az
árnyék (a "fekete testvér"; minden, amivel az ember erkőlcsi-esztétikai vagy egyéb
indokból nem azonosul, a meg-nem-élt, a kontra-én, a tudatos En ellentéte), a lélek-kép,
az anima, illetve animus (az egyénnel ellenkező nemű, nem érvényesült "lélek", a perszóna
paralelljea tudattalanban), a Nagy Anya és a Bölcs Öreg (a tápláló és elnyelő anya, a
Föld - szemben a Szellemmel), ezeken kivűla hős, a kígyó, a világosság-sötétség stb. Az
archetípusok megrendítő erővel hatnak az En-re, negatívan vagy pozitivan az általános
emberi sors-helyzetekben (persze tudattalanul). Hatalmuk jórészt az En viselkedésétől

függ. Határesetben elöntik a tudatot (ez az elmebaj); az átlagembernél- aki nem akar
tudni semmiféle "alávalóról" önmagában - elfojtódnak és kivetítődnek. A kivetítés
veszélye különösen fenyegető az árnyék-nál. Az emberek, akik nem fogadják el, nem
ismerik fel, mondhatnám nem döbbennek rá a bennük levő sötét énre, a "rosszra", nem
néznek vele szembe, másban - másokban - látják a rosszat, vádolnak, támadnak, és
természetesen elveszítik tárgyilagos látásmódjukat. Tömegméretben is előfordulhat ez.
Innen a faji, nemzetiségi, világnézeti üldözések; mikor kisebbségi csoportok valóságos
bűnbakká válnak, az előítéletek fokozódnak és csaknem legyűrhetetlenek lesznek. Az
árnyék-kivetítés veszélye kicsiben és nagyban egyaránt fennáll: a házasélettől a közéleti g
mindent megmérgezhet, keserűvé tehet. Az árnyék káros (és sokszor kóros) elnyomása
ott kezdődik, mikor az egyén tudatosan - csak tudatosan - akar jó lenni; én-ideálját
valóságnak veszi, és ami ezzel ellenkezik, azt letagadja, "megmagyarázza" (racionalizá
lás). A fejlett, az érett ember ezzel szemben élményszerűen tudja, hogya rossz benne van
és benne is lesz, soha nem válik igazán jóvá (részben innen a szentek alázata). Ezért tud
türelmes lenni a többiekkel szemben, nem bántja őket, nem akarja a saját - elfojtott 
rosszaságát a külvilágban legyőzni. Nem lesz ezért fanatikus sem. Idézhetjük a keresz
ténység talaján nőtt klasszikus példákat is: a pogányok, eretnekek, mórok, zsidók,
boszorkányok üldözése, a kíméletlen erkölcscsőszködés; a neoplatonikus Hypatia filozó
fusnő meggyilkolása, Savonarola szerepe Firenzében. A példákat átgondolva azt is
mondhatnánk, hogy az embernek a szíve mélyéről kell jónak lennie, rosszaságát beismer-
ve (lásd a farizeizmus veszélyét), nem pedig pusztán öntudatból. .

Nagy fontossága van még az archetípusok világában a lélek-képnek, az animának ,
illetve az animusnak. A férfiben nem érvényesülve, elfojtottan megbújik a női lélek
(anima), a nőben pedig ugyanígy a férfi lélek (animus). A lélek-kép éppúgy kivetítödik,
elfojtottságának megfelelően,mint az árnyék; irányítja az ember párválasztását is. Ezért
történik az, hogya (tudatosan) túl férfias férfi szélsőséges ellentétét, a nagyon nőiesInőt

keresi - tudattalan belső vezér1éssel-, ami többnyire igen kockázatos. Különösen a fiatal
korban kötött házasságoknál tapasztalhatjuk ezt, mikor az ember specifíkálódik, "I?ola-

* A "pattern of behaviour" (viselkedési minta) szociálpszichológiai megjelölés, az egyénnek a
szűkebb és tágabb társadalmi környezet által meghatározott, illetve előirt szokásait jelenti.
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rizálódik", megtetézve az előbb már említett árnyék-kivetítésekkel is, milyen sokszor
vádolják egymást a házastársak, és mindig a másik felet akarják megjavítani.

Freud terápiája arra irányul, hogy a neurotikus megszabaduljon múltja bilincseiből,

megtanuljon félelem és szorongás nélkül élni. A lelki élet tényezőit elég komoran látja
Freud. A nagyhatalmú ösztönvilág és a kicsiny, értékes, de boldogtalanná tevő tudatos
világ pesszimizmust eredményezhet. További perspektíva szerinte ugyanis nincs; ezért is
lebeg az "értelmes állat" felett a végzet szomorúsága.

A tudattalant Jung is nagyhatalomnak tekinti az ember életében, mégis sokkal opti
mistább eszel kapcsolatban. Még a neurózist sem tartja abszolút rossznak: a lelki
szervezet egészségre törekvését érzi benne. A psziché valamilyen nehezebb helyzetben
visszahúzódik egy fejletlenebb fokra (regresszió), hogy új erőre kapva haladhasson
tovább. A tudatos és a tudattalan közötti kapcsolat sem ellenségeskedés. A tudatos és
a tudattalan kiegészíti egymást (komplementer-jelleg, ami általános törvény a lélek
életében). Ami van vagy nincs a tudatos világban, annak kiegyenlítőellentéte megtalál
ható a tudattalanban. Amiből túl kevés van a tudatos oldalán, azt a túl sok kompenzálja
a tudattalanon. Jung elméletében a személyes tudattalanban rejlő kisgyermekkori sérülé
sek sem annyira jelentősek, mint Freudnál. Jung elgondolása szerint sokkal döntőbb a
kollektív tudattalan. Ennek lényeges pontjait kell tudatosítani a megfelelő időben (az
egész kollektív tudattalan persze nem tudatosítható, de nincs is erre szükség). Természe
tesen a pszichében az első lépésnél a személyes tudattalan komplexusaival találkozunk,
és ezek elemzésével kezdődik az analitikus munka. Ennek során Jung is hangsúlyozza
az álmok elemzését, de Freudtól eltérőenvégzi: amplifikációs úton, amely nem más, mint
az álomtartalom kibővítése analógiás alapon, szemben a freudi redukciós módszerrel.
Jung nemcsak azt figyeli, hogy a múlt miként hat a jelenben (oksági szempont), hanem
azt is, hogy az álomképekben milyen jövőre mutató tendencia jelenik meg. Az álmok a
tudattalan rejtjeles üzenetei, amelyeket értelmezni lehet - az egyéni és a kollektív szimbo
lika segítségével az álom-szériákban. Jung álomfejtése nem mindig keresi a szexuális
tartalmat - míg Freudnál köztudomásúan minden szimbólum és ösztöntörekvés végső

soron szexuális jellegű. Igy rögtön világos lesz az is, hogy Freud és Jung mennyire
eltérően értelmezik a .Jibido" fogalmát. Freud szerint a libido - ilyen vagy olyan módon
- mindig egyértelműen szexuális, Jung szerint viszont egy általános ösztöntartály van az
emberben, sokféle, egyetlen alapvető lelki hatóerőre vissza nem vezethető pszichés
energiával. Onálló értékként a szellemi is szerepel ebben, és nem csupán a szexuális
igények szublimációjaként. Ebből következik, hogy a szellemi - köztük a vallási -
igények elfojtása is okozhat lelki betegséget, neurózist. I

A gyógyítás módszere Freudnál kizárólag a tudatosítás (ami több mint értelmi műve
let: érzelmileg átélt felismerés), ez menti ki az embert a neurózisból. Miután hosszadal
mas feladatról van szó, a freudi analízis sokszor évekig tart, és nemritkán eredménytelen
ségbe torkollik. Jung egyéb technikákat is használ: írás, rajzolás, festés, aktív imagináció
(a képzelőerő koncentrálása egy-egy téma köré). Az analízis nél - szinte jelképesen 
szemben ül az orvos és 3; beteg (Freud kezeléseinél a beteg a hátán fekszik), és nem lehet
a betegnek a komplexusánál megrekedni. Jung nem vezeti a végtelenségig az analízist,
hanem elfogadja és elfogadtatja betegével is (nem tekintélyi alapon természetesen, főleg

nem szuggesztív módszerekkel!), hogy vannak megoldhatatlan problémák is a lélek
életében. Nincs más megoldás tehát, a személynek tovább kell haladnia, úgyhogy ezek
a problémák, noha megmaradnak, egyre halványodnak, erőtlenednek és elvesztik a
jelentőségüket.

TIPOLÓGIA - Freud ember-térképén a típus tan fehér folt, Jung viszont ide is behatolt.
Karakterológiai elődeitől eltéröen nem statikus osztályokat állított fel az ember megha
tározására, hanem működéseités ezek irányát elemezte. Jung típustanában nemcsak az
ember tudatos oldalát veszi figyelembe- bár innen indul ki -, hanem tudattalan természe
tével is számol. Részletesebben talán azt mondhatnánk: a tudatos En a külső valósághoz
egy fő funkcíóval, két mellékfunkcióval és egy csökkent értékű funkció val alkalmazko
dik. A fő funkció jellemzi az embert. Ennek megfelelőenvannak értelmi, érzelmi, intuitív
és tapasztalati (érzékelő) emberek. Lehetnek persze összetettebb jellemek is, így előfor

dulnak gondolkodó-intuitív, gondolkodó-tapasztalati, intuitív-érzelmi és tapasztalati-
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érzelmi egyének. Leginkább a fő funkció (másképpen felső funkció, mivel a képi ábrázo
lásban felülre rajzolják) dominál, ezt segíti a segédfunkció és a harmadik funkció is. A
gondolkodó embernél az intuitív a segédfunkció, az intuitívnél az érzelmi, az érzelminél
a tapasztalati, a tapasztalatinál a gondolkodó. A tudattalan mélyén van a fő funkcióval
leginkább ellentétes, csökevényesen maradt csökkent értékű funkció. Ez a gondolkodó
nál az érzelmi, az intuitívnál a tapasztalati (és megfordítva). A csökkent értékű funkció
időnként megzavarhatja a fő funkció működését.

Külön-külön is érdemes elemeznünk a felsorolt funkció-fogalmakat. A gondolkodás
a világ megértésére törekszik, a dolgokat az igaz-téves alternatíva szerint osztja szét. Az
érzés viszont a jóleső-nem jóleső kategóriában mozog, elfogad vagy elutasít. Ez.B. két
funkció - a gondolkodás és az érzés - értékelést végez, ezért Jung elnevezése szerint ezek
"racionális funkciók". A két "irracionális funkció" - az intuíció és az érzékelés (tapaszta
lat) - nem mond ítéletet a dolgok felett, hanem úgy veszi azokat, ahogy vannak. Az
íntuíció a lényeg egészét és mélységét nézi, a tapasztalat viszont a részletekre irányul.

Érdekes megfigyelni a fő funkcióval ellentmondó csökkent értékű funkció tevékenysé
gét. Ez ugyanis nincs végleg eltemetve, hanem dinamikusan létezile- és olykor kellemetlen
meglepetéseket szerez. Igy történhet például, hogy egy tökéletesen intellektuális férfi
váratlanul - önmaga számára is meglepően - gyerekesen viselkedik. A csökkent értékű

funkció ugyanis primitív-archaikus, szemben a fő funkció kidolgozottságával.
Az alapfunkciók egymással kombináló működésén kívül az ember másik jellemzője

a tevékenységének kifelé vagy befelé való irányulása, az extraverzió, illetve introverzió.
Ezen az alapon beszélhetünk extravertált emberről, aki "kint él", számára a külvilág az
érdekes, az élményszerző, vagy pedig introvertált típusról, aki "bent él"; élményei saját
belső világából erednek. Természetesen teljesen tiszta extravertált vagy introvertált alkat
nincs, inkább azt mondhatjuk, hogy ez vagy az dominál valakinél.

Most érkeztünk el a Jung egész koncepcióját átfogó gondolathoz. Az ember magában
hordja az ellentéteit is. Igy az En ellentéte az árnyék, a perszónáé az anima (animus) ; a
fő funkció ellentéte a csökkent értékű funkció, az extraverzió ellentéte az introverzió és
fordítva. Mindezek együtt vannak az emberben. Ami tudatos, érvényesült, kidolgozott
az áll szemben a nem tudatossal, nem érvényesülttel, elnyomottal, csökevényessel. Ez
utóbbiak kiegészítő jellegűek, kompenzáló feladatot teljesítenek. Az emberi élet első

szakaszában a kettősség - sokszor kiélezetten is - természetes, viszont ha elintézetlenül
megmarad a második életszakaszban, az véglegeséretlenséget, befejezetlenséget, diszhar
móniát, boldogtalanságot teremt. Az embernek individuális érése során szembesülnie
kell önmaga másik oldalával és azt egyéniségébe kell építenie. Így alakul ki a teljes, érett
és igaz ember, aki kiegészült önmagával, akiben valamiképpen érvényesülnek kiformált
tudatos világának az ellentétes tulajdonságai is. Így lesz az ember önmaga (Selbst). Az
önmaga isteni, krisztusi vonásokat hordoz: Imago Dei; transzcendentális jellegű és
értelmezése már átnyúl ik a tapasztalati tudományból a metafizikába. A mindennapi élet
jobbára tömegembereket mutat, és a normától itt-ott eltérő különcöket, akik - Jung
értelmezésében - nem egyéniségek. Talán itt érhetjük tetten, mi az oka Jung "elfelejtésé
nek".

Az elfelejtés a mélylélektan általános véleménye, de szürke hétköznapjaink tapasztala
ta szerint is - nem véletlen. A kellemetlen-kínos, konfliktusos élményeket, témákat és a
velük kapcsolatos ismeretanyagot "elfelejtjűk". Elfelejti a diák a leckét, az adós a
tartozását, a kölcsönző a könyv visszavitelét stb. Nem véletlen, hogy Jungot "elfelejtik",
neve sok helyütt a tudományos gondolkodás peremére szorult. Az okok között szerepel
het az is, hogy Freud "ortodox" követői egységesen és nem minden érzelmi színezet
nélkül kiközösítették Jungot, és még ma is, mikor az indulatok már lecsillapodtak,
becsmérlő megjegyzést tesznek rá. Keresztény - főleg katolikus - oldalról bizalmatlansá
got keltett Jung műkedvelő teologizálása. Mindezeken túl a fő okot abban látom, hogy
Jungban van valami szellemi arisztokratizmus, miként elméletében és tanítványai köré
ben is. Ellenfelei arról beszélnek, hogy Jung követői "ezoterikusak", s csupán a beavatot
tak szűk körében hatnak. Biztos, hogy Jung sokkal igényesebb, többet követel, mint
Freud, aki megelégszik az emberi élet feszültségeinek feloldásával. Jung tökéletességet
vár, s ez az élvezetet és nyugalmat kereső átlagember számára kevésbé vonzó. Leginkább
ez lehet az oka Jung igazi "elfelejtésének", népszerűtlenségének. .
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"HÁTHA SZERENCSÉJE LESZ..."
SZÉPVÖlGYI ALiz riportja

(SZ. ALÍZ A VISSZASZERZETT LAKÁSBAN.) Milyen módon került arra sor,
hogyelmebetegeket ápoló szociális otthonba jutott'?'

Sz. Alíz: Nekem kellett kérelmezni. Nem azt, hogy elmebetegeket ápoló szociális
otthonba kerüljek, mert azt sem tudtam, hogy ilyen létezik. Altalános szociális
otthonba való ideiglenes elhelyezésemet kérvényeztem... és becsuktak egy laká
sért. És én magam... velem kérvényeztették meg.

- És ez hogy történt?

Sz. Alíz: Az Árpád Kórház idegosztályán feküdtem két hónapig. A IV. kerületi
Tanács Szociálpolitikai Osztályán adták a tanácsot, hogy szociális otthoni elhelye
zésemet kérvényezzem. Nem tudom, ők hogyan értelmezték; én úgy, hogy kérem
elhelyezésemet szociális otthonba, mivel egyedülálló vagyok, s nincs, aki törődjön
velem; elhelyezésemet addig, míg idegileg és fizikailag helyre nem jövök. Tehát
csupán ideiglenes elhelyezést kértem.

- Nem mondták, hogy ez egyelmebetegeket ápoló otthon?

Sz. Alíz: Dehogy mondták! Egyszerűen szociális otthonnak nevezték! Tehát 
írjam meg a kérvényt. Mentővel nem vitethettek el. Mi legyen a törvényes alap?
Ha én magam kérvényezem. Akkor aztán hivatkozhatnak rá.

- És hogy vették el a lakást?

Sz. Alíz: A szóbeli megállapodás az volt: míg a szociális otthonban vagyok,
addig a lakást fenntartják a számomra. Igy kerültem a Zalaapáti Elmebetegeket
Ápoló Szociális Otthonba. Mikor láttam, hol vagyok, azonnal haza akartam
menni, de nem lehetett. Később derült ki, hogy a lakást távozásom után nyolc
napon belül elvették. Mivel itt semmi remény nem volt arra, hogy szabadon
engedjenek, általános szociális otthoni elhelyezésemhezkértem javaslatot; az orvos
közölte, hogy ilyen javaslatot nem tehet, ehhez ninc,s joga, legfeljebb egy másik
elmebetegeket ápoló szociális otthonba kerülhetek. Ugy gondoltam, a helyzetem
nem rosszabbodhat már, csak jobb lehet. Így kerültem a sokat emlegetett, félelmes
hírü Szentgotthárdra, ahová betegeket büntetésből helyeznek át. Itt találkoztam
Kiss-Vámosi doktor úrral, aki megvizsgált és megállapította, semmi ok nincs arra,
hogy ott tartson. Felháborítónak tartotta, hogy ez egyáltalán megtörténhetett
velem.

- És Intapusztára hogyan került?

Sz. Alíz: Az orvos állást változtatott, a szentgotthárdi intézetből Intapusztára
került igazgató főorvosnak. Valahogy elintézte, hogy áttehessen a saját intézetébe.
Mikor Intapusztán bírói szemle volt, engem épelméjűnek nyilvánítottak. Hogya
lakást milyen módon, kinek vagy kiknek a segítségével sikerült az orvosnak
visszaszerezni, máig sem tudom... Ami a bírói szemlét illeti: szinte el sem hitték
az igazgató főorvosnak, hogy az elmebetegeketápoló szociális otthonokban alkal
mazott orvos beteget nem rehabilitálhat, tehát nincs joga ahhoz, hogy az intézetből

elbocsássa.

- Sikerült munkát szereznie?

Sz. Alíz: Az Ernő utcai Szociális Foglalkoztató révén sikerült rnunkát szerez
nem. Fürdővíz-illatosító tablettákat csomagolok, hatfilléres darabbérben.

- A rokkantnyugdíja mennyi?
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Sz. A/íz: Hétszáznyolcvanhárom forint.

- Azelőtt milyen munkakörben dolgozott?

Sz. A/íz: Cérnázó voltam az Újpesti Cérnagyárban.

- Itt kinn jól érzi magát?

Sz. A/íz: Hogy őszinte legyek, félek, hogy egyszer csak jön értem a mentő, és
visznek...

Részlet Hajnóczy Péter Az elkülönítő című szociográfiájából.
(Valóság, 1975. 10. szám)

Amikor átléptük Icával és Ancival a szociális otthon kapuját, fel se tűnt, hogy bezárták
utánunk a kaput. A reggel kapott injekcióktól alig támolyogtam. Vezettek. Most végre
ihatok vizet - gondoltam -, és ágyba fekhetem.

- Beteg? - kérdezte udvariasan a portás Icát, és felém biccentett.
- Igen. A rendelőt keressük.
Végigvezetett bennünket a hosszú, félhomályos folyosón. Csak elmosódó árnyékokat

láttam, arcokat nem. A rendelőben egy negyven év körüli, teltkarcsú, fekete hajú, még
mindig csinos, értelmes arcú nő fogadott. A főnővér.

- Részeg? - kérdezte leát.
- Nem. Beteg.
- Kérem a beutalót és a személyi igazolványt!
Kotorászni kezdtem a táskámban. Nagynehezen előkerült mind a kettő. A főnővér

arcára kiült a döbbenet.
- Ezek itt maradnak! - tette el szokatlan sietséggel az iratokat az asztalfiókba. 

Ebédelt már?
- Nem, de nem is kérek semmit, csak vizet, és szeretnék lefeküdni.
- Erzsi, Zsuzsa! - szólt oda két kisnővérnek. - Helyezzétek el a tizenkettes szoba

négyes ágyába!
Icától és Ancitól egy gyors kézfogással elbúcsúztam. Egyhuzamban aludtam másnap

reggelig. Talán még tovább is aludtam volna, ha egy észveszejtő üvöltés fel nem ébreszt.
Rémülten felültem. Akkor vettem észre, hogy a szemközti ágyon egy fiatal, tompa
tekintetű, kövér nő ül és merőn rám szegezi a szemét. .

Mintha egy tigris vagy oroszlán szabadult volna el az állatkertből. A nő nyugodtan
és továbbra is engem bámult.

- Az istenért, mi ez az üvöltés? - kérdeztem.
Vállat vont.
- Hát a Jancsi. Biztos éhes, még nem volt reggeliosztás. Van egy cigarettája?
Megkínáltam.
- Gyufám sincs.
Kapott. Az üvöltés újra felhangzott.
- Nem értem miért üvölt úgy - tértem vissza a témára -, hisz tudja, hogy kap enni.
A nő elégedetten nézett rám a füstfelhőn keresztül.
- Mindig így szokott, ha éhes. Még akkor is, ha nem éhes. Ez a betegsége.
- Itt milyen betegek vannak?
- Milyenek! - vonta meg újra a vállát. - Hát elmebetegek.
- Akkor én megyek innen! - ugrottam ki az ágyból, és kapni akartam a ruháim után

a székhez, de a ruhák... eltűntek! Helyettük egyagyonmosott, agyonstoppolt flanellru
hát láttam, meg egy pár patentharisnyát.

- Hol vannak a ruháim? - kérdeztem.
- Még az este elvitte a nővér.

- Melyik nővér?

- A délutános. Kettőre jön.
- Akkor lemegyek a rendelőbe, A főnővér biztosan tudja, hol van.
- Még nincs itt. Csak nyolcra jön.
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Nyugalmat erőltettemmagamra. Hisz csak fél óráról van szó. Akkor minden megoldó-
dik. Érdeklődni kezdtem a fiatalasszony felől.

- Hogy került ide?
- Mentő hozott. Hallom, maga kocsival jött. Hogy hívják?
- Évának.
- Én Ilonka vagyok. Hány éves?
- Harmincnégy. ,
- Istenem, én csak harmínc vagyok, maga mégis fiatalabbnak látszik. Es olyan finom,

olyan modern a megjelenése, a frizurája, a modora...
- Mi a betegsége? - vágtam közbe.
- Hát. .. izé... tudja, van itt egy fiú, Jóskának hívják, azzal vagyok, de... Meg aztán

tél is van, a múltkor is úgy megfáztam, majd leszakadt a két vesém. A szenespincében
meg koszos lesz az ember ruhája, a nővérek megpofoznak érte, meg hálós ágyba tesz
nek...

- Hálós ágy? Milyen az?
- Isten mentse meg attól! Majd később megmutatom. Adna még egy cigarettát?
Ilonka kiment, a lárma erősödött. Az egyik fiatal nővér, Erzsi, benyitott.
- Nem jön reggelizni?
- Szeretnék megmosakodni. ..
- Itt van mindjárt a fürdőszoba - nézett rám csodálkozva.
- ...nem merek egyedül kimenni...
- Miért? .
- Igaz, hogy azok odakinn bolondok?
Gyanakodva végigmért.

. - Miért, maga honnan jött, melyik kórházból?
- Otthonról.
- Csak nem, azt akarja mondani, hogy magától jött ide?
- De igen. En kérvényeztem.
Pár piIianatnyi hallgatás után így szólt:
- Jöjjön, kikísérem a fürdőszobába. Aztán lemegyünk a főnővérhez, hátha visszaenge

dik.
Fürdés után lekísért a főnővérhez. Kopogtatás után halk válasz. Beléptem. Ott ült az

íróasztalánál.
- Nővérke... - kezdterh zavartan -, azt mondják, hogy ez itt elmeosztály...
- Ez nem elmeosztály - mondta nagyon komolyan. - E.? szociális otthon!
- Akkor mi volt az a szörnyű üvöltés korán reggel? Es mi ez a szüntelen lárma?

Normális emberek nem viselkednek így.
- Ez akkor is szociális otthon. Csakhogy különleges szociális otthon. Elmeszociális

otthon.
- De én nem vagyok elmebeteg! - kiáltottam fel.

• Hirtelen felállt és nyíltan a szemembe nézett.
- Mindenről tudok! A kérvényről is. Hogy kiket nem küldenek ide! - kiáltotta felhábo

rodva. - Összevissza hazudnak a betegnek, mi meg nem győzzük nyugtatni őket! Magát
is becsapták, fiam! Ez az otthon még az elmebetegeknek is az utolsó állomásuk. Gyógyít
hatatlanok! Itt kultúra nincs, s a fcllubeliek ráadásul gyűlölik a betegeinket. Vissza nem
engedhetem, nem áll jogomban! Ellenben itt szemközt az irodában tartózkodik a vezető
nő, ő elengedheti. Siessen, mielőtt bejelentenék a rendőrségen!

Átrohantam az irodába. Alighogy beléptem, egy fehérköpenyes alak karon ragadott
és kilökött az ajtón.

- Várjon!
Ott álltam afolyosón vacogva, most már kíséret nélkül. Toprongyos, félig emberi, félig

elállatiasodott arcok meredtek rám. Nyugalmat erőltettem magamra, rágyújtottam.
Negyedóra múlva kinyílt az irodaajtó. A helyiségben három íróasztalnál három nő

fogadott.
- Jó napot kívánok. A vezetőnőt keresem.
- Én vagyok - szólalt meg a legidősebb, arcára cinikus mosoly ült ki. - Mit akarsz?
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- Tegeznek? Szeretnék visszautazni... Becsaptak... Nem mondták meg, hogy elme
betegek otthonába utalnak.

- Megfellebbezted a beutaló határozatot?
Elámultam. A határozatot, ha akartam volna, se tudtam volna megfellebbezni, hisz

amikor kiküldték, még kórházban voltam, a határidő pedig tizenöt nap.
- Nem... nem... de az sem volt a határozaton, hogy itt elmebetegek vannak.
- Szóval nem fellebbezted meg! Nem tudlak visszaengedni!
Megdermedtem.
- Asszonyom, önnek nincs joga visszatartani! - kiáltottam fel. - A tanácsnál azt

mondták, ha nem tetszik a hely, visszautazhatom.
- Nekem nincs ~rra bizonyítékom, hogy neked mit mondtak a tanácsnál! De elég vtlt

belőled! Menj ki! Es töröld le a rúzst a szádról!
Ez a durva hang felcibált eddigi rémületemből.

- Ha jól hallom, tegez engem. Milyen címen?
- Azon a címen, hogy én itt mindenkit tegezek. S ha a kettőnk korát tekintjük, a

lányom lehetné!.
- Akkor én is tegezni fogom önt, mert az anyámat, amíg élt, tegeztem!
A vezetőnő felugrott és teli tüdőből ordította:
- Ne szemtelenkedj, mert berakatlak a hálós ágyba és úgy leinjekcióztatlak, hogy

három napig nem térsz magadhoz! ...
Lehiggadt, visszaült a székre.
- Egy negyedórával azután, hogy tegnap megérkezett, telefonáltak a kerületi tanács

tóI, hogy ha vissza akarna menni, ne engedjem. Nekem is dirigálnak. Írjon a tanácsnak!
Magának még szerencséje is volt.

- Ezt hogy érti?
- Úgy - szólalt meg helyette kedves hangon az egyik kis fiatal nő -, hogy az öregekkel

és az elmebetegekkel nem sokat teketóriáznak. Minden bejelentés nélkül megjelenik
náluk a mentő, és elhozzák őket. Majd hallani fogja egy pár kis öregasszonytól, hogy
elrabolták őket. Halálukig nem heverik ki a megrázkódtatást.

- De miért?
- A lakásért. Útban vannak a családtagoknak.
- Ezek szerint engem is ...a lakásért?
- Ezt mi nem tudjuk. Írjon a tanácsnak. Írjon mindenhova. Még fiatal. Hátha szeren-

cséje lesz!
- Az orvos sem engedhet el?
- Az idegorvos csak két hét múlva jön ki, kéthetenként jár ide. A körorvosunk

mindennap bejár, de ő csak belgyógyász, nem engedheti el.
- S én két hétig várjak?
- Kénytelen vele.
- És birói szemle? Itt mikor lesz?
- Itt nincs bírói szemle. Akik idekerültek, azok már korábban átestek a bírói szemlén.
- De én még sose voltam bírói szemlén!
- Elhiszem. Nyugodjon meg. Írjon mindenhova, ahova csak tud. És ha a betegekkel

nem is tud beszélni, itt vagyunk mi, egészséges állami alkalmazottak. Átsegítjük, ahogy
tudjuk. Ránk ne haragudjon, nem mi hívtuk ide. Nincs valami kívánsága?

- Innék egy kávét. Cigarettám sincs.
- Adjon pénzt, mindjárt kiküldünk egy nővért.

- Én nem mehetek ki?
Átadtam egy húszast, és sírva indultam a szobám felé. A folyosó félhomálya zúgott

a betegek morajától. Egyikük hangosan kiabált:
- Persze! Bezárni a kaput! Hálós ágyba velünk! Mint a majmot a ketrecbe! Gyilkosok!
-- Géza. hallgass már! -- kiáltott egy nővér, és féltve rám nézett.
Gézára néztem. Kőzépkorú, fekete hajú, csinos férfi volt. Hirtelen elém lépett és elálIta

az utamat.
- Maga II. Rákóczi Ferenc felesége?
Végre a szobámba értem. Erzsi nővér fehérneművel foglalatoskodott, Ilonka az ágyán

ült. Leroskadtam.
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- Ne sírjon - szólt Erzsi nővér. - Nagyon sajnálom magát. Tudja mit? Mind a ketten
fiatalok vagyunk, legyünk barátnők. Tegezzük egymást! Szervusz!

- Szervusz... - hüppögtem.
- Szóval a tanács meg a vállalat foghattak össze ellened -folytatta. - Alakásodért. ..
- Azt mondták, fenntartják...
- Évike, adjon egy cigarettát! - szólt közbe Ilonka.
Erzsi arca hirtelen eltorzult. Odaugrott I1onkához és egy hatalmas pofont kevert le

neki. l

- Menj ki! - üvöltötte magán kívül.
Ilonka rémülten kitántorgott.
- Mit csinálsz? - szörnyedtem el.
- Ezekkel így kell! A világ összes cigarettáját elszívnák. Ne adj senkinek, mert neked

egy darab sem marad. . . '

Délutánonként segítettem Erzsinek takarítani, így bepillantást nyertem a hálós szoba
titkaiba. Az intézetnek két, négy-négyágyas hálós szebája volt, az egyik a férfiaké, a
másik a nőké. Amikor Erzsivel beléptem a női szakaszba, bűz és félhomály fogadott.
Csak lassan ismertem fel a tárgyak körvonalait, s az ágyban fekvő betegeket. Valamennyi
ágy foglalt volt, az egyikben ketten is feküdtek.

Az ágyak felépítése egyszerű. Sarkaihoz méternyí magasságú sodronyt erősítettek, erre
feszítették rá a hálót, amit fémkarikákkal a sodronyhoz rögzítettek. Az ágy egyik oldalán
a hálót le lehetett engedni, visszahúzásakor lakattallezárták. A hálót csak akkor enged
ték le, ha a betegnek enni, vagy inni adtak. Ha szükségét végezte, az ágy sarkában lapult
az éjjeli edény.

A hálós ágyba zárás volt az intézeti büntetés legsúlyosabb formája. A beteg csak
feküdni tudott az ágyban, jobbra-balra fordulni, esetleg felülni. Egy-kétnapos fektetés
még nem hagyott különösebb nyomot rajtuk, de ha egy hét múlva engedték ki őket, úgy
szédelegtek a gyengeségtől. mint az őszi légy. Ha a hálós ágyban a beteg "nyugtalanko
dott", például szidta azt, aki a hálós ágyba zárta, netán elátkozta az intézet vezetőségét,

esetleg a tanácsot, beleértve saját hozzátartozóit is, akik intézetbe juttatták, azt leinjek
ciózták! '

Milyen súlyos vétség miatt került valaki hálós ágyba?
l. Aki a vezetőnővel, nővérekkel vagy az intézet más dolgozójával tiszteletlenül beszél;
2. aki verekszik;
3. aki kimenő alatt berúg;
4. aki a kimenőből késve érkezik;
5. aki ételt visz a lakószobába;
6. aki a cigarettát nem a hamutartóban nyomja el;
7. aki a szobában dohányzik;
8. aki a szőnyegre morzsál. ..
Az intézet százhúsz betege közül harmincnak volt kimenője. A többi be volt zárva a

négy fal közé azzal az indokkal, hogy nem talál vissza, vagy ha kimegy, azonnal berúg.
Legfeljebb nyáron, az udvaron sétálhattak. A lefojtott indulatok rriűködtek és robban
tak, verekedés, veszekedés, vagy bármely szabály megsértésének formájában. S a felso
rolt szabályokat nem volt nehéz megsérteni, főként ha a személyzet részéről rosszindulat
is hozzájárult. ..

A vezetőnő és a személyzet magatartása szinte minden beteggel szemben durva,
provokatív volt. Ruhaosztáskor lökték, taszigálták a betegeket, közös fürdetéskor a
kevésbé tisztaságszerető betegnek leesett egy-két pofon is, ha az illető vonakodott. De
az is megesett, hogy a nagy sietségben kétszer fürdették meg ugyanazt a beteget. Próbált
volna ellenkezni! Soha, semmit nem magyaráztak meg szép szóval, csak nyers ordítással.

Mivel a betegek semmi szeretetet nem kaptak, tévedés lenne azt hinni, hogy legalább
egymást szerették. Kőlcsönös volt a gyűlölködés és az irigység; irigység olyan csekélység
miatt is, mint például egy szál gyufa. Am ha figyelembe vesszük, hogy semmi elfoglaltsá
guk nem volt az egész napi lődörgésen, vagy a folyosói üldögélésen kívül, érthető, hogy
unalmukban agyondohányozták volna magukat - csak lett volna miből. De a cigaretta
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a szociális otthonban is pénzbe került, a betegek zömének pedig-nem volt nyugdíja. A
gondozottak havi 18 forint zsebpénzt kaptak.

A betegek közt is volt osztálykűlönbség. Elsők voltak a nyugdíjasok. Utánuk következ
tek azok a betegek, akik havi 80-100 forintért a konyhán, a kertészetben, a mosodában
dolgoztak vagy az állatokat gondozták. Legutolsók voltak, akik a havi zsebpénzükből

"éltek". Ez a kategorizálás a külsejükön is megmutatkozott. A nyugdíjasok a saját
ruhájukban jártak, és gőgösen tartották a három lépés távolságot a többi betegtől. A
zsebpénzesek elkunyerálták volna tőlük utolsó cigarettájukat is. A dolgozó betegek már
intézeti öltözékben jártak. de minőségileg jobb, nem szakadozott, csak foltozott, kifakult
ruhákban. Ok szintén elkülönültek, féltették azt a pár nyomorult forintocskájukat, ami
pusztán cigarettára volt elég. A zsebpénzesek voltak az intézet páriái. Ők alkották a
betegek kétharmadát. A nők úgy-ahogy megoldották a cigarettakérdést. Vagy segítettek
dolgozni egy-egy nővérnek, vagy- ami gyakoribb volt - odaadták magukat 10-20
forintért ~gy-egy nyugdíjas-férfibetegnek. Valóságos prostitúció folyt egy-egy szál ciga
rettáért. Es akinek se nyugdíja, se nője nem volt, annak nem maradt más hátra, mint a
többiek után felszedni a csikket.

A személyzet tagjai közt is dúlt a gyűlölködés. Kifelé, a betegekkel szemben összetar
tottak, de egymás közt niarakodtak. Még én se vettem volna észre, he nem mínt normális
egyént tartottak volna számon, akiben titokban megbíztak, s akinek egymás iránti
sérelmeiket elpanaszolhatták. Így tudtam meg, hogya főnővér és a vezetőnő ki nem
állhatja egymást, a főnővér az egyetlen, akivel a vezetőnő magázódik. Az intézet belgyó
gyásza és idegorvosa szintén utálták egymást, az egyik takarítónő és férje, a szakács,
alkoholisták, két nővér narkomániás.

A vezetőnőt senki sem szerette. Megaiázó módon tegezte a beosztottjait, üvöltött
velük, állandó terror alatt tartotta őket; beosztottjai szerint csak a kutyáját tartotta
embernek. Egyszer- gyöngédségi rohamában - így szólt hozzám:

Ne légy folyton elkeseredve, hisz még csinos és fiatal vagy. Biztos vagyok benne,
hogy majd megakad rajtad valakinek a szeme a faluban, kivesz az intézetből és feleségül
vesz. Volt már ilyenre példa.

Telt-múlt az idő, felháborodott leveleimre nehezen kaptam választ a tanácstól. Végre
megérkezett! Ha a szemem nem csalt, a válaszlevél sokszorosító gép alól került ki:
"Betegségének megfelelő helyen van, kérjük, próbáljon a közösségbe beilleszkedni!"
Aláírás, dátum, pecsét. .

Allandóan szomjaztam, hőemelkedésern volt; kitört rajtam az influenza.
- Lám - csattant fel a főnővér, amikor a lázam mérte -, menni akar az intézetből, s

közben beteg!
- Azt maga is tudja, hogy az infiuenzának nincs köze az elmebajhoz - feleltem.
Egy kalmopyrint adott. Délután megvizsgált az intézet belgyógyásza. Vegacillint,

Diapulmont és Germicidet írt elő. Mégis, vacsora után megint csak egy kalmopyrint
kaptam. Lementem megkérdezni a főnővért. .

Elég az magának! Fiatal még a szervezete, könnyen megbirkózik a betegséggel. A
gyógyszer az öregeinknek kell, akiknek gyenge az ellenállóképessége. Az intézetnek így
is óriási az évi gyógyszer-költségvetése!

A betegek a folyosón körülállták a plakátot: "Járvány esetén kerüld a tömeget!" Na,
ezt is jó helyre hozták!

Pár láztalan nap után ismét kirázott a hideg. A változatosság kedvéért Amidazophent
kaptam, hőmérsékletemmégis 39 fokra szökött fel.

Amíg beteg voltam, ott járt az idegorvos, amiről csak utólag szereztem tudomást. Két
hét elmúlt, felépültem - és ismét nem találkoztam vele. Kimenőt kaptam, s amíg a
fodrásznál jártam, az orvos jött, rendelt, távozott. A szándékosság, hogy ne találkozzam
vele. most már nyilvánvaló volt. Minden bánatomat az öreg belgyógyásznak sírtam el.
Alighanem megsajnált. mert a következő tanácsot adta:

Kérje magát általános otthonba. Joga van!
- De én végleg szeretnék távozni, egyáltalán nem akarok szociális otthonban élni!
Legyintett, beszállt a kocsijába, bevágta maga után az ajtót és elrobogott.
Egy héten háromszor volt kimenő, reggel nyolctól este hatig. A falu határán túl nem

mehetett senki, ahhoz külön engedély kellett volna. Mível a falu egyetlen utcából. egy
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postahivatalból, egy közértből, egy fodrászból és három kocsmából állt, nem nyújtott
sok érdekességet. Persze, ha az ember nem akart az intézetben tartózkodni, a szabadság
illúzióját keltette. Akiknek járt a kimenő, falubeli ismerőseikhez mentek, nyáron kisétál-
tak a folyópartra vagy az erdőbe. '

Egy reggel a főnővérnek nagyon rossz hangulata lehetett, mert csak a kimenősök felét
engedte ki, a többieket különbözö eimen benntartotta. Szemei vészjóslóan csillogtak.
mindenki szorongott. Előttem a sorban egy idős bácsi állt.

- Maga nem mehet ki, mert tegnap szidta az intézetet, hogy kevés a koszt ~ förmedt
rá.

- Nem szidtam, kérem...
- De igen! Itt áll a füzetben! A délutános nővérek beirták. Akinek kevés a koszt. az

nem mehet ki, mert le van gyengülve, összeesik az utcán. Kérem tovább!
Rám került a sor.

Maga sem mehet ki, nemrég volt megfázva!
De hisz azóta egyszer már kiengedett!
Akkor nem volt olyan hideg, mint rnost!
Jól felöltözöm. Friss levegőre van szükségem.

- Akkor sétáljon az udvaron!
Az udvaron talán fűtenek?

Erre kiengedett. Dühömben elrohantam a postára és felhívtam Budapestet. a kerületi
szociálpolitikai osztályt. Épp az ügyemben illetékes előadónő jelentkezett.

- Nyugodjon meg! - hallottam mély, rekedtes hangját. - Levél megy.
- Mit akarnak írni? Most megmondhatja...

- Nem csaphatok a hasarnra, hogy mit fogok írni! Nyugodjon meg!
- En nem vagyok egy levéllel kisegítve! El akarok menni innen!... A lakásommal mi

van?
i). lakás'? Azt kiadtuk, amig odavan. Nem állhat üresen.

- Uristen... - és elszédültem.
Nyugodjon meg, minden rendbe fog jönni. Nyugodjon meg ...

S amíg ezt refrénszerűen ismételgette, bénultan leraktam a kagylót. Visszarohantam
az otthonba, egyenesen a vezetőnő irodájába törtem be.

- Elvették a lakást. ..
- Tudom, mucikám - nézett rám sajnálkozva. - Azért nem tudtalak visszaengedni.
- Es mi lesz velem?

Majd adnak egy másikat. Nyugodj meg!
- Azt mondták, csak addig adták ki, amíg itt leszek. ~ És vártam, hogy megerősítsen.

Beszéltél velük?
- Most, telefonon.
- Nem kell elkeseredned. Te egy éven belül szépen rendbe jössz, és visszamész az

életbe.
De én nem akarok addig itt maradni. Hányleszázalékolt idegbeteg él kinn az életben.

a saját lakásában'?
- Nézd. mucikám, ha elmúlik az a locspocs idő, felengedlek egy napra Pestre. Intézd

el, amit tudsz. Ne a kerületi tanácshoz menj, hanem a Fővárosihoz, hozzájuk tartozik
az ügy.

Akkor ő már tudta, hogy hiába megyek.
Még aznap délben levelem érkezett a kerületi szocpol osztálytól. Közölték velem, hogy

csak akkor léphetek ki az intézetből, ha valaki felelősséget vállal értem, aláírja, hogy
eltart, lakást biztosit, betegségem esetén ápolni fog. Tudtam, hogy ilyen ismerősre nem
számíthatok, a levelet aszemétkosárba hajítottam.
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Földényi F. László

A MELANKÓLIA CSAPDÁJA

A melankólia a szó eredeti értelmében vett hangulat: az ember "rá van hangolva" a
világra, de a világ is "rá van hangolva" az emberre. A hangulatban az én és a világ nem
választható szét; a hangulat a szétválás előtti eredendő egységre utal.

Téves az a közkeletű pszichológiai elképzelés. amely szerint az emberben ..belülről"
támadna valamiféle hangulat, ami azután kivetúl a világra, vagy fordítva, a világban
valamilyen. az emberhez képest "külsődleges" helyzet idézne elő egy hangulatot. Az
érzelemmel szemben, amely kötődik valamihez, a hangulatnak nincsen tárgya (vagy
alanya), hanem, Heidegger gondolatát követve, a hangulatban magának az emberi
léthelyzetnek a mikéntjét, a létezést mint emberi létezést fedezhetjük fel. A melankolikus
számára nyilvánvaló az énnek és a világnak ez a mély, eredendő összeforrottsága; és ha
kárhoztatja a világot, akkor nemcsak á világtól vagy önmagától retteg. hanem szenvcdé
sében saját létezésének alapvető elhibázottsága jelenik meg. A hangulatra csak utalni
lehet, de nem lehet róla adekvátan beszélni; a beszéd eleve tárgyként szól arról, ami nem
csak tárgy, és alanyként kezeli azt, ami nem csak alany. Aki saját hangulatáról beszél,
az óhatatlanul érzelemnek minősíti át a hangulatot; ebből magyarázhatóak a külvilág
türelmetlen reakciói. A hangulat közölhetetlen, és az euforikus hangulatban ugyanúgy
bezárva marad az ember, mint a melankóliában: az egyéniség végső magára utaltsága
a hangulatban válik egyértelművé. A melankóliának annyiban van kitüntetett szerepe
a hangulatok között, amennyiben az egyetlen, amely valóban hangulatként tekinti
önmagát. Az európai gondolkodás Hérakleitosz óta vergődik a mindenki számára kőzös

világ (koinosz kószmosz) és a csak az egyén számára adott világ (idiosz kószmosz) kettős

élménye között: az igazságkeresés és létünk értelmezésének óhaja egyaránt feltételezi és
utasítja el mind a kettőt. Minden hangulat átmenetet képez a két pólus kőzőtt, más és
más szempontból próbál hidat verni, (az euforikus például feltételezi. hogy mindenkivel
meg tudja osztani örömét, de rájön, hogy igazából senkivel sem). A melankólia a
szélsőséges póluson helyezkedik el: eleve nem törekszik arra, hogy része legyen a minden
ki számára közös valóságnak, (innen a malankolikusok Arisztotelész által is megfigyelt
hallgatagsága), hanem azt állítja, hogy a valóság csakis az egyén számára adott. .

Az egyediség, magárautaltság vállalása különccé, elszigeteltté teszi a melankolikust. ()
azonban, ha szenved is helyzetétől, azt másként éli meg. mint a külső szemlélő vélné. A
pszichoszenzoros zavarok is, amelyeket a melankolikus megél, jelzik ezt a kettősséget:

fejét üresnek érzi, testét nem érzi sajátjának, perspektíva-látása és időélménye zavart stb.
mindez a külső szemlélő számára megalapozatlan ("nevetséges"), de mégis alkalmas arra,
hogy segítségével a melankolikus egy új világot építsen fel magának, amelybe rajta kívül
senkinek sincsen belépése. Az érzékcsalódások, látomások tökéletesen ép tudattal páro
sulnak; ez azt bizonyítja, hogy a világot másként éli meg, mint azt az emberek megszok
ták. E pszichoszenzoros zavarok végül is nemcsak szomatikus vagy pszichés eredetűek,

hanem a létezés sajátos "megélésének" jelzései. A veszteségérzés, valamint a rend képzete,
amelyben a veszteségérzés módosulást okoz, rettegést idéz elő; miután azonban a veszte
ségérzésben, illetve a rettegésben alany és tárgy, én és világ nem választható szét, a törés.
a repedés magára a létezésre vonatkozik. E repedésben tárul fel az az új világ, amelybe
csakis a melankolikus léphet be. Ezek a törvények nem adottak, hanem a melankolikus
teremti meg őket; teremtésére pedig egyaránt jellemző a teljes szabadság és a teljes
megkötöttség. A melankolikus új világa abból a belátásból születik meg, hogy az illető

elhibázta saját lehetőségeit, és mély igazságtalanság áldozata lett: a lehetőségek lehetet
lenné változtak, ami pedig lehetetlennek tűnt, az megvalósult. Magának a lehetőségnek

a fogalma kap itt új jelentést: de miután a lehetetlenné válás fogalmával ötvöződik egybe,
mást jelent, mint a hétköznapok szótárában.
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A lehetőségek a melankolikus számára a végtelenséget csempészik be a létezésbe. és e:
a fő értékük, 'tem pedig az, hogy realitássá váljanak. A melankolikus tudja. milyen
lehetősége van, de nem él vele, mert azt régen elmulasztotta. A lehetoség ezért számára
a végtelenségnek a teljes megkötöttségen belül való tapasztalása; tárgy nélküli vágyódás.
céltalan remény. "Egész életem egy nagy honvágy" - írja Mahler; Kierkegaard pedig a
következőt jegyzi fel: "Mi az én betegségem? Mélabú. Hol fészkel ez a betegség? A
képzelőerőben; tápláléka pedig a lehetőség." Ajövőre irányultság, ami az embert minden
élőlény közül kitünteti, a melankolikus számára a szenvedés forrásává válik; a jövő az
el-jövő lehetőségek kibontakozása. Miután azonban számára minden megkötött, nincs
minek kibontakoznia. A jövő a melankolikus számára nem a lehetőségek megvalosulását
jelenti, hanem a valóságos dolgok elmúlásának lehetőségét: a jövő a mulandóságra vona t
kozik, azaz nem jövő, hanem egy semmilyen igeidővel ki nem fejezhető eljövendií múlt .
(Ez teszi érthetővé a pszichiátereknek azt a megfigyelését, hogya melankolikusok feltü
nően sokat foglalkoznak a múltbeli eseményekkel, és álmaik is a múlthoz kapcsolódnak .)
"Már akkor öregember voltam - jegyzi fel naplójában Kierkegaard, aki szerint a kétség
beesésnek az a legjellemzőbb jegye, hogy benne az egész múlt megőrződik, amikor
megszülettem... Atugrottam a gyermekkoron és a serdülőkoron. " A melankolikus azért
éli át mindenkinél erőteljesebbena lehetőség és remény fogalmait, mert számára nincsen
minek megvalósulnia, nincsen miben reménykednie. Luther, aki maga sem volt mcntes
a melankóliától, így vélekedik: "A remény a remélt dologra irányítja a pillantást: dc ez
nem válik láthatóvá. A pillantás tehát az ismeretlenre, az elrejtettre, a benső sötétségre
irányul, oly módon, hogy nem tudja, mit remél, de tudja, hogy mit nem remél." A remény
elveszitéséből ered a melankolikus bűntudata (életét örökös mulasztásnak'látja), de innen
tisztánlátása is. Reménye ugyanis mindenkinek van, csak annak nincs. aki mindennel
tisztában van: "a reménység. '.. , amelyet látunk, nem is reménység; hiszen amit lát valaki,
azt miért kell remélnie?" (Róm 8, 24). Csak az nem remél valamit, aki átlátja a teljes
valóságot; aki nem remél, az a reménytelenséget, a minden lehetőségtőlvaló megfosztott
ságot látja normális állapotnak - és mi más ez, mint maga a halál? A melankolikusok
számára Pandora szeleneéjének története a legmélyebb igazsággal rendelkezik: minden
szenvedés az embereknl zúdult, egyedül a remény, Elpisz maradt vissza.
A vágy nélküli remény és a tárgyát nélkülöző vágyódás a nyitottságtól fosztja meg a
létezést. Az idő vonatkozásában ez azt jelenti, hogy a jelen egyedül az elmúlás felé
"nyitott"; a jövő múlt lett, a múlt viszont a jelen pillanattal azonos. Az idő a melankoli
kus számára nem "objektív", órával mérhető, hanem az emberi helyzetek függvénye. A
melankolikus ezért élheti meg másként az időt, mint az, aki nem meíankolikus: sajátos
helyzetéből következik az idő modifikációja. Az időnek az emberi léthelyzettel való
egybekapcsolása az újkori szemlélet eredménye. A középkor, amely metafizikailag meg
határozottnak tekintette az embert, az időt is tőle független, isteni adománynak vélte.
amelynek "objektivitása" független a szemlélettől. "Quod aevum et tempus nihil sunt in
re, sed solum in apprehensione: error" ("Hogy az aevum és az idő nem a dologban
vannak, hanem csupán a megértésben: tévedés.") - jelenti ki Tempier püspök. Az idő.

nem véletlenül, éppen azoknak jelentett problémát, akik magányosan. egyedül akarták
megtalálni az utat Istenhez. A misztikusokat ugyanúgy nyugtalanította az a tény, hogy
ha tőlünk függ mit csinálunk magunkból, akkor tőlünk függ az idő értelme is. mint a
melankolikusokat, akik ellen a középkorban az egyik vád éppen az volt, hogy állandóan
a múlton töprengenek, és az örökkévalóság helyett az ismeret/en jövőre irányítják tekinte
tüket. A teológusok az isteni örökkévalóság szemszögébőlértelmezték az időt, a rniszti
kusok és melankolikusok viszont különbséget tettek időtlenségés örökkévalósiÍg kőzöu.

Mivel az emberi értelem végtelen, és időben nem érheti el célját, ezért kívül áll az időn.

mondja Ficino. Pico della Mirandola szerint pedig - ha felemelkedünk a szent teológia
sugárzó fényébe -, "akkor a határtalan örökkévalóságban megláthatjuk, mi van. mi lcs.:
és mi volt". Az időből való kilépés azt jelenti, hogy az ember maga teremti meg az időt.

saját létezésének maga ad egyedi, pótolhatatlan értelmet, és ezzel együtt saját, csakis órá
jellemző időt, élet-ritmust. A misztikusok megélt időtlensége feltételezi azt. hogy dl idő

az emberi szituáció függvénye. A jövőnek és a múltnak a jelen pillanatba való beolvad.i
sa, vagy inkább befagyása, - a melankolikus esetében- a megélt jelennek az időtlen ';l':+<
való átfordulásából következik. A megélt időtlenség azonban, bár egy új létezesbe enged
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bepillantást, a megfosztottság eredménye. A melankolikus nem ismeri a jövőt, mint
lehetőséget - az időtlenség ezért számára nem a megvalósultságot jelenti, hanem ellenke
zőleg, a megvalósulatlanságot, a teljes hiányt. A melankolikusokrajellemző önszemrehá
nyás a vallásos bűntudatnak felel meg: a melankolikus úgy érzi, hogy elszalasztotta a
kellő időt, a kairoszt, amely az Újszövetségben azt a pillanatot jelenti, amikor az ember
kőzel kerül az örökkévalósághoz. A melankolikus örökkévalósága negatív örökkévaló
ság: örökös beteljesületlenségre van kárhoztatva, ugyanannak a hiánynak az állandó
átélésére. Egy melankolikus beteg orvosának' nap nap után kijelentette, hogy este ki
fogják végezni, és nem győzték meg azok az érvek, hogy ezt már sokszor elmondta. A
jövő átértelmezése, a reményelveszítése, illetve céltalansága eredményezi azt a feszültsé
get, amely a melankolikust jellemzi: akinek nincsen reménye, az mindent tisztán lát;
valamennyi esemény szemlélése azonban kizárólag Istennek adatott meg. A melankoli
kus a teremtményi világon belül él, s kénytelen az időben, az idő révén élni, és ez számára
összeegyeztethetetlen az isteni mindentlátással.

A melankolikus hiábavalóan vágyik arra, hogy kivonja magát a világból, örökös
megsemmisülésre van ítélve. Egy melankolikus beteg eldugta a saját óráját, hogy ne,
kelljen "látnia" az idő múlását. Pszichiáterének a következőképpen számolt be saját
állapotáról: "Gyakran gondolok arra, hogy nem beteg vagyok, hanem felismertem
valamit, amire a többiek nem jöttek rá, hogy olyan szerencsétlen világlátást fejlesztettem
ki magamban, amelyben másoknak nincsen része, amely azonban tökéletesen logikus;
egyáltalán nem értem, hogyan is lehet másként gondolkozni... Ezek a gondolatok és
érzések rettegéssel kapcsolódnak egybe... Elképzelhetetlen, hogy ha egyszer belegondolt
ebbe az ember, többé valaha is másként gondolkozzon... Ezért akarok öngyilkos lenni,
hogy megszabaduljak ezektől a gondolatoktól, de nagyon szeretem az életet. .. Az a
szörnyű, hogy olyannyira tudok magamon uralkodni, hogy mások semmit sem vesznek
észre; sőt vidám is tudok lenni, és képes vagyok nevetni."

A gyakorlati életvitel zárt horizontjai mögött tárul fel az a világ, ahol a melankolikus
"otthon érzi" magát. A melankolikus olyan területre lép át, ahová nem tudjuk követni,
és ezért, mint minden úttörőt, őt is egy ismeretlen, rejtélyes tudás birtokosának tartjuk.
Tudása közvetlenül az eredendő bűnből fakad (a tudás fájáról), és túllép a praktikus
dolgokba való belefeledkezésen. A tudás három sátáni ígérete Walter Benjamin meglátá
sa szerint a következő: "Ami csábít, az a szabadság látszata - a tiltott dolgok kifürkészé
sében; az önállóság látszata - a jámbor emberek közösségétől való elkülönülésben; a
végtelenség látszata - a rossz üres és feneketlen mélységében". A melankolikus tudása
nem igazi tudás; de kérdéses, hogy van-e ennél igazibb tudás? Csak a gyakorlati világ
ismerete teszi lehetővé, hogya tudás túllépjen a világon oda, ahol semmilyen tárgyat sem
talál, amire irányulhatna. A mélyen melankolikus Thomas Mann naplójában sokszor
kifejti, hogy belefáradt az életbe, de, - teszi hozzá-, nem személyes okok miatt, hanem
mert annyira előirt csapásokon halad minden élet, és annyira véges minden létezés. "Az
életunt (Iebensmüde) szó értelme átfogó, nem személyes" - írja. A melankolikus tudása
ismeretlen, követhetetlen tájakra téved;- a kívülálló legalábbis így látja - ám a melankoli
kus tisztában van vele, hogy az ismeretlen itt, a mi világunkban van. Az elfátyolozott saisi
kép című versében Schiller elmondja annak az ifjúnak a tőrténetét, aki mindennek a
tudására szomjúhozott. Eljutva Saisba megpillantotta az elfátyolozott képet, amely
mögött az Igazság rejtőzött, és amelyet még senki sem mert leleplezni. Az ifjú egy éjszaka
félrevonta a fátylat - de hogy mit látott, nem tudjuk:

"Nos", kérditek, .mit láthatott az ifjú?"
Én sem tudom. Ájult volt s holtra sápadt,
Midőn a bölcs papok rátaláltak
Az Isis szentélynek talapzatán.
Mi, mindent látott itt és mit tapaszait,

Nem mondta meg soha. Elmúlt örökre
Ifjúi életének könnyű kedve,
S a búskomorság gyorsan sírba vitte.

(Haraszti Miklós fordítása)
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Az ifjú megpillantotta az Igazságot és elfelejtett mosolyogni; mert megpillantotta azt,
amit senki más: a Semmit. A köznapi vélekedés szerint az igazság az elsődleges, amelyhez
képest a látszat lényegtelen - ám a melankolikus tudja, hogy a látszat mögött nincsen
semmi sem: nincsen végső igazság! A lepel mögött semmi sincsen - ez az egyedüli igazság.
Az ifjú rájött, hogya végső igazság a semmi, és nincsen olyan hely, ahol életünket
tisztázhatnánk. Az élet a semmire vonatkozik; amint Heidegger mondja: a semmi magá
nak a létezésnek kiiktathatatlan része.

Az ember minden gyakorlati megnyilvánulásával valamilyen célt próbál a semmibe
csempészni. A melankolikus e célt vonja kétségbe, és a céltalanságot tekinti az élet fő

mozgatórugójának. Innen bűntudata: hiszen kétezer évnyi keresztény kultúrának birto
kában mi másnak tekinthetné a céltalanságból következő szétesést, mint bűnnek?Mivel
tudása a létezésben nem a belső célt, hanem a semmit fedezi fel, ezért büne nem
orvosolható: a bűnnek nincsen meghatározott helye, a létezéssel egynemű, és nem
kívülről érkezik, hanem magából a létezésből fakad. "Senki se mondja, amikor kísértésbe
jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető,és ő maga sem kísért
senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértés
be. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz" (Jak
l, 13-15). Ez készteti a melankolikust arra a belátásra, hogy eleve kétségbeesettnek
tekintse az embert és reménytelennek a létezést. A XVII. századtól számos gondolkodó
éppen Istennel, illetve a keresztény-teológiai létmagyarázattal vitázva vált egyre kétség
beesettebbé. (Donne, Browne, Pascal, Schelling, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger)
Kierkegaard pontosan látja, hogya melankólia akkor szűnikmeg, ha a személyiség "igaz
alázattal" hajlik meg az "örök hatalom" előtt, és - füzi hozzá másutt - "ha az ember,
miközben önmagához viszonyul, teljességgel Istenhez viszonyul, úgy egyáltalán nem áll
fenn kétségbeesés; minden pillanatban azonban, amikor ez nem történik meg, valamiféle
kétségbeesés is fennáll". E teoretikus meggondolást azonban az életvitel, az emberi
szituáció cáfolja: az ember, ez a "legboldogtalanabb és legszerencsétlenebb állat" (Nietz
sche) éppen azáltal ember, hogy nem képes minden pillanatban Istenhez viszonyulni, és
képtelen énjének korlátain végérvényesen felülemelkedni. Ezért mondja ugyancsak Kier
kegaard, hogy a kétségbeesés "lehetősége jelenti az embernek az állattal szembeni elő

nyét, mert a végtelen felé való irányulásra vagy végtelen fenségre utal, azaz arra, hogy
az ember szellem". Az embert a kétségbeesés képessége különbözteti meg az állattól,
Istentől viszont az, hogy nem tud nem kétségbeesni - így vagy úgy, de mindenki
kétségbeesik egyszer, a különbség legfeljebb az, hogy ki mitől.

"Minden, ami létrejön - írja Die Weltalter című töredékében Schelling -, csakis
kedvetlenséggel jöhet létre, és miként minden élő teremtményalapérzése a rettegés, úgy
minden, ami él, heves viszályban fogantatik és születik", majd hozzáteszi: "minden élet
és létezés igazi alapanyaga a rettenet". Aki igazán melankolikus, az soha többé nem tér
magához; és ha észrevette, hogy a dolgoknak van egy ismeretlen arca, ami egészen mást
mutat, mint az innenső profil, úgy örökös honvágyat fog érezni az ismeretlen táj iránt,
amely felé az arc tekint. A szomorúság, ez a "talányos élvezet" ettől kezdve nemcsak
néhanapján fogja el az embert (mint az Erzelmek iskolájában Rosanette-et, aki "lefekvés
kor némi melankóliát is érzett - mint ahogy némely kocsma előtt olykor ciprusok
sötétlenek".), hanem állandóan jelen lesz. A szomorúság, a rosszhoz való vonzódás (a
rossz-kedv) nem fejthető fel az értelem segitségével, nem magyarázható meg se szocioló
giailag, se antropológiailag. se teologikusan, sem pedig történetfilozófiai alapon, mert a
rossznak, a semminek a rejtélye éppen az, hogy nem fogható korlátok közé: ha fogalmak
ba kényszerítenénk, magát a létezést szüntetnénk meg. A melankolikus úgy érzi, hogy
a létezés kivetette őt magából, semmiben sem képes megkapaszkodni: önnön létét és
magát a létezést is hibának, tévedésnek véli. Bármihez nyúljon is, minden önmagához
vezeti vissza; és ha önmagába tekint, a világot ismeri fel. Magányát végtelen kifosztottsá
ga teszi elviselhetetlenné, de csak ő tudja, hogy mi is az, amitől megfosztották. Számára
a hiány egyfajta beteljesülés, felismerés, és így önmagát elveszítve önmagához jut vissza
- saját lényének egyre tünékenyebb lenyomataként, egy távcső megfordított lencséjeként,
amelyen keresztül nézve nem tudni, bennünk folytatódik-e a külső világ, vagy pedig
onnan, kintről mi magunk nézünk vissza a távesőt zavartan forgató énünkre.



TALLÓZÓ

Hamvas Béla

A MELANKÓLIA ANATÓMIÁJA
Robert Burton: A XVII. század
egzisztencia-fi lozófusa

HAMVAS BÉLA (1897-1968) a Xx. századi magyar gondolkodás történetének
különös, egyedülálló alakja. A budapesti egyetemen klasszika-filolágiát, keleti nyel
veket (elsősorban szanszkritot), művészettörténetet stb. tanult. Érdeklődésének
rendkívül szerteágazó területeiből sajátos "gondolati archeolágiát" hozott létre,
amely módszer egyszerre volt hivatott megtalálni az európai kultúrában a tudomány
és a keresztény vallás által e!fedett elsődleges emberi tapasztalatot, az "ősök útját",
valamint azt a szellemi világot, amelyet az emberiség nagy .szent könyvei" egyként
tartalmaznak: az "istenek útját."

Ezt a célt szolgálták a fordításai is: Kongfutse: Lun Jü (Bp. 1943), Tibeti
misztériumok (Bp. 1944), Henoch apokalypsise (Bp. 1945) Herakleitos 131 fenn
maradt mondata (Bp. 1947). A Xx. századi európai gondolkodók közül Heidegger
és Jaspers - az utóbbiról nagyobb, önálló tanulmányt is megjelentetett Szellem és
exisztencia címmel (Szeged, 1940) -, az orosz Bergyajev, Sesztov és Mereskovszkij,
valamint a spanyol Unamuno és Ortega hatottak rá.

A II. világháború alatt és után saját nézeteinek igazolását látta a világégésben. a
.modern ekpürószisz"-ban, amely - szerinte - az emberiség kollektív emlékezetében
jelenlévőkatasztrófát, a vízözön t követte. Az 1938-ban megjelent A világválság cimű

művében, továbbá az 1943-ban napvilágot látott A láthatatlan történet cimű esszé
kötetében az európai kultúra általános veszélyeztetettségét elemzi.

1945 és 1948 között Hamvas a magyar szellemi élet jelentős alakja. Előadásokat

tart, egy nagy antológiát szerkeszt, az Anthológia humaná-t (1947), Száz könyv
(1945) címmel rövid értelmezéseket jelentet meg az egyetemes kultúra általa legfon
tosabbnak tartott műveiből: a Rig-véda himnuszaitól kezdve Joyce-ig és Powys-ig .
1947-benfeleségével, Kemény Katalinnal közösen ír könyvet Forradalom a művé

szetben címmel, melyben a modern képzoművészeti törekvéseket az ind és a kínai
filozófia szellemében tárgyalja. A korabeli marxista kritika, elsősorban Lukács
György (Az absztrakt művészet magyar elméletei in. "Új magyar kultúráért", Bp.
1948) és az akkori kultúrpolitikábanjelentősszerepet játszó Keszi Imre (A füstpari
pa farka, Diárium, 1946) megtámadja. szemléletét teljes egészében elutasítja. Ez
után Hamvas, akinek a húszas évektől fogva számtalan tanulmánya jelent meg az
Athenaeumban, a Nyugatban, az Ezüstkorban, a Válaszban, a Diáriumban és egyéb
folyóiratokban, nem publikál többet. Raktárosként dolgozik különböző vidéki váro
sokban.

Életművének jelentős része kéziratban maradt. Ilyen például gondolkodásának
foglqlata, a Mágia-szútra cimű írás is, amelynek központi tételeit az ind filozófia,
az Otestamentum és Szent Pál mellett Jakob Böhme és Franz von Baader alapján
fejti ki. Eszerint a kiinduló megismerési pozíció, a kontempláció az élet megszervezé
sének legfőbb elvévé válik: a lélek önismerete, a megtisztulás jelenti a lehetőséget a
bűntelen emberiséghez való visszatérésre. Az előbbieknek megfeleloen Hamvas az
európaifilozófia történetét a .misztika történeteként" értelmezi. Túl ezen, a lélektan,
az egzisztenciáljilozófia és a modern természettudományos felfedezések jelenthetnek
még olyan szemléletmódokat, amelyek az emberiséget a "tudás" állapotához vissza
vezethetik.
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(Az elmúlt időszakban a Hamvasról megjelentfontosabb tanulmányok a követke
zők: Bori Imre: Hamvas Béla. Hid. 1970/5. - Darabos Pál: Hamvas Béla irodalom
-és művészetszemlélete 1-2. Literatura. 1975/3-4. és 1977/1. - Kenyeres Zoltán:
Jegyzetlapok Hamvas Béláról. Uj írás, 1976/11.)

Itt közölt tanulmánya, mely eredetileg a Pannonia 1940. évi első számában jelent
meg. Robert Burton művének meglehetősen egyedi értelmezése. Burton a XVI.
századi angol melankália-irodalom összefoglalója. Könyvében rengeteg allegória,
példázat váltogatja egymást az antik és korabeli idézetekkel egyetemben, de a
Hamvasnál olvasható katabászisz (a lélek "alászállása") olyan interpretácio, amely
a Burtonnel foglalkozó szakirodalomban egyáltalán nem szerepel. Eppen ezért a
tanulmány mindenekelátt Hamvas egyéni elgondolásait tartalmazza.

(A tanulmányban előforduló személyneveket, valamint a tudományos szakkife
jezéseket a mai helyesírásnak megfelelően közöljük.)

1

Robert Burton* könyvének A melankólia anatómiájának első teljes kiadása körülbelül
háromszáz évvel ezelőtt jelent meg, és ha az ember néhány hetet szán e három roppant
kötet legfontosabb részeinek elolvasására, azzal fogja letenni, hogy a világ egyik úgyne
vezett nagy könyvével ismerkedett meg.

Burton oxfordi könyvtáros volt. Ez az életrajzi adat nem olyan jelentéktelen, mint
amilyennek látszik. Néha egy szóban sikerül megmondani a legfontosabbal. Burton
könyvtáros volt, a könyvtáros pedig az az ember, akinek a könyv olyan táplálék.
szenvedély, sors, szerelem, gyönyör, mámor, kaland és végzet, mint a tengerésznek a
tenger, a parasztnak a föld, a kertésznek a növény. A tudós a könyvet csak anyagnak
veszi: megnézi, olvassa, idézi és félreteszi; a költőnek a könyv csak mű: teremti és elfelejti;
a tanítónak csak eszköz: merít belőle és továbbadja; a közönséges embernek csak
iparcikk: olvassa és élvezi. Senki sem nyúl a könyvhöz úgy, mint a könyvtáros. oly
csendesen és lassan, ahogy az ember csak örök dolgokhoz nyúl: tengerhez, asszonyhoz,
földhöz. Senki sem tudja, mit jelent egy jó szerző mellé leülni, felütni, csak úgy találomra
és belemerülni. Széljegyzeteket készíteni,kivonatolni, zsebre dugni egyet, kimenni a
hegyoldalba. leülni, hangosan olvasni belőle s a fontos szavakat aláhúzni.

Nagy könyvtárosi mű az egész világirodalomban tulajdonképpen csak kettő van: az
egyik Lao-ce Tao-te-king-je, a másik Burton Anatómiá-ja. Lao-ce hetven évig volt
könyvtáros, hetven évig olvasott, szűrt, gyűjtött, tisztított, desztillált, végül kapott egy
csepp harmatot. Ez a harmatcsepp a Tao-te-king. Ennél a könyvnél tökéletesebb filozó
fia nincs. Es ami a különös benne, hogy e tökéletes filozófia lényege, ha szabad így
mondani: a könyvtárosság, az édes szemlélődő béke, amit az ember csak a könyvek
között és a könyvektől tanul meg, sehol másutt. A könyv a világ leghallgatagabb.
legmagányosabb, legbékésebb valósága, - s a könyvtáros, ha vele él, olyan lesz, mint a
könyv. hallgatag, magányos és békés:

Nem gyorsan, hanem lassan.
Nem sokat, hanem keveset.
Nem azt, ami nehéz. hanem, ami kiinnyii.

* ROBERT BURTON (1577-1639) az oxfordi Christ Church College tagja, s egyben könyvtárosa
volt. Néhány latin nyelvű versét és a Philosophaster cimű, szintén latin nyelvü komédiáját leszámit
va, élete fő műve a fenti tanulmányban tárgyait The Anatomy of Melancholy (1621). A könyv 
alcíme szerint is - a melankólia minden fajtáját, okát, szimptómáját és orvoslási módját számba
veszi.

Burtont a kor írói álnevén - Democritus Junior - ismerte, s alakja teljes mértékben összefonódott
fő művével. Az oxfordi Christ Church Cathedralben lévő sírjának felirata is erről tanúskodik: ..Iu
nyugszik / a kevesek által ismert, a legtöbbeknek idegen / Democritus Junior, / akinek életet és halált
/ a melankólia adott."
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Burton könyve más. Érdemes volna megszámlálni, hány ezer könyvet idéz. Nem szűr,
nem tisztít és nem desztillál: összehord, épít, rendszerez, katalogizál. Burton, ha lehet,
inkább könyvtáros. Nincsen csendesebb, lassabb, nyugodtabb, zavartalanabb könyv. "I
am not poor, I am not rich, I have little, I want nothing - nem vagyok szegény, nem
vagyok gazdag, kevesem van, nem kívánok semmit." Nincs felesége, nincs gyermeke,
nincs barátja, nincs közönsége, nincs csodálója. Ipse mihi theatrum. Eszménye Démokri
tosz és monastic life-ben, kolostori életben él, mint a görög, hiúság nélkül. .Thou canst
not think worse of me tha n I do of myself" - az ember nem gondolhat felőle rosszabbat,
rnint ő teszi magáról. Becsvágya nincs: "my leisure would not perrnit" - semmittevése
nem engedélyezi.

A könyvtáros olyan, mint a tücsök, írja egyik legszebb fejezetében, miközben Platónt
idézi és leírja Szókratészt, amint az Ilisszosz partján a platánfa árnyékában forró nyári
délután Phaidrosszal beszélget. A könyvtárosok azoknak a lényeknek utódai, akik régen
éltek, még mielőtt a Múzsák megszülettek. S amikor a Múzsák elkezdtek énekelni, olyan
önkívületbe estek, hogy csak hallgattak, hallgattak és megfeledkeztek evésről, ivásról,
ételről, italról. Zeusz e lényeket tücsökké változtatta és egyedül nekik engedte meg, hogy
a táplálékért ne verejtékezzenek, hanem egész életüket múzsai módra, gyönyörködve,
élvezve, olvasgatva, szemlélődve, csendesen éljék le. Szegények? "A szegénység a Múzsák
hozománya." Nem törődnek vagyonnal, hatalommal, hírnévvel, élvezetekkel. Tücskök,
- étel és ital nélkül képesek megélni és boldogok abban az isteni nyugalomban, amely
a halhatatlanság egy neme.

Van az angoloknak egy igéjük, Burton művének elejére írt versében az első sorban
használja: "I am musing". Lefordíthatatlan szó. Azt jelenti, hogy múzsai állapotban
vagyok és semmit sem csinálok, csak gyönyörködve bámészkodok, elmélkedek bele a
világba és életem olyanná lesz, mint egy dal, vagy költemény. A könyvtáros ilyen musing
lény~ aki, mint a tücsök, lassú bámészkodó, csendes, magányos, derült vágytalanságban
él. rnúzsai állapotban, de nem mint a költő szívében verssel, hanem maga, mint életté
vált vers.

2
I

Az ilyen élet láttára mindenki el van ragadtatva. Ez aztán az ember! Ez aztán a sors!
Ugy tűnik, mintha, mint a tücsök, ilyennek született volna. Egyáltalában nem. Ezt a

tücsök-életet el kell érni, ki kell küzdeni. És nem adják olcsón.
Az út kiindulási helye azonnal érthetővé válik, ha az ember számot vet azzal, hogy mit

érez, ha könyvtárba lép. Az első benyomás a homály. A modern épületek úgy akartak
segíteni rajta, hogy a könyvtárakat csaknem tiszta üvegből építették. De a könyvtár
természeténél fogva sötét. S a homály nem oszlik el, sem a por, sem az áporodott levegő.

Mindez a papírral és betűvel feltétlenül együttjár. S e poros homályban, ebben a ki nem
szellőztethető állott szagban különös lények élnek: a könyvtárosok. Alig van közöttük
ember, akinek ne volna első pillanatra szembetűnő fogyatkozása. Van, aki púpos, aki
sánta, aki félszemű, aki pohos, aki kopasz, aki hitvány és vékony. Arcuk szürke, szemük
fénytelen, rövidlátóak és mozgásuk groteszk.

Ha az ember mocskos és bűzös külvárosi utcán végigmegy, gyakran önkéntelenül
felteszi ezt a kérdést: ugyan micsoda emberek lakhatnak itt? A válasz egyszerű és rövid:
akik idejönnek. Joguk volt máshová menni. Miért nem mentek? Ténylegesen itt vannak,
szabad akaratból, sőt mélyebb okból: mert ide tartoznak. Nos: ki lesz kőnyvtárossá? Aki
az akar lenni. Aki otthon érzi magát az avas, poros félhomályban, a sötét zugok és a
labirintusi könyvállványok között. Aki oda tartozik.

A könyvembert azonnal fel lehet ismerni. A könyvtáros ennek az embernek csak
prototípusa és eleven ideája. De ez látszik az iskolásfiún is, ha úgynevezett jó tanuló. Ez
látszik különösen a tanáron, különösen a filológuson, főképpen a könyvkereskedőn és
legfőképpen az antikváriuson. Es ha az ember ezt a sajátságos könyvességet jól megnézi,
egészen különös dolgokat vesz észre. Fogyatékos emberek? Rővidlátóak? Groteszkek?
Miért? Kicsinyesek és szőrszálhasogatók, homályban élnek és szürkék, mint a pinceboga
rak. Nagyon mély rokonság van a jó tanuló, a tanár, a filológus és antikvárius, szóval
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minden könyvember és az ördög között. Az ördög a diabolikus lények ősképe, ez a furcsa
és rosszindulatú bogarász, a fénytől irtózó, poros, homályos és régi zugokba rejtőzködő.

Egészen általánosságban: ez a filológus tulajdonság: a szavakhoz való ragaszkodás
célzatosan és életirigységből. Elrejtőzik az élet elől. Hová? A betűbe. Diabolikus minden
ember, legyen az tanár, tanuló, bíró, ügyvéd, tudós, orvos, pap, aki ragaszkodik a
betűhöz, a paragrafushoz, a leírt szóhoz, a könyvhöz, aki a szót az eleven élet fölé helyezi.
A könyvesség az élet ellen elkövetett bűn; a bűn neve: bibliolatria, - a könyvnek mint
bálványnak imádása. A könyvem ber a betűvel akarja megrendszabályozni az életet.
Rendszabályozás csak más kifejezés arra, hogy: uralom. És uralom csak enyhébb kifeje
zés arra, hogy: gyilkosság. A diabolikus lény az, aki az életet gyűlöli és ki akarja irtani,
talán mert fél tőle, talán másért. Ez most mellékes. Az ördög az élet ősellensége és halált
hoz, akárminek hívják ezt a halált: fénynek, szellemnek, tudásnak, törvénynek. Szenve
délyesen irtja mindazt, ami szeszélyes, tündöklő, szabálytalan, változatos, tarka, - vá
sárt, színházat, szerelmet, háborút, - s aki a világot szóval, a betűvel, a paragrafussal
akarja kormányozni. Ez a diabolikus filiszter, legyen az filológus, tanár, tanuló, biró,
tanár, tudós, pap, mindegy. S e diabolikus filiszter kiteljesedése: a könyvtáros.

A kiindulópont tehát ez: minden könyvtárosnak erős és mély kapcsolata van az
alvilággal. A könyv közelében tartózkodó ember okvetlenül bibliolatriába esik és démo
nikus filiszterré válik. Ez a démonikus filiszterség s a belőle következő erős alvilági
kapcsolat Robert Burton megértéséhez a legelső lépés.

3

A melankólia anatómiája tulajdonképpen olyan egészen nagyszabású katabasis, más
szóval: olyan alvilágba való leszállás, mint amilyet Dante, vagy Odüsszeusz, vagy Vergili
us tett meg.

A leszállás, más kifejezéssel a halottak országába való átmenés, ismét másképpen:
descensus, vagy az alvilágba való átlépés az emberélet döntő és elhatározó válságaiban
minden esetben akaratlanul, nagyon sokszor öntudatlanul történik meg. Burton arról,
hogy az alvilágban járt és könyvében alvilági utazását írja le, nem tud. Ahogy csak félig
eszmél fel e tényre Dosztojevszkij, aki a Feljegyzések a holtak házából-ban, vagy a Fehér
éjszakák-ban, vagy a Bűn és bűnhődés-ben ilyen katabasist ír le, ahogy egyáltalán nem
vesz tudomást e tényről a festő Bosch, vagy a rajzoló Kubin, de ahogy nagyon jól látja,
hová került: Blake vagy Swedenborg. Akinek alvilági vonatkozása van, az a leszállástól
mindig csak egy lépésnyire áll. Alvilági vonatkozása pedig mindenkinek van. De a
legkülönösebb csak itt következik: - nagy művészet, nagy filozófia, nagy sors, erős

alvilági vonatkozások nélkül ej sem képzelhető. Mű éppen úgy. mint sors mélységct az
alvilági kapcsolat adja meg. Es annak, aki a katabasist. ha nem is járta végig, mint
Aeneas, vagy Dante, vagy Burton, de oda legalább egyszer nem lepett he és ott legalább
egyszer nem nézett körül és az alvilágot nem élte át, annak tulajdonképpen más ember
számára lényeges mondanivalója nincs.

Miért? Egyszerűen azért, mert az olyan ember, aki a lét legmélyebb szféráját nem
ismeri, az tudatlan kell hogy legyen a sors minden sötét és bizonytalan kérdésében. Ez
az irodalomra, festészetre, filozófiára, zenére és minden szellemi alkotásra teljesen egy
formán vonatkozik. Az alvilágba való leszállás kell, hogy olyan elhatározó élmény
legyen, mint Strindbergnél, aki a modern ember descensusát írta meg az Infernó-ban.
Néha csak olyan enyhe, mint Mozart Don Juan-jában, vagy olyan állandó attitűdben

nyilatkozik meg, mint amilyen Schumann-nál, vagy Baudelaire-nél, E. T. A. Hoffmann
nál található. Tény, hogy akiben az alvilági kapcsolat gyenge, \ag\ l'g\álL1L'in nincsen
meg, vagy elsorvadt, az sorsának lényeges és nagy' kérdéseit meg sem érti. Sőt aki nem
tudja, hogy mi az alvilág, annak az emberi sorsról egyáltalán sejtelme és fogalma sincs,
sőt az magát a világot sem érti meg. S aki az alvilágot vagy szándékosan elfelejti, vagy
eltakarja, az okvetlenül el kell hogy száradjon, el kell hogy laposodjon és lényegtelenné
kell hogy váljon.

Az alvilág kapuja az ember előtt életének legnagyobb és legelhatározóbb válságaiban
nyílik meg. "Az emberélet útjának felén", ahogy Dante mondja, vagyis a határokon, az
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élet és halál elválasztó vonalain. Esetleg nagy betegségekkel kapcsolatban, sajátságos
utazások, helyváltoztatások alkalmával. Van úgy, hogy barátságokból, szerelmekből,

házasságokból, különös viszonyok és kapcsolatokból kifolyóan. Talán úgy is, hogy
mindez egyszerre és halmozva jelentkezik.

Burtonnek, mint könyvtárosnak és diabolikus filiszternek, különös alkalomra nem
volt szüksége. A diabolikus filiszter állandóan az alvilág kapujában áll. Talán azért nem
vette észre, hogy belépett és benne van. A könyvtárosság az asztrológia szerint merkuri
foglalkozás. Mercurius pedig a meghaltakat a túlvilágra vezette. Hermész uralma alatt
áll. Hermész pedig a psychopompos, - a lélekvezető és a leszállások irányítója.

A mythológia tele van sajátságos katabasis ok leírásaival. A keletiek tudtak arról, hogy
az alvilágban járt Manda d'Haye, Nergal, Gilgames, Marduk. Istar azért szállott le, hogy
szerelmesét, Tammúzt visszahozza. Hét kapun keresztül vezették és mindenütt le kellett
tennie valamit, ami életéhez tartozott. Ereskigal, az alvilág úrnője hatvan betegségdé
mont küldött reá, és Istar ott is veszett volna, ha Ea főistennő nem segíti.

A görögök közül az alvilágban jártak Odüsszeuszon kívül Orpheusz, Héraklész,
Thészeusz, Peirithoosz. Feljegyezték, hogy volt egy Menedemus Lampsacus nevű filozó
fus, aki "mint egy őrült járkált, járkált az emberek között s ezt mondta: hogy a pokolból
jön, az ördögök kérne, s azért jött, hogy az alvilágiaknak elmondja, kicsoda milyen életet
él".

A descensus egyes teológusok szerint az az eszkatológiai lépés, amely azt mutatja meg,
hogy egyes kiváló emberek megtörik a halál tartalmát, élve átlépnek a halál birodalmába
s esetleg onnan vissza is térnek. Mások úgy tanítják, hogy az ember bűnei következtében
merül alá, ott lenn, alkalma van vezekelni s megtisztulva és újjászületve jön vissza. Ez
Strindberg esete. Es ez általában a betegségekkel kapcsolatos leszállások értelme és
jelentősége. A többi között ilyesmire céloz, bár gyatrán és ügyefogyottan, a modern
analitikus lélektan, a karakterológia és egzisztenciafilozófia is. Valamennyi tanítás a
descensus révén megszerezhető megújulást és az elmerüléssel kapcsolatos megtisztulást
hirdeti.

Robert Burton helyzete is ez. Leszáll, hogy megszabaduljon egy rettenetes, kínzó
nyavalyától, amely sorsát feldúlja és életét összetöri. Ezért Burton könyvét mély rokon
ság fűzi a mai lélekelemzéshez, de főképpen az egzisztenciafilozófiához, azzal a külőnb

séggel, hogy Burton a modern filozófusoknál mérhetetlenül tisztább és kimondhatatlanul
többet tud. Az Anatómia katabasis leírása - Burton azért száll le az alvilágba, hogy
megtisztuljon, megmeneküljön, meggyógyuljon egy szörnyű betegségtől: ennek a szörnyű

betegségnek a neve a melankólia.

4

,,I tum my inside outward" - írja művének egy fontos helyén: bensőmet kifelé fordítom.
Ezzel Burton tulajdonképpen nem mond mást, mint amit a modern lélektan, vagy
egzisztenciafilozófia is. Ma ugyanezt csinálják: a belsőt kifelé fordítják. Más szóval: a
tudattalant tudatosítják, az irracionálisat racionalizálják, az egzisztenciát rejtettségéből

napfényre hozzák. Ez pedig nem más, mint hogy az ember a látható arcok világából
leszáll az anyagtalan lények világába. Csakhogy Burton a leszállás helyét nem tudatta
lannak, vagy egzisztenciának nevezi el. Hová száll tehát le? Burton mélysége csodálatos
és intelligenciája páratlan. Az mondja, hogy: a Psyche palotájába. Es ha az ember
megérti, hogy ez micsoda, tüstént meg kell állapítani, hogy a maiak sem tesznek mást,
mint a Psyche palotájába szállnak, csak nem tudnak róla, ahogy nem tudnak arról sem,
hogy Psyche palotája az alvilág.

Az a zavar, amely ezen a ponton felmerül, igazán nem csak szavakon, éspedig félreér
tett szavakon múlik. A zavar abból származik, hogy sem Burton, sem a mai lélekelem
zök, karakterológusok és egzisztenciafilozófusok nincsenek tisztában azzal, hogy egy
részt: a lélek és az,egszisztencia mélységeinek kutatása a katabasis egy neme, sem pedig
arról nem tudnak, hogy ez a lélek, vagy karakter, vagy egzisztencia tulajdonképpen a
Psyche palotája és hogy ez a Psyche palotája az alvilág.

669



A megértés nehézsége abban a pillanatban kiküszöbölődik, ha az ember átgondolja,
hogy alélek birodalma, a Psyche országa nem egyéb, mint az a terület, amely li látható
formák, a lények arcvilága mögött és alatt fekszik: ez a láthatatlanságok, az arctalan
lényegek világa. Itt nem növények, állatok, emberek, istenek élnek. Az itt levő valóságok
egyáltalában nem is élnek. Ezek: vannak. Es ezek a valóságok: a képzelet, emlékezet,
gondolat képei, fogalmai és eszméi. Ezek itt a lélekszerü valóságok: álmok, félálmok,
ábrándok, képek, fantazmák. A lét egészen más szférájába tartoznak és egészen máskép
pen vannak, mint a látható arcok. Az arcok láthatóan vanriak, mint a tárgyak, objektí
ven. A láthatatlan és arctalan lényegek viszont szubjektíven. Lelkien, vagyis: Psyche
palotájában, a tudatban, vagy a tudatalattiban, vagy a képzeletben, vagy az álomban,
vagy a vágyban, vagy az emlékezetben, mindegy. De mindig: a látható világ alatt és
mögött. Nem ebben a világban, hanem e világ alatt, - az alvilágban, - a lélek országában,
- Psyche palotájában.

A melankólia anatómiája grandiózus lélektan és egzisztenciafilozófia együtt, azzal a
határozott különbséggel, hogy itt a lélek és egzisztencia rejtett lényegei között való
tartózkodásnak valódi értelme azonnal kitűnik. Kitűnik legfőképpenaz, hogy a lélekben
való utazás nem egyéb, mint katabasis, vagyis utazás az alvilágban.

5

A teljes megértés kulcsa kezdettől fogva egy szó volt, s ez az egy szó: a melankólia.
Burton a szó meghatározásában, leírásában, megvilágításában, elemzésében, kifogyha-

, tatlan. Idézi Farneliust, aki szerint a melankólia: "a testnek a természet ellen való
megfertőzöttsége" . Galenus: "az elromlott test, amely szemben áll természettel és azt nem
tudja szabadon használni". Egész sereg szerzőt hoz fel annak igazolására, hogy "hibás
alkat". Gellius szerint: "az agy középponti sejtjének megbetegedése". Arataeus: "a lélek
állandó rettegése". Ismét más: "a szellemtőlvaló irtózat". Vagy: "oktalan és indokolatlan
félelem és rettegés".

Burton ezekből a meghatározásokból csak elindul. Részint alaposan eleget tesz idézői

szenvedélyének, amelyet egy olyan könyvtárosnál, mint amilyen ő volt, méltányolni kell.
Részint szolid alapot épít művének s olyan atmoszférát teremt, amelyben saját mondani-

valója úgy cseng, mint ai ezüst. Burton melankólia meghatározása közvetlenül követke
zik abból, hogy az Anatómia tulajdonképpen katabasis a Psyche palotájában. Ez a
meghatározás így hangzik: a melankólia a pokol sötétségében született (born in hellish
darkness) - a Fúriák nevelték, Megaera hordozta, Alecto táplálta keserű tejével. Roko
nai: Gorgo, Styx és az Erinnüszök. A melankólia a prométheuszi sors betegsége és
gyógyíthatatlan. "A melancholy man is that a true Prometheus which is bound to
Caucasus" - a melankóliás ember igazi Prométheusz, akit a Kaukázus szirtjére láncoltak.
Idézi Khrüszosztomoszt: "Semmiféle testi szenvedés, sanyargatás, kín, nyomor, korbács,
seb, büntetés hozzá nem hasonlítható". Ez a borzalmas és förtelmes lény, ez a Szomorú
Szörnyeteg (sad monster) - "ahogy minden nevetés kellős közepén a szenvedés ül" - ott
székel Psyche palotájának középpontjában, az infernális gödrök legmélyén.

Aki kételkedett abban, hogy az Anatómia katabasis, éspedig leszállás Psyche palotájá
ba, itt minden kétségére választ talál. Ezek után a dolog lényegére vonatkozólag már nem
lehet kétség és tévedés. Burton nem dobálózik hatásos képekkel, nem túloz, nem ragad
tatja el magát és nem lő túl a célon. Nem: soha nyugodtabb, mérsékeltebb és intelligen
sebb szerzőt. Számára az, hogya melankólia a poklok kellős közepén trónol, nem színes
metafora, vagy kép. Es ha azt mondja, hogya melankólia ott ül a pokol közepén, akkor
ez azt jelenti, hogya Psyche palotája tulajdonképpen az alvilág, vagyis a pokol. És ha
ez az alvilág, akkor természetesen ez azt jelenti, hogy amikor az Anatómia leszállás ebbe
a világba, akkor nem egyéb, mint utazás az alvilágban.
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Amikor az ember-ennek a gondolatmenetnek végére ért, számot kell vetnie azzal, hogy
az itt található megértőmagyarázat eddig minden pontban lépést tart Burton szövegével,
csak azt olyan világba vetíti, amelyben eggyel több a dimenzió, mint Burton világában.
Burton ezeket a dolgokat mind tudta és látta. De egyet nem tudott,és ezért az ő világa
egy dimenzióval szegényebb. Nem tudta, hogy miért ül a melankólia Psyche palotájának
közepén. Ezt egyébként Dürer sem tudja, akinek melankólia-koncepciója Burtonéval
csaknem azonos. Néhány odavetett, a szöveg áradásában csaknem elvesző mondat, úgy
tűnik, mintha utalna rá. De világosan sehol sem fejezi ki. Burton pedig nem az az ember,
aki ha valamit tud, nem mondja meg nyiltan, röviden és közérthetően. A legfontosabb
hely, amely a melankólia valóságos lényére a legközvetlenebbül utal, a következő:

"melancholy.. .is the character of mortality" - a melankólia a.mulandóság jellege.
Röviden, világosan és egyszerű szavakkal azt kellene mondani: Robert Burton oxfordi·

könyvtáros, aki a XVII. században élt, rendkívüli mértékben melankóliában szenvedett.
Hogy betegségéből meggyógyuljon, elkezdte a melankólia okát és természetét kutatni.
Leszállt a lélek világába s úgy látta, hogy ez a betegség ott \,il a világ kellős közepében.
Ugyanakkor megtudta azt is, hogy ez a melankólia nem más, mint a mulandóság jellege.

Miért? A dolog azért olyan rendkívül nehéz, mert olyan végtelenül egyszerű. Amiről

szó van, tulajdonképpen, hogy Burton behatol Psyche palotájának közepébe s ott
megtalálta azt a valamit, ami a lélek, az élet, a sors, az ember, a világ mulandósága és
halandósága. Világos: - a lélekbe leszállva, feltétlenül fel kell eszmélni annak halandósá
gára. A lélek kellős közepében, benn, mélyen, elrejtve, a lélek halandósága ül. Ott ül ez
a végtelen tünékenység, ez a fájdalmas veszendőség, ott ül az a valami, hogy elmúlik az
ember, a sors, az élet, a szépség, a szeretet, a szenvedély, a tudás, a nagyság, - elmúlik
maga a világ is. És aki ezt a visszavonhatatlant és meg nem válaszolhatót átéli, azt ez
a tudat nem teperi le, nem semmisíti meg, nem, ennél többet tesz: eltölti egyfajta szelíd,
sűrű, nehéz, homályos valamivel. Ez a sűrű, nehéz, szelíd, homályos valami: a melankó
lia. A melankólia az a betegség, amit mindenki megkap, amikor Psyche palotájának
közepében megtudja, hogy meg fog halni. Melankóliás lesz mindenki, aki megismeri azt,
hogy nem halhatatlan. A melankólia a halhatatlanság betegsége, .. vagy ha így jobban
tetszik: a melankélia az az állapot, amelybe minden élet kerül, amikor felébred arra a
tudatra, hogy nem halhatatlan, hanem el fog veszni és meg fog semmisülni.

7

Burton utolérhetetlen tudása nemcsak abban van, hogya veszendőség tudatát (ami a
melankólia), ott fedezi fel, ahol az ember a legkevésbé várná és hinné: a lélek országának
közepében, abban a lélekben, amelyet éppen halhatatlannak tartanak; Burton egyedül
álló mélylátása sokkal inkább az, hogya melankóliában szörnyű kettősséget talál: a
prométheuszi halhatatlanságvágyat, a léleknek azt a sóvárgását, hogy isten legyen,
örökké tartson, el ne múljon, - ezt az örökkévalóság-szenvedélyt elválaszthatatlanul
összenőve látja a veszendőség és az elmúlás és a megsemmisülés tudatával. Burton nem
mondja sem azt, hogya lélek halhatatlan, sem azt, hogy alélek halandó. O csak azt
mondja, hogya melankólia a végső kétoldalúság, ez a meg nem fejthető és meg nem
oldható igen és nem.

Eppen ezért Burtonnél Psyche palotájának is kettős arca van: ez az alvilág, a rémek,
kísértetek, betegségek, rossz álmok, lidércek, átkok, szenvedés, gyötrelem világa, ez az
alvilág, ez a pokol; de ugyanakkor és ugyanaz a világ elragadóan meleg bűbáj területe,
az édes szépség, a mámorító csodák, a káprázat.iragyogás és kimondhatatlan boldogság
világa. A lélek a legmélyebb szenvedés és a legmagasabb öröm világa. S Psyche palotájá
ban így olvad össze mámor szenvedéssel, édes csoda sötét átkokkal, gyönyörűség lidérc
nyomással, üdvözültség megrázó összetöréssel, így folyik egybe itt remény és öröm és
szomorúság és kín és örök ragyogó szépség, szívettépő veszendőséggel, halálos remegés
sel, bűbájos boldogsággal és feneketlen szenvedéssel.
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Az olyan életre, amilyen Robert Burtoné volt, azt szokták mondani: eseménytelen ..
Milyen külőnös. Vajon mennyivel több esemény volt Alexandrosz, vagy Caesar, vagy
Napóleon életében? És mennyivel volt egy Kolumbusz, vagyPizarro élete fontosabb,
mint az olyané, mint Burton? Kolumbusz Amerikában járt, Pizarro meghódította Perut.
Burton az alvilágban járt és szemtől szemben látta a melankóliát. S ha az ember a sorsok
vonalát nézi, van olyan ember, aki sohasem mozdult el városából és nagyobb győzelme

ket aratott.vmint Octavianus; van olyan, aki egész életét könyvtárszobában töltötte,
magányosnak, csendesnek, eseménytelennek látszik és sorsának vad kalandjai, szédítő

veszélyei, keserű kísértései és feneketlen szakadékai nagyobbak voltak, mint egy hódítóé,
aki három világrészben járt és háromszáz csatában vett részt.

A magányosnak és csendesnek látszó sorsok gyakran sokkal inkább zaklatottak,
szakadékosak és örvényesek, mint az olyanok, amelyeknek csaknem minden órája szem
előtt játszódik le. Az eseménytelennek tűnő élet sokszor érdekesebb, mint száz kalandoré,
vagy csavargóé. A magányos sorsok titka néha nagyobb, mint a Caesaroké.

Talán minden azon múlik, hogy ki mit ért el. Burton az alvilágban járt, látta a
Szomorú Szörnyeteget és visszatért a földre. Aki onnan vissza tud térni, nem is lehet más,
mint nagyon csendes ember. Kínáljanak neki gazdagságot, pénzt, hatalmat, gyönyört,
- köszöni, nem kér belőle. Mit tudnak adni neki még azonfelül, amit sorsától kapott?
Van-e másnak egyáltalán értéke, mint annak, amit az ember átélt? Az alvilág hét kapuján
átmenve, Istarnak mindent le kellett rakni, amit a földről hozott: aranyat, hatalmat,
szépséget, tudást, emlékeket. Az ember nem tarthat meg mást, mint önmagát, amíg végűl

azt is elveszti: - talán. Ki tudja? Ez a kétség éppen az, ami: a melankólia. De, amikor
az ember az alvilágból már visszatérve, átélte mindazt, ami ott van, nem melankóliás
többé. Akkor egyszerre nagyon lassú lesz, nagyon nyugodt, nagyon békés. Elkezdi élni
a harmat filozófiáját: a tiszta, kristályos, tündöklő pillanatot. Kell gyönyör, szépség,
vagyon, hír? - "my leisure would not permit" - semmittevése nem engedélyezi. Csak
énekel, mint a tücsök. A halhatatlanságnak ez a faja biztos és gyönyörű. I am musing
- múzsai állapotban szemlélődök,életem olyan nyugodt és végleges, mint egy költemény.

Szent-Györgyi Albert: VÁLOGATOTI TA
NULMANYOK. A C-vitamin felfedezőjének. a
rákkutatás egyik úttörőjének személyiségéről

tulajdonképpen igen keveset tud a hazai kőzvé
lemény. Igaz, jó néhány évvel ezelőtt láthattunk
egy tévéinterjút Szent-Györgyi Alberttal, s az
interjú szövege nyomtatásban is megjelent a Tu
dósokkal - sokszemközt cimü riportkönyvben,
de mindez még mindig méltatlanuI kevés ahhoz
képest, amit tudnunk illene az Amerikában élő

Nobel-díjas tudósról. Pedig a kilencvenéves
Szent-Györgyi mindvégig következetes, az em
bériség szolgálatában és a tudomány védelmé
ben politizáló magatartása, nevelői-oktatóisze-
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repvállalása éppúgy jobb megismerésre érde- K
mes, mint az élet egységességét valló klasszikss Ö
hagyományú filozófiája, vagy a bíoelektroniká-
ban végzett, ám nemcsak szakemberek számára N
izgalmas kísérletei. Ezekről tudunk meg többet y
a tanulmánykötetből, miközben módunk van
megcsodálni, sőt élvezni Szent-Györgyi bonyo- V
lult kérdéseket is könnyüszerrel megvilágító ész- J
járását, humorral átszőtt, rendkívül szemléletes E
hasonlatait, s a tudós mindig derüs kedélyét,
amely csak az igazi bölcsek sajátja. (Gondolat, L
1983) Z

De Coli Lajos Ö



Vértes László

AZ IDŐSEK EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS TÁRSADALMI GONDOZÁSÁRÓL

Dr. Hun Nándor emlékének

Az elmúlt esztendőkbenekedvezőjelenség tanúi lehettünk: az előző időszakokhoz viszo
nyítva jobban előtérbe kerültek az idős nemzedék gondjai, egészségügyi, szociális ellátá
sának kérdései. Talán nem tűnik szerénytelennek a megállapítás, hogy a folyamat
gyorsításában, hatékonyságának növelésében - az állami és társadalmi szervekkel együtt
- a Magyar Gerontológiai Társaság is részt vállalt. .

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK. "A gerontológia tárgya az öregedés folyamatá
nak biológiai, klinikai és pszichoszociális vizsgálata" - fogalmazza meg Hun Nándor
Bevezetés a szociális gerontológiába című monográfiájában. Az öregedés kérdéseinek
fölvetése végigkíséri az emberiség történelmét: többek közt Hippokratész, Arisztotelész,
Galenus, Ciceró, Avicenna, Leonardo da Vinci foglalkozott vele behatóbban. 1489-ben
Gabrielle Zerbi tollából jelent meg az első nyomtatott, gerontológiai tárgyú kötet. A
geriátria fogalmat - a pediátria (gyermekgyógyászat) mintájára - Ignaz Leo Nascher
vezette be l909-ben. A szociális gerontológia kifejezés 1949-ből származik. Kialakult
tehát a gerontológia három fő tárgyköre, amelyek Verzár Frigyes szerint:

a) az alapkutatást szokásos kísérleti gerontológiának is nevezni; az elméleti szakterüle
teket foglalja magában. Vizsgálja az öregedési folyamatok kialakulását, jellemzőit; az
öregedésre, illetve az idős korra sajátos jeleket, elváltozásokat keresi. Sok tudományág
- a szövettan, élettan, kórélettan, kórszövettan, biokémia, fizika, immunológia stb. -
módszereit használja és eredményeit alkalmazza; \

b) a geriátria mint orvosi tudományág az idősek - egészségesek és betegek - orvosi
vizsgálatával foglalkozik, azaz a gyógyító-megelőző tevékenységre szorítkozik. Feladata

··az egészség megtartására irányuló vizsgálatok végzése, az úgynevezett veszélyeztető
tényezők és veszélyeztető betegségek feltárása, a megelőző módszerek kidolgozása; a
betegek kezelése, gondozása, a rehabilitáció; az idős szervezet sajátos reakcióinak kutatá
sa és azok alapján a gyakorlati gyógyítási, gondozási szempontok érvényesítése;

c) a szociális gerontológia az idős nemzedék szociális helyzetének fölmérésével, a
lehetséges és szükséges intézkedések hozatalával, szociális ellátási kérdésekkel, a szociális
gondozás módszereinek kidolgozásával, megvalósításával foglalkozik.

Az említett tagozódás - mint általában tapasztaljuk - nem egyértelmű, sok az átfedés.
Az alapkutatások nem szakadhatnak el a napi orvosi gyakorlattól, hiszen akkor öncélú
kutatássá válnának; a gyógyító-megelőző orvostudománynak be kell építenie ismeretrend-

. szerébe a .kísérletes vizsgálatok eredményeit, végül pedig az egyén nem szemlélhető

szociális körülményeiből kiragadva. Az idős emberre különösen érvényes a három di
menzióban történő vizsgálódás szükségessége: testi, lelki és szociális környezete, sajátos
ságai egyaránt figyelembe veendők. További lényeges szempont: a gerontológia nem
ragadható ki a többi tudományterület közül. Tekintettel kell lennie más orvosi és
társadalomtudományi ágra. Így például az egyes klinikai ágak (belgyógyászat, sebészet,
baleseti sebészet, urológia, szemészet, nőgyógyászat, tüdőgyógyászat) szakembereinek
egyetemlegesen kell foglalkozniok az egészségesekkel (megelőzés), betegekkel (kezelés,
gondozás, rehabilitáció) - és ezen belül természetesen az idősekkel is. Gyakran említik,
hogy kivétel a csecsemő- és gyermekgyógyászat - megnevezhető azonban két olyan
terület, ahol egyértelmű a kapcsolat: a népesedés (az idősek számának és arányának
alakulásában, illetve növekedésében fontos szerepet játszik az újszülött-halálozás esők

kenése, a gyermek- és a külőnbözö fertőző betegségek gyógyíthatósága stb.), és a szociá
lis ellátás (a családszerkezet átalakulása, az unokák léte vagy nemléte stb.) fontos
befolyásoló tényező.
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2. ÁLTALÁNOS EPIDEMIOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS ÉS PROGNÓZIS. Az Egészség
ügyi Világszervezet illetékes szakértő bizottsága az emberi életkorokat a következők

szerint csoportosította: 0--14év: gyermekkor; IS-24 év: fiatalkor; 25-39 év: fiatal felnőtt

kor; 40-59 év: idős felnőttkor; 60-74 év: idősödő kor; 75-89 év: idős 'kor; 90-x év:
aggkor. A gyakorlatban azonban - a szocialista országokban és így Magyarországon is
- lényegében a 60 éves korhatárt szabják meg idősödésnek. Ennek ésszerű oka, hogya
nyugdíjba vonulás ideje ezen országokban többnyire 60 év körül van. Bármennyire is
pontatlan ez az évszám, főleg a szociális tapasztalatok igazolják helyességét. Semmilyen
általános kategorizálás nem menthet föl azonban bennünket az idősek egyedi értékelése
alól: gondoljunk például az "idős fiatal" és a "fiatal idős" árnyalt kifejezésekre, amelyek
jól utalnak az öregedés különbözőségeire is. . .,

a) Demográfiai áttekintés. A legutóbbi statisztikai adatok tükrében érdemes áttekinte
nünk a demográfiai adatokat az említettek bizonyítására. 1960-hoz, az általunk válasz
tott bázisévhez viszonyítva a 60 évesek és az annál idősebbek, a nyugdíjkorhatáron
felüliek, a tényleges nyugdíjasok száma, valamint a nyugdíjasok össznépességen belüli
aránya fokozatosan nőtt. Elsősorban az idős nők száma emelkedett, tehát mind több
magányos, illetve egyedülálló idős nő gondozásával kell számolnunk. Az adatokból
egyértelműenmegállapítható az is, hogy gyakorlatilag a lakosság Ys-e az idős nemzedék
hez tartozik, tehát a magyar népesség 20%-át közvétlenül érintik a gerontológia kérdései;
közvetve természetszerűleg mindenkit (családtagok, munkatársak stb. révén).

b) Előrejelzés. Szabó István, Magyarország várható népességének kérdéseit elemezve,
írja: "A népesség elöregedése a fejlett országokban általárlos jelenség, mértéke mindig
a termékenység és halandóság egymáshoz való viszonyától függ, különösen gyors azon
ban a folyamat a termékenység csökkenésének időszakában."

Különböző módszerrel összeállított számítási változatokat is közöl az 1981-2021
közötti évekre. Mint kiderül, "a 60 éves és idősebb népesség aránya minden változatban
növekszik, a számítások minimálisan 24, maximálisan 40%-kal magasabbnak jelzik a
korcspport arányát 198l-hez viszonyítva az időszak végére, 2021-re. Ez abszolút szám
ban minden változatban 430 OOO körüli többletet jelent. Az abszolút többlet feltűnő

egyezése nem véletlen, hiszen a mai 20 év fölöttiekről, életben maradókról van szó, döntő
többségük pedig éppen a mai 2Q-40 éves, viszonylag nagy létszámú korosztályokból
származik. A halandóság kisebb változásai következtében az eltérés csak néhány ezer fő

lehet."
Hun Nándor a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 60, valamint a 80 évesek

és idősebbek számának 2000-ig várható létszámnövekedését elemezve nem véletlenül
hangsúlyozta, hogy a 80 évesek és idősebbek számának jelentős növekedése súlyos
szociális gondozási és ezen belül intézeti ellátási feladatokat fog jelenteni az elkövetke
zendő évtizedekben.

Magyarország adatai az iparilag fejlett, városiasodott országok mintaszerű mutatói
ként is használhatók. A tendenciák ugyanis ezen országokban egyezőek, kivéve azokat,
ahol a születésszám magas (pl. Hollandia), és ezért az idősek számaránya a lakosság
korösszetételében - a születéskor várható magas élettartam ellenére - mégis alacsonyabb.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének statisztikája szerint például a 65 évesek és az e
fölöttiek aránya az össznépességben 1960-ban 8,3% volt a "fejlett (ipari) területek"-en,
ez 2000-ben várhatóan II A%-ra emelkedik. Mindezen országokban az átlagos élettar
tam is növekszik az ipari fejlődéssel, az életszínvonallal, a városiasodással egyenes
arányban.

3. AZ IDŐSEKELLÁTÁSÁNAK HAZAI KÉRDÉSEI. a) Az egészségügyi ellátás. Az
idősek számának és arányának növekedése jelentős terhelést ró az egészségügyi ellátásra.
Ennek számos objektív és szubjektív oka van. Ajelenség részben az idős k,01 sajátosságai
ból adódik, köztük például a megbetegedési viszonyok - az idősekre általában jellemző,

hogy egyszerre több megbetegedésben szenvednek, ami miatt gyakorta többféle orvosi
ellátásra szorulnak.

b) A gyógyszerekkel szembeni megváltozott reakciókészség (más a fölszívódás, eloszlás,
méregtelení,tés, a szervezeten belüli átalakulás, ürülés stb.) - miközben az idős beteg a
többféle betegség miatt több gyógyszert igényel, gyakrabban észlelhető a gyógyszerek
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csökkent tűrése, kóros kölcsönhatás, enyhe vagy súlyosgyógyszermérgezés. Magyaror
szág sajnos a "gyógyszerszedő" nemzetek közé tartozik, mind gyakoribb a "házipatikák"
fenntartása. Az idősek "elemi létszükségletévé" vált a hosszú listán elkészített gyógyszer
jegyzék tételeinek "fogyasztása". Ez szakmailag megengedhetetlen, és gazdaságilag rend
kívül hátrányos. Az idősek zöme naponta 4-5 féle készítményt, 6-15 darab tablettát szed
be. A gyógyszeres károsodás pedig további nehézséget okoz - a betegen kívül - az
egészségügynek is. A helyzet gyökeres javítása az egészségnevelés hatékonyságának
erőteljes növelését igényli.

c) A csökkent, beszűkűlt alkalmazkodóképesség testi és szellemi vonatkozásban egy
aránt, amelyre elsőként csaknem négy évtizeddel ezelőtt Korányi Sándor hívta föl a
figyelmet. Mindezek következményeként az egészségügyi hálózatot egyre több idős beteg
keresi föl; ma már a járóbeteg-ellátásban részesülők nagy százaléka is idős. A gyakorló
orvosok munkaidejének nagyobb részét - az iparilag fejlett országokban világszerte - az
idősek ellátása foglalja Ie.

A fekvőbeteg-intézetekben ápoltak körülbelül 50%-a 60 éves vagy e fölötti korú. Az
idősek többször és hosszabb ideig igényelnek intézeti ellátást. Különösen a belgyógyásza- .
ti, szemészeti, urológiai, elmegyógyászati osztályok betegei tevődnek össze idősekből, de
fokozatosan a többi szakág is "telítődik". Ezt elősegíti a tudomány fejlődése is, hiszen
az idősebbeket is lehet operálni és rehabilitálni, de a szociális intézeti ellátás elégtelensége
hátrányosan befolyásolja a gyógyító munkát.

d) A társadalmi ellátás. Magyarországon az utóbbi évtizedekben az 'iparosodás és az
urbanizáció következtében sokat fejlődött az idősek társadalmi ellátása. A szociális
gondozás három alapvető formája bontakozott ki: a szociális otthonok, az idősek

nappali és hetes otthonai, valamint a házi szociális gondozás bevezetése.
Közbevetőleg jegyezzük meg: többször javasoltuk - és kezd is elterjedni -, hogy az

"öregek napközi otthona" (ÖNO) helyett az "idősek nappali otthona" (INO) elnevezést
alkalmazzuk. Több helységben ugyanis - kis falvakról lévén szó - az idősek nem vették
igénybe a .napköziket'', mert amiatt a gyerekek csúfolódása érte őket. Az "öreg" 
sokszor pejoratív - kifejezése helyett előnyösebbnek ítéljük az "idős" jelző használatát.

A témakör fontosságát helyesen világítja meg Simonovits István is: "Az öregekrőlvaló
gondoskodás jelentősége világrnéretekben nő. Az életkor meghosszabbodása újszerü és
fokozott igényeket támaszt az egészségügyi és szociális gondoskodási szervekkel szem
ben ... A szociális szervek feladatai is megnőnek. Mennél öregebb valaki, annál inkább
szorul mások segítségére. Növeli számukat az is, hogy alcsalád tagjai közül egyre többen
dolgoznak, és így csökken az otthoni ápolás lehetősége... Az öregek kőzül az állam
szociális gondozásban részesíti azokat, akik keresőképtelenekés nyugdíjban nem része
sülnek" vagy akiknek járadékuk saját fönntartásukra nem elégséges és tartásra, gondo
zásra köteles, vagy képes hozzátartozójuk nincs. A szociális otthonokban. részesülnek
ellátásban azok az egyedülálló öregek is, akik ugyan megfelelő nyugdíjban részesülnek,
de nincs, aki a gondozásukat vállalja. Az öregekről való szociális gondoskodás különbö
ző formái egymásra épülnek. Igy azok az idős emberek, akik még foglalkoztathatók,
szociális foglalkoztatóban dolgoznak (az országban ma már több szociális foglalkoztató
működik), Vannak, akik rendszeres »járadékszerű« szociális segélyben részesülnek, és
abból otthonukban meg tudnak élni. Vannak, akik emellett napközi otthoni gondozás.
ban vagy házi szociális gondozásban részesülnek. A végső megoldás a szociális otthon
azok számára, akik eredeti környezetükben, otthonukban már nem gondozhatók."

Tekintsük át ezek után a konkrét számadatokat: az otthonukban támogatásra szoruló
időseket jelenleg 946 hivatásos és 7386 tiszteletdíjas gondozó látja el. Az idősek nappali
otthonainak száma 1980. év folyamán Magyarországon 835 volt, a rendelkezésre álló
helyeken 23819 személyt gondoztak. A szociális otthonokban 1970-től kezdve ugyan
egyre több idős ember elhelyezésére nyílt lehetőség, de - népgazdasági okokból- rnindez
elmarad a szükségletektől,

Ezen a téren jelentős a Magyar Vöröskereszt tevékenysége is, különösen a területi
ellátásban - elsősorban az úgynevezett veszélyeztetett körülmények között élők fölkuta
tásában. Az önkéntes aktivisták száma 1980 elejére elérte a 72lO-et. A Vöröskereszt
szervezetekben családvédelmi és egészségnevelési bizottságok is működnek, amelyek
munkatervében előkelő helyet foglal el az idősekkel való törődés.
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4. KEZDEMÉNYEZÉSEK AZ IDŐSEK ELLÁTÁSÁNAK GYAKORLATÁBAN. a)
Orvosi és szodális szempontok. Az idősek orvosi - gyógyító-megelőző - ellátásának
korszerűsítéséreMagyarországon is számos intézkedés történt. A geriátriai ellátás tulaj
donképpen két alapformában történik: alapellátás és intézményi (fekvőbeteg-) ellátás.
Szarvas András már 1971-ben foglalkozott járóbeteg-ellátási rendszerben az úgynevezett
geriátriai rendelő megszervezésével, Kecskeméten ezt létre is hozta. Később, 1975-től

bontakozott ki Szegő Imre kezdeményezése Hevesen, Járási Gerontológiai Gondozó
kialakításával. E tevékenység egyik része a geriátriai ellátás; mindez "hevesi modell",
"hevesi módszer" néven került szakirodalmunkba. A gondozóban a nyugdíj előtt álló
lakosokat (54 éves nőket és 59 éves férfiakat) vizsgálják meg általános orvosi - és
külőnbőző szakorvosi - szempontból. Gerontológiai vonatkozásban fölmérik a nyugdíj
előtt állók szociális adatait (lakás, környezet, gyermekekkel való kapcsolat stb.) és
szükség szerint (jogi, adminisztratív stb.) tanácsot adnak nekik. A már említett, mindmá
ig egyetlen magyar szociális gerontológiai monográfiában Hun Nándor leszögezte: "Az
úgynevezett hevesi módszer eredményei vitathatatlanok: egyesíti a területi és az intézeti
ellátást, aktív szűréssel. .., megkeresi a veszélyeztetett öregeket, és nemcsak passzív
módon szemléli a betegeket, hanem állapotuknak megfelelőenigyekszik őket kompenzál
ni, szociális és egészségügyi értelemben egyaránt." A Gondozó célja tehát, hogy áttekint
hető kartotékrendszerrel a "veszélyeztetett időseket" a csecsemő- és gyermekgyógyászati
gondozáshoz hasonlóan - kiszűrje és nyilvántartsa az előrejelzések érdekében is. Leg
újabban Budapesten is megkezdődtek néhány szakorvosi rendelőintézetben a geriátriai
szakrendelések.*

Hun Nándor még a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás területén is ismételten állást foglalt
az elkülönítés, az idősek elszigetelése, külön osztályokon történő elhelyezése ellen. Reha
bilitációs jellegű intézetében a különböző nemzedékhez tartozó betegek közös kórter
mekben kaptak helyet. Mások, így Sinkovits Mátyás az ország egyik legnagyobb kórhá
zában - a budapesti János Kórházban - a bel- és tüdőgyógyászati betegek adatait
összegezve (közöttük szintén jelentős számban talált időseket),geriátriai ágyak létesítését
javasolta. A két nézet közötti különbség a két intézmény más-más adottságaival magya
rázhatók.

Az előbbiek alapján gyakorlati szempontból szükségesnek tartjuk a gerontológiai,
.illetve geriátriai szakrendelések széles körű létrehozását, amelyekben az ez iránt érdeklő
dő szakemberek egyúttal - az integráció jegyében - a kórház-rendelőintézetük

konziliáriusai is lehetnek. Mint szervezési-módszertani irányító egység, feltétlenül ajánl
ható speciális geriátriai intézmény - kórház vagy nagy létszámú beteg ellátására alkalmas
osztályok - kialakítása legalább Budapesten és távolabbi perspektívában az orvosegyete
mi székhelyeken.

A hazai kutatók nemzetközi elismeréséhez nem fér kétség. A Magyar Gerontológiai
Társaság Haranghy László kezdeményezésére alakult; 15 éve tagja a Nemzetközi Geron
tológiai Társaságnak, amelynek munkájában képviselőink tevékenyen részt vesznek,
akárcsak más hasonló nemzetközi szervezetekben, mint a Centre International de Geron
tologie Sociale (CIGS), a FéderationEuropéenne des Personnes Agées, valamint számos
nemzetközi szakfolyóirat szerkesztésében.

b) Néhány alapvető szociálpolitikai szempont. A nemzetközi irodalomban ismételten
föllelhető gondokat Simonovits István a következőképpen ítélte meg: "Elvileg nehezen
eldönthető kérdés, hogy mi előnyösebb az öregek szempontjából: az otthoni gondozás
(területi gondozás) vagy az intézeti elhelyezés. Altalában jobbnak látszik, ha az öregek
megszokott életkörülményeik között maradnak. Az emberek ragaszkodnak megszokott

* Itt jegyezzük meg, hogy Magyarország nem bővelkedik gerontológiai tárgyú könyvekben. Kizáró
lag e témájú folyóiratunk sincs. A rendszeres egyetemi oktatás keretében a gerontológia nem
szerepel az alapképzésben; csupán időszakosan speciál (exsra) kollégium formájában. Az Orvosto
vábbképző Intézet tanfolyamai sorában csak időszakosan található a gerontológia. Várat magára
a gerontológiai tárgykörből tehető szakvizsga engedélyezése, amelynek az egyetemi alapképzésre és
szakképzésre (belgyógyászat, elmegyógyászat, szemészet, urológia stb.) kellene mint specialitásnak
épülnie, ahogy ezt Hun Nándor 1973-ban Oslóban a Centre International de Gerontologie Sociale
kongresszusának referátumában már ajánlotta.
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környezetükhöz. Az otthoni ellátás a közösség számára olcsóbb is... Újabban jelentős
kísérlet az öregek elhelyezésére az »öregek háza«, Itt az idősek önköltségi alapon egyszo
bás összkomfortos, külön lakásokat kapnak, közös étkezési, kulturális lehetőségekkel."

Mi látszik szakmailag helyesnek és egyúttal gazdasági szempontokból hatékonyabb
nak? Kétségtelen, hogy az idősek otthoni ellátása, gondozása jelenti szakmailag és
emberileg is a helyes utat. Ezért önállóságuk feladására kényszeríteni őket és szociális
otthonban elhelyezni, ha saját megszokott környezetükben házi segítséggelmaradhatná
nak - mindenképpen antihumánus és ugyanakkor költséges megoldás. A családjuk
körében élő idős emberek és fiatal hozzátartozóik egyik gyakori és megoldatlan gondja,
hogy a nyári szabadság idején mi történjék az idösebbekkel, ha részleges támogatásra
és gondozásra szorulnak. Ilyenkor - az önköltséges, úgynevezett átmeneti otthonok
(panziók) hiánya miatt - a sokkal költségesebb kórházi fölvételekre kényszerü1nek,
megterhelve ezáltal az amúgy is elégtelen fekvőbeteg-ellátást. Hasonló jelenségek fordul
nak elő az -év végi ünnepek során is. A helyes megoldás kialakítása és elfogadott ,
gyakorlata nemcsak orvosi-tudományos, hanem széles körű társadalmi feladat.

HENRI MICHAUX

SARKKÖVEK

A francia líra "nagy öregjének", ennek az egyszerre swifti és boschi, voltaire-i
és lautréamont-i, de mai napig minden hasonlítás, besorolás alól kibújó, minden
műfaji bezárkózást megtagadó tudós lázadónak majd' egy életművet kellett
megírnia, hogya világ felfigyeljen rá, és André Gide 1941-ben megjelent tanul
mánya ismertté tegye a nevét. Az 1899-ben Belgiumban született, Franciaor
szágban élő Henri Michaux kezdetben a szürrealisták második nemzedékéhez
tartozott. S egy életen át nyomon követhető a "valóság feletti" -hez való ragasz
kodása folytonosan megújuló, szárnyalásában is elemző lírájában, ahol a létező

világ gunyoros, kifakadó, vagy éppen szenvtelen hangú elutasítása szakadatlan
útkereséssel párosul, s a valós létet merőben új látószögben felmutató, kimerit
hetetlen képzeletben oldódhat fel. (Magyarul 1972-ben, "Nyugodjék lázadás
ban" címmel adta ki válogatott verseit az Európa Könyvkiadó.)

Az örök kutató elérkezett arra az állomásra, ahonnan többet lá-t a világból,
ha önmagába fordul. A számadás korának egy élet tapasztalatain átszűrt igaz
ságaiból, kétkedéseiből, kérdéseiből kap kézhez az olvasó egy csokorra valót
Henri Michaux 1981-ben napvilágot látott kötetéből.

Szabolcs Katalin

Testet/en küzde/emre kell fe/készü/nod, hogy mindig fo/vehesd a harcot, e/vont
küzdelemre, amelyre, minden mással ellentétben, az álmodozás tanít meg.

Tanulj fenntartással.
Egy egész é/et nem e/ég elfeledni mindazt, amit jámboran, engedelmesen tűrted,

hogy beléd sulykoljanak - ártatlanul! -, nem gondolva a következményekre.
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Őrizd meg rossz emlékezetedet.
Bizonyára nem a véletlen szülötte.

Őrizd meg épen gyarláságodat.; Ne törekedj erényt gyűjteni, kivált nem olyat,
amely nem a te számodra termett, nem neked rendeltetett, amelytől, másra
tartogatva téged, megóvott a természet.

Hagyod, hogy valaki lebegjen benned, munkáljon benned, alakot öltsön benned,
és még önmagad akarsz lenni!

Nem, dehogy szerezni. Utazni, hogy szegényebb légy. Ez az, amire szükséged van.

Hatolj a mélyére hibáidnak, legalább némelyiknek, hogy pontosan megfigyelhesd,
mifélék. Különben, ha félúton megállsz, mindig vakon ugyanabba a hibába esve
fogsz végigbotorkálni életeden, amit egyesek. "sorsodnak" hívnak majd.
Az ellenséget, amely nem 'más, mint alkatod, kényszerítsd, hogy felfedje' magát.
Ha nem tudtad eltéríteni sorsodat, csak egy bérelt lakás voltál.

Egy víz nélküli országban mi legyen a szomjúsággal?
A büszkeséggel.
Ha a nép képes rá.

Bármi történjék is veled, ne hidd soha - végzetes hiba -, hogy mester vagy, de még
rossz értelemben vett mester se.
Bőséges tennivaló vár még rád, rengeteg, szinte minden.
A halál zöld gyümölcsöt fog leszakítani.

Sose törted át az emberek burkát. Valójában meg se figyelted, még csak nem is
szeretted, vagy gyűlölted őket igazán. Elperegtek előtted. Törődj hát bele, hogy
hasonlóképp elperegvén, te sem vagy egyéb, mint falevél, pár hulló falevél.

Új ismerethez új akadály szükséges. Igyekezz rendszeresen akadályokat emelni
magadnak, akadályokat, melyek legyőzésérekénytelen leszeljegyvert szerezni. . .
és új tudást.

Ne feledd.
Aki kap, valahányszor kap, veszít.

A gondolat út, mielőtt tetté lesz.
Ne szégyelld, ha bosszantó, méltatlan, láthatólag nem a te számodra termett
helyeken kell keresztülhaladnod. Ha valaki .nemességét" féltve elkerüli ezeket,
tudása mindig olyan lesz,' mintha félúton megrekedt volna.

A kőnek nem jutott osztályrészéül a lélegzés. Boldogul anélkül. Főleg a gravitáci
óval van dolga.
De neked mindenekelőtta "többiekkel" lesz dolgod, egy egész sereggel. Tekints
hát különbözőképpen lakátársaidra, emígy kezeive a sziklákat, amúgy a.fákat, a
növényeket, a férgeket, a mikrobákat, és megint másképp az állatokat meg az
embereket, sose tévesztve össze magad egyikkel vagy másikkal, főleg nem bizo-

(
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nyos lényekkel, melyek furcsamód mintha csak azért kapták volna a szó képessé
gét, hogy elvegyűlhessenek a tiimegben, melynek sűrűjében, értésről és megértet
tetésről képzelődvén, valójában szinte teljesen értetlenül és végtelen érthetetlenül,
otthonosan, vígan és felszabadultan mozognak.

Bekötött szemmel tóból ki, tóba be, és még azt hiszed, hogy tisztán látsz!

. '

Némelyeknek saját kicsinyességükre van szűkségűk, hogy érezzenek. Mások a
nagyságukhoz folyamodnak. Van, akinek terád van szűksége, hogy átalakuljon.

Próbálj, meglenni az "ő" gyámo/ításuk nélkül. Attól a pillanattól fogva, hogy
segítségért kiáltasz, erőid megsemmisülnek, titkos tartalékaid elenyésznek, nem
létezel többé. Csődöt mondasz.

. Ha máshol és más időben vagy, mint ahol hiszed magad, ne nyugtalankodj, de ne
is bizakodj túlságosan. Nem bolondultál meg, és nem is vagy teljesen leteperve.

Rá kell jönnöd, mikor kezdett beléd ivódni ez a valami, ami mint egy' illat,
beburkol, és elképzelni sem engedi, hogy ne létezzen többé, sem azt, hogy meglégy
nélküle. Nézz vissza. Anélkül, hogy megszabadulnála hamis képzettől, hisz úgyse
volnál képes rá, maradék, reszketeg figyelmedet összeszedve kutasd az új hely
felbukkanásának pillanatát, és azt a pillanatot (pillanatot, percet, fél
negyedárát), amely közvetlenül megelőzte emezt. Ha megtaláltad, meg vagy
mentve, és kiszabadultál az ál-helyről, amely fogva tartott.

Hol jobban visszahúz majd, hol kevésbé, mindenesetre elég meghökkentő lesz.

Meg van írva Djatt, afilozófus könyvében: .Értesűléseink, csakúgy, mint gondol':'
kodásunk bizonyosan állítják , hogy feketék nincsenek. Nem is lehetnének. Ez
sértés, amely egyes emberekhez, csirkefogókhoz, meg - anyagi forrás híján,
kétségtelen - büdösekhez vagy rosszul ápoltakhoz intézve, sértés, amely aprán
ként, óvatlanul elharapódzva képes volt elhitetni némely együgyűekkel, hogya
világon valóban léteznek feketék, egy fekete faj, holott csupán a megvetés és a
mások lekicsinylésének vágya agyaita ki ezt a képtelenséget. Ezeket az úgyneve
zettfekete embereket semmi egyéb nem különbözteti meg tőletek, csak nyomorú
ságos helyzetük. Csupán a gyűlölet, mely az eltiporható ellenséget áhító gonoszok
és kevélyek szívében lakozik, alkotta ezt a szerencsére kihalófélben levő mitoszt,"

Így beszélt Djatt mester.

Egy ember életében a befogadható érzelmek mennyisége nem végtelen. Sokan
hamar fel is habzsolják. Ami még súlyosabb, érzéseid legyezője csak bizonyos
határig nyílik szét, Üggyel-bajjal, nagy kockázatokat vállalva, vagy szerencsével,
netán megannyi furfanggal, elvétve kissé kitágíthatod egy időre. De a természet
legyezője úgy van megalkotva, hogy ha nem ügyelsz rá szakadatlan, egy szempil
lantás alatt összerándul, s becsukódik.

Maradj hűséges igazságtalanságodhoz, lelkedből lelkezett igazságtalanság
teredhez, és minél több esztendőn át.

Ne siess, jó szándéktól és felületes tanácsoktól vezérelve, lemondani 'erről az
igazságtalanságról, mely nélkülözhetetlen számodra, s megóv az aljas kompro-
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misszumoktól, amint sokakkal megesik egy kölcsönvett és kiszámított igazság
ürügyén, amelynek félelmükben idő előtt alávetették magukat.

Akárhol is vagy, tudd felismerni a te tengelyedet. .
Aztán latoigass.

Tigris úr, trombitajel feszül minden porcikájában, amint megpillantja a zsák
mányt, sport, vadászat, kaland, nekirugaszkodás, sors.felszabadultság, tűz,fény.

Az éhségtől hajtva, ugrik.
Ki meri ezekhez hasonlítani a maga pillanatait?
Kinek volt életében csak tíz tigris-pillanata?

Amennyire csbk lehet, hatolj a mélyére kudarcaidnak, amíg émelyegni nem kez
desz. Akkor, fl varázslat múltán, a többi - valami azért megmarad - már nem fog
emészteni. Ez a mádja, hogy kilábalj, ha ki akarsz lábalni. Ha igazán fontos
neked. Eltelni velük. Előtte, hiába töprengés, krittka, nem jutsz dűlőre. És utána,
szinte semmi probléma.'

Tökéletlen környezettel vedd körül magad. Csak semmit, ami becses. Félre vele.
Soha kifogástalan keretet, ha ösztönzésre van szükséged. Inkább maradj meg
abban, ami ingerel, semhogy elzsongitson, ami kielégít.

I

A hegyen most is olyan mozgások nyomai látszanak, amelyek réges-rég mentek
végbe rajta.

Ezért elmész mellette, hogy mit se kockáztatva immár, megleld egykori mozdu
latainak nagyságát és a csodálatos tartást, melyet akkor vett fel, amikor egy
utolsó fölemelkedő hullámban mozdulatlanná mere vedett.

De bármilyen hatalmas a kőtömeg, még a könnyű pára is körülfonja, hogy
látszatra, fölébe kerekedjék, és egy időre eltakarja szemed elől.

A hegy óránként más és más.
De a nagyság nem vész el: Megmarad. Belélegzed.

A mocsár fölött nem énekelnek tele torokkal a madarak.
De a ligetben, micsoda csicsergés!

A madarak, többségükben, igen mértékletesen nem másra használják fel
hangképző-képességüket- egy-egy kurta segélykiáltás. vagy megkönnyebbült
trilla -, mint a menekűlésre, amelyre minden pillanatban fel vannak készülve.

Lanyha jeladások, kirepitve a szavannába vagy a tisztásra.
Je/adások egy kis helyért az égbolton.
A ragadozók többnyire nem vesztegetik idejüket a zenére.

Amikor megfog téged egy gondolat, bármilyen legyen is felbukkanó híre,fontold
meg: mely test rejtőzik alatta, ki é/t alatta?

Mit zúdít rám?
És mit vesz el?
De életed során, gyanakvásodban is gyanakodva, tanuld meg felismerni korlá

taidat.
SZABOLCS KATALIN

fordítása és válogatása
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WEÖRES SANDORRAL

- Gyermekkorában honnan, mikortól számitja
költészetének indulását?

- Azt hiszem, minden költöi oeuvre tulajdon
képpen a kora gyermekkorral, a kisgyermek
korral kezdődik. Nálam a pólyáskori gügyögés
különböző fázisokon keresztül haladt a költősé

gig, a felnőtt korig. Erős a gyanúm, hogy ez
majdnem mindenkinél így van, csak nem min
denki jegyzi meg, nem míndenki tulajdonít neki
jelentőséget, de bármelyik költő elmondhatná,
hogyapólyáskori gügyögés, az óvodás és ele
mista fokon keresztül, a kamasz lírán keresztül
érte el az érettség stádiumát.

- Milyennek látja ma azt a gyereket, aki bele
fogott abba, amit a felnőtt költő a mai napig
továbbvisz, továbbgondol?

- Falusi gyerek voltam, de a kultúra, amit
apró gyerekkoromban alkalmam volt magamba
szívni, már sok tekintetben városias volt. Fő

olvasmányom Shakespeare drámái voltak Vö
rösmarty, Petőfi, Arany fordításában.

- Mennyi idős volt ekkor?

- Amikor elkezdtem olvasní Shakespeare-t,
talán hét-nyolc éves lehettem, és tízegynéhány,
amikorra befejeztem. Persze, közben más olvas
mányok is foglalkoztattak, német nevelőnöm

révén Schiller drámáival ismerkedtem. Érdekes,
hogy főleg - úgy látszik - a drámák vonzottak,
Madách Tragédiá-ja is ide tartozott. És nagyon
szívesen olvastam Csokonait, és a múlt század
végi, mondhatnám sematikus költőket is. Sza
bolcska Mihályra, Ábrányi Emilre, Indali Gyu
lára, Dalmadi Győzőre gondolok, Szelestei
Lászlóra és ennek a kornak a többi költőjére.

- Amikor irni kezdett, melyik költő-ideál,

életmű-ideálfogta meg? Milyen gyermeki elkép
zelés inditotta el? A lenyűgöző shakespeare-i vi
lág vagy a lobbanékony Csokonai-alkat?

- Nem volt semmiféle elképzelésem, se min
tám, rajtam valahogy úgy termettek a versek,
mint a fán a gyümölcsök. Lett, amilyen lett, én
semmiféle előzetes mintát nem követtem. Vala
hogy úgy gondoltam, csak mellesleg, mellékesen
leszek költő. A mérnöki tudományok, a mate
matika, a technika érdekelt és vonzott, és gon
doltam) lesz majd valami civil, polgári foglalko-

Beszélgetésllnket a költö 70. szlIletésnapja alkalmából
közöljilk. Sok szeretettel, baráti szivvel köszöntjük a
nagy alkotót.

A VIGILIA BESZ~LGETÉSE

zásom s amellett szabad perceimben verseket is
fogok írni. Nem ambicionáltam egyáltalán,
hogy költö legyek, valahogy úgy képzeltem, a
költőségből úgyse lehet megélni, azt az ember
csak a megélhetése, a foglalkozása mellett gya
korolhatja.

- S ha a költő-szerep nem is, de valamilyen
költészet-ideál lebeghetett a szeme előtt, hiszen
olvasmányai nagy léptékű költő-világokat fedtek
fel. Afféle "a mindenséget vágytam versbe venni"»
elhatározásra gondolok . . .

- A mindenség és a világ nem foglalkoztatott
annyira, inkább a költészet önmagában, a költé
szet eszközei, hangzása, dinamikája, mozgás
rendszere. Nem akartam a világot költészetté
tenni, hanem a. költészet mint olyan érdekelt,
ahogy egy gép és annak alkatrészei. Mint mond
tam, roppantul foglalkoztatott a technika. Aho
gyan a gépnél sem okvetlenül a praktikus része
érdekelt, hogy ez mennyi jövedelmet, mennyi
hasznot hoz valakinek, inkább a gép mozgás
rendszere - ugyanígy voltam a költészettel is, a
költészet belső mozgásrendszere érdekelt és fog
lalkoztatott. A világról és a mindenségről való
sággal megfeledkeztem. Van egy versem arról,
hogya "vers, akár az alma, gömbölyű és illa
tos". Engem a versnek az alma- vagy a krumpli
mivolta ragadott meg és nem a körülötte kerin
gő világnézeti lehetőségek.

- Mit ért a költészet belső mozgásrendszerén?
És mit értett rajta akkor?

- Akkor biztosan másképp fogalmaztam vol
na meg. Ez a terminológia, amit most haszná
lok, más eredetű, nem gyerekkori.

- Ez azt jelentette, hogy errői is, arról is versek
jutottak az eszébe?

- Nem is erről vagy amarról jutottak több-
. nyire eszembe. Éreztem, hogy megvan a költé

szetnek a sajátos lüktetése sok száz alakban.
Másképp lüktet egy ereszkedő vers, mint egy
emelkedő, másképpen egy lassú, mint egy gyors.

- Tehát maga a forma volt, ami megragadta?
A struktúra, a költői eszköztár volt az, ami el
sődlegesen vonzotta?

- Igen, a forma, a struktúra, a faktúra sokkal
jobban vonzott, mint azok a tartalmak, amelyek
költészetté válhatnak.

- Ugyanakkor első verseiből sem hiányzik a
gondolatiság.
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- A gondolat jelentőségét mindig éreztem, és
most is érzem..úgyhogy ez alapérzésem, amely
máig nem változott.

. - Hány éves koráig tartott és milyen fokra
jutott a gépek. a technika iránti érdeklődése? Az
iskolában is ez volt az erős oldala?

- Később már inkább az irodalom és az iro
dalmak foglalkoztatták, ez inkább elemista kori
érdeklődés volt a gépek iránt.

- Psyché előadást tart barátjának matézisből.

Ez mintha mélyebb vonzódásra engedne követ
keztetni.

- Amikor erősebben belemerültem az iroda
lomba, a fizikát, a matematikát, a technikát
akkor már elhanyagoltam, kevesebb energiám,
kevesebb időm j~ott rá, annyira, hogy diák
éveimben gyakran volt matematikából, fiziká
ból hármasom, négyesem. ami akkor rossz jegy
volt.

- Még ekkor is józan polgári pályára készült.
vagy már csak a család kívánsága volt ez?

- Nem. Józan, polgári pályára készültem még
később, egyetemista koromban is. Próbáltam
jogot végezni. Fél évig voltam jogász, de annyira
idegen volt nekem, hogy kénytelen veltam ab
bahagyni, és.inkább bölcsész lettem.

- Mi változtatta meg az elképzelését. hogya
.mellékes" verselgetéssel is beéri majd?

- A praktikus dolgokban folyton kudarcok
értek, így egyetemista koromban és egyetemista
korom után nem volt már egyéb lehetőségem,

mint könyvtárosnak. irodalmárnak menni.

- Ezekben az években kötött erős barátságot
a régi magyar irodalommal is?

- Már diákként sokat foglalkoztam a régi
magyar költészettel, irodalommal, ha nem is
rendszeresen. A magyar múltnak egy-egyelfelej
tett alkotója ragadott meg különösképpen. El
sősorban Ungvárnémeti Tóth László, aztán Új
falvi Krisztina, Molnár Borbála.

- Hol találkozott az írásaikkal? Az egyetemen.
a könyvtárban vagy esetleg a tanárai hívták fel
rájuk a figyelmét?

- Tanáraim nem hívták fól rájuk a figyelme
met, nyilván nem is ismerték őket. Könyvtárban
bukkantam rájuk. És Waldapfel Imre volt a régi
magyar költészetnek olyan alapos ismerője, aki
egy elfelejtett nagyságra, Vályi Nagy Ferencre
fölhívta a figyelmemet, még egyetemista korom
ban. A forrásokat részben a pécsi könyvtárban,
részint gyakornokként a Széchényi Könyvtár
ban és az Egyetemi Könyvtárban találtam. Úgy
hogy Pécs és Budapest könyvtárai adtak módot
ezekkel a költőkkel foglalkozni.
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- Szűkebb pátriája. Kemenesalja, a régi ma
gyar irodalomnak is nevezetes vidéke. Krúdy írja
a "Méhesek irodalmé"-ban, hogy az udvarhá
zakban régen az irodalomnak is helye volt. Az
afféle "másrészt verselgető" magyarok hagyo
mányával találkozott már otthon is?

- Igen. A padlásunkon nagy halomban he
vert egy múlt századközépi vicclap, a Zuhany.
Sárosi Gyula, az Aranytrombita szerzője szer
kesztette. ,Éshát nem volt valami széles látókörű
élclap, inkább a helyi dolgokkal, Szombathely,
Vas megye, Kemenesalja ügyeivel foglalkozott.
Aki nem élt ott, az talán sokszor meg sem érti
a Zuhany tréfáit, annyira a helyi nagyságokat
kezdte ki.

- Eszerint még a múlt század közepén is volt
egy ilyen típus. a gazdálkodó-írogató magyar?

- Berzsenyi a legpregnánsabb példa a kőltőre

és ugyanakkor földművelőre. Annak ellenére,
hogy a mai fogalmak szerint nagybirtokos volt,
nem élt nagybirtokos életet, szerény falusi
szántó-vető volt.

- Ezt a követhetőnek tűnő idilli egyűttélését

irodalomnak és hétköznapi hivatásnak végül is a
pécsi egyetemi évek tapasztalatai semmisítették
meg. más irányt adva életének.

- Már középiskolás koromban, amikor olyan
irodalomtanáraim voltak, mint Pável Ágoston,
Kárdeván Károly, Szomorú Árpád, kezdett ki
alakulni, de ez nem Pécsett, az egyetemi években
történt, hanem korábban, középiskolás korom
ban Szombathelyen.

- Ekkor már megjelentek versei is. 14 évesen
közli a Nyugat. híres költő-barátokat tudhat ma
ga mellett.

- Föltétlen az tette lehetövé, hogy tanáraim
és költő-író pártfogóim komolyabban vették
költőségemet. mint én magam. Kosztolányi, Ba
bits, Kodály nélkül nemigen szabadultam volna
ki a falusi környezetből és a falusi életformából.

- Babits. Kosztolányi irodalomszervező, szer
kesztő. újságíró is volt. Nem szerepelt a tervei
között. vagyo.. körülmények nem hozták maguk
kal. hogy ilyesmivel is foglalkozzék?

- Hát volt rá mód egy rövid ideig, amikor
Pécsett Várkonyi Nándorral a Sorsunkat szer
kesztettük. Akkor, rövid ideig, én is szerkesztő

voltam.

- Miért távolodott el később a szerkesztéstől?

- Nem távolodtam el, hanem a negyvenes
évek elején a Sorsunk megjelenése mindinkább
lehetetlenné vált. Aztán be is tiltották. Ugyanez
volt a sorsa a Nyugatnak, akkor már Magyar
Csillagként és a Napkeletnek.



Amikor feljött Pestre, itt nem nyilt lehetősége

arra, hogy folyóirattal, az irodalmi élet szervezé
sével próbálkozzék?

- Nem, itt már megvoltak a kész folyóiratok,
úgyhogy...

- De negyvenötben-negyvenhétben még sok
minden kialakulatlan. Nem volt az irodalomban,
a kultúrpolitikában olyan erő, amely önben ezt a
szándékot táplálta. segítette volna?

- Sőt, épp ellenkezőleg.Negyvenötben, negy
venhétben-és az utána következőesztendőkben,

ha nem is voltam szilenciumra ítélve, gyakorlati
lag mégiscsak azzal sújtottak; az én működé

semnek akkor nem nyilt terrénum. A Rákosi
korszak pedig a sematikus irodalom ideje, és
ahhoz semmi kedvem és hajlamom sem volt,
hogy beálljak a sematikusok közé.

- Hadd kanyaradjak vissza egyetlen kérdés
erejéig néhány esztendővel korábbra. Weöres
Sándor költőí pályakezdése táján jelentkezett a
magyar irodalomban a népi írók mozgalma. Mi
lyen kapcsolata volt velük? Egyikükkel
másikukkal életindulása is rokon, közülük nem
egy, példáu/Illyés Gyula is, erős szálakkal kötő
dött a Nyugathoz, Babits Mihályhoz. Valóban
igaz az, hogy Weöres Sár.:ior számára idegen volt
a népi mozgalom?

- Nem volt idegen. Erdélyi Józsefnek például
nagyon szerettem és most is szeretem a verseit.
Illyés Gyulával is jó kapcsolatban voltam, és
verseit, prózáit egyaránt szeretem. Németh
Lászlóval is elég sokat voltam együtt. A mozga
lommai magával nem volt kedvem foglalkozni,
és valahogy nem is várták tölem. Dolgoztam a
népiek folyóirataiba, különösen a Válaszba. Szí
vesen vették a verseimet, de nem hiszem, hogy

'örültek volna annak, ha belekontárkodom a
demográfiába. Nem értettem hozzá, és nem fog
lalkoztam vele. Az az érzésem, hogy az akkori
"népiek" nagyon helyeselték, hogy nem kontár
kodom olyasmibe, amihez nem értek.

- Életrajzi tény, hogy édesapja a Tpnácsköz
társaság őrnagya volt, Stromfeld Aurél mellett
szolgált. Emiatt később eljárást indítottak ellene,
rangjától megfosztották, leszerelték. Falusi gaz
dálkodóként élt. Weöres Sándor indulásától
mindvégig haladó irodalmi mozgalmakkal állt
kapcsolatban. Mi magyarázza, hogy szinte két
szer tíz évet ldl/ett várnia a megjelenésre, elisme
résre, előbb az 1947-57 közti időben, majd 1957
től a "Tűzkút" megjelenéséig?

- Azt hiszem, nem sok értelme volt annak,
hogy kiket ítéltek ebzárlatra és kik futhattak.
Illyést, Veres Pétert, Szabó Pált engedték mű

ködni, de ugyanakkor nem szerepelhetett Kas
sák Lajos, Vas István, Jékely Zoltán, Jankovich

Ferenc, Fodor József és én sem. Szóval voltak
szívesen látottak és nem szívesen látottak, de
hogy ki került az egyik és ki a másik csoportba,
annak különösebb oka aligha lehetett. Kit erő

sebben sújtott a szilencium, kit gyöngébben. de
ennek mély okait keresni, azt hiszem, egyáltalán
nem lehet.

- Ismert a vonzédása a keleti irodalmakhoz. A
Várkonyi Nándorral együtt töltött idők is nyi/ván
segítették abban, hogy alaposan megismerkedjen
a régi kultúrákkal.

- A Tao Te Kinggel, az upanisádokkal na
gyon sokat foglalkoztam. Összekerültem, bár
tagja sose lettem, a teozófus és antropozófus
iskolákkal, amelyek szintetizálni: igyekeztek a
távol-keleti gondolkodást az európaivalés a
kereszténnyel. A világkép rokon a keletieknél és
az antropozófusoknál, a teozófusoknál. A keleti
kultúra termékei többnyire olyan szervesek és
tömények, hogy nem elemezhetöek olyan mó
don, mint az európai filozófia művei, A keleti
filozófia sokkal több szállal kapcsolódik a gya
korlathoz, mint az európai.

- Tapasztalatibb és ugyanakkor misztikusabb?

- Nem biztos, hogy misztikusabb. Juan de la
Cruznál vagy Sienai Szent Katalinnál misztiku
sabbat aligha tudnánk mondani. És külőnösen

a buddhizmus rengeteg praktikus, gyakorlati
tanácsot ad a földművesnek, az iparosoknak. Ez
persze ottani, helyszíni életközelség, indiai, tibe
ti, kínai életközelség, ami meröben más, mint az
európai, mert ott az adottságok is teljesen má
sok.

- A nyomorúság ott is meghatározza az emberi
lehetőségeket,és mintha ez a nyomorúság egyfor
ma lenne még ezekben. a különböző világokban
is. . .

- Nem: tudom, hogy az európai és az ázsiai
nyomorúság közt nincsenek-e lényegbevágó kü
lönbségek? Az ázsiai nyomorúság sok tekintet
ben érthetetlen. Nekik sok helyütt jóformán szá
jukba lóg a fákról a gyümölcs, és képesek éhez
ni. Bombayban láttam a piacot záráskor - hogy
ott micsoda élelmiszerhegyek mennek a szemét
be! Ott vannak az éhezők, ott az éhínség, és nem
nyúlnak ehhez a sok élelmiszer hez, amit aztán
kidobnak. Bárki vihetne belőle, ha akar. Mégse
nyúl hozzá senki.

Ez számomra megmagyarázhatatlan, mert le
hetne vallási vagy higiéniai tilalom ezekhez a
kidobásra szánt élelmiszerekhez nyúlni. De nem
tiltja senki, semmi, és mégsem viszik el, inkább
éhen halnak. Erre se vallási parancs, se más nem
kötelezi öket. .. Itt van a keleti léleknek egy
olyan vonása" amit nem csak én nem értek, de
ők maguk sem értik...
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- Weöres Sándor alapos ismerője . f ordít ója a
távoli kultúrák ősköltészetének és népk öltésze
tének. Hogyan látja ezek t ávlat áb ál: a magyar
népköltészet mely ik égtáj népköltészetével rok o
nítható?

- A nép költészetek világszert e rokoníthat ók
egymással. Ahogy az alapformák : a fölfelé épü
lő ház, a lefele m é lyül ő odú, a barl ang, a verem
és a kifele csúcsoso dó: a torony, a kupola 
bármilyen közöss ég ráéb red ezekre , az alapfor
mákat megtalálja akkor is, ha semmiféle hat ás
alatt nem áll . Ezeket nem egymástól tanulják a
kultúrák, ha nem egyszerűen nincs má s kiindul á
si lehetőség, mint a fő lfe le . kifele építés és a
lefele, befele mélyülés, Akármilyen nép , akármi
lyen kultúra csa k itt kezdheti .

r
- Mai magyar irodalmunk többf éle költői utat .

ha úgy tetszik . irányza to t rajzol elénk . Talán épp

azért. mert nyelvében elszigetelt . kicsiny nép va
gy unk . szeretj űk ez t vagy azt az Illat kizáróla
gosnak kik iálta ni. Pedig vaiászinű, hogya ma 
gy ar irodalomban sem csupán egy út vezet az
..űdvoz űléshez" .

- Úgy hiszem, minden kon strukt iv erőnek
együ tt kell működnie , össze kell fognia. Jelleg
ben ezek nagyon sokfélék lehetnek, lehet.népi
jellege és lehet nyugat os je llege; az a j ó, ha minél
változa tosabba n, minél színesebben, tö bbféle
van je len. De anna k, hogy ezek egym ással kül ö
nösebben verse ngjenek, annak sok ér telm ét nem
lát om .

( A beszélgetést következő szám unk ban Káro 
lyi Amy társaságában [olytatjuk. )

MEZEY KATALIN
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Gerard Manley Hopkins

AZ ÓLOM VISSZHANG
ÉS AZ ARANY VISSZHANG
Lányok dala a Szent Winefred kútja misztériumjátékból

Az ólom visszhang

Hogy tartsuk meg - van itt valami valamilyen, van itt valami
semmilyen, sehol sem ismert íj vagy héj vagy haj vagy
kilincs, bilincs, kapocs vagy kulcs, hogy vissza-

Tartsa a szépet, visszatartsa a szépet, szépet, szépet az el
tűnés elől?

Ó nincs szemöldökráncolás e ráncok ellen? sokasodnak hervadozva,
Nincs elhessegetés e gyászmadaraknak, halk hírhozóknak, lopako-

dó hírhozóknak, a szürkülés hírhozóinak?
Nem, nincs, nincsen, ó nincsen, .
Nem maradhattok már sokáig, akik most vagytok, szépnek nevezettek,
Tegyétek, amit tehettek, mi mást, amittehettek,
A bölcsesség elvész a rettegésben:
Kezdjétek; mert nem, semmit sem lehet,
Hogy féken tartsuk
A kort, a kor minden baját, hószín haját,
Ráncot, redőt, hanyatIást, haldoklást, a leggonoszabb meghalást,

lobogó lepleket, sírokat, férgeket, bomlásba zuhanást;
Hát kezdjétek, kezdjétek a rettegést.
Mert más nincsen; nincs, nincs, nincs, soha sincsen:
Hát kezdjétek a rettegést, a rettegést,
Rettegést, rettegést, rettegést, rettegést.

Az arany visszhang

Várj!
Van egy, igen, nekem van egy (te pedig hallgass!)
Csak egy, ámbár nem a nap látótávolában,
Nem perzselésében az erős napnak,
Se a magas nap színezésében, vagy ármányosan a földi lég fertőjében.

Odább, másutt van, biztos helyen! egy,
Egy. Igen, tudok ily kulcsot, ismerek ily helyet,
Ahol amit becsülünk és elveszítünk magunkból, minden, ami üde és

gyorsan szökik tőlünk, ami édesnek érződik nekünk bennünk
és hamar illan, elillan, tovaillan, .

Elmosódik, eltűnik, hamar letűnik, mégis drágán s fenyegetően édes
Részünk, fodrozódó, a hajnalhoz sem fogható arc,
A szépség virága, szépség selymes gyapja, túl, túlontúl kész az

elillanásra,
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Nem illan el többé, megkötve a legfinomabb igazsággal
Saját legjobb létéhez és ifjonti szépségéhez: ez már örökké

tart, ó ez a teljes ifjúság!
Jertek hát: kedv, küllem, kellem, báj, haj, lányos viselet,

vigasság, kecsesség, .
Megnyerö modor, ártatlan külső, szüziesség, édes ékesség, szende

fürtök, szilaj fürtök, szerelemfürtök, kacér öltözet,
ringó járás, lányvarázs, . \

Mondjatok le róluk, pecsételjétek le őket, küldjétek el őket,

mozgassátok meg őket lehelettel,
Sóhajok szökésével, szökő sóhajokkal adjátok át
Öket: szépség a kísértetben, adjátok át, most korán, jóval a

halál előtt,

Adjátok a szépséget vissza, szépséget, szépséget, szépséget,
vissza Istennek, ő a szépség maga, és a szépség ado
mányozója.

Lássátok: egy hajszál sem, egy szempilla sem, a legparányibb
pihe sem vész el; minden szál haj

A fejen, megszámláltatott. I

Sőt, amit kőnnyű kézzel otthagytunk a puszta parlagon,
Felserkent, felnőtt, a széllel megindult, mialatt mi aludtunk,
Erre meg amarra' vetve a százszoros termést,
Mialatt mi, mialatt mi szenderegtünk.
Ó akkor megfáradtan minek lépkedünk? Mért vagyunk szívünkben

elgyötörtek, gondba gubózottak, gondtól megöltek,
ingerültek, csalatkozottak, földre nyűgözöttek.

Mikor amit bőkezűen veszni hagytunk, hívebb figyelemmel őriztetik,
Hívebb figyelemmel, mint amilyennel mi őrizhettük volna őrzik

Sokkal hívebb figyelemmel (és mi, és mi elvesztettük volna)
gyengédebb, gondosabb

Figyelemmel őrzik. - Hol őrzik? Csak azt áruljátok el nekünk,
hol őrzik, hol. -

Amott. - Oly magasan! Követjük, most követjük. - Amott, igen,
amott, amott,

Amott.

Fordította WEÖRES SÁNDOR
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Irta IONAcz RÓZSA
Ünnepi FérfiQ

4.
Harsányi Lajos Szent Lász/ója

A negyvenes években Várkonyi Nándor, a harmadkori emberről értekezvén, későbbi

visszautalások példáját sorakoztatva föl, az Árpádok mágikus képességéről beszél.
Szerinte ők kései utódai a homo magusnak. Juhász Vilmos a vallások fejlődéséilek,a

vallásos világképek kibontakozásának, egymásra hatásának és egymással való csatáinak
kronologikus tárában, az Égisten világképe alatt, kettős; nomád királyságbban élő,
sámánista magyarok mitikus hősei közül kiemeli a már kereszténnyé vált, de valójában
még mitikus - az utolsó mitikus - alakot, Lászlót, a Napkirályt, a sárkányölő lovag új
testet öltőjét. .

FerdinándyMihály szerint a mítosznak az a tulajdonsága, hogtminden kor újra megéli
és a maga formanyelvén kifejezi, s ennek a felismerésnek alapján megdöbbentőerrújszerű
tanulmányok özönében egy új, 1940-es Lászlót állít elénk, azt, akinek történelmi szemé
lye kulcs a magyar őseredet mondáinak mai megértéséhez. Bizonyítja, hogy László
személyében a magyarság újraélte az ősi vallást: a Keletről támadott Napnak, fénynek,
dicső és új életet hozó, sötétséget oszlató mámorát.

Ferdinándy hatátkőneklátja Lászlót. Ifjúságában - írja - még dereng a csodák mesés
világa. Férfiúvá érvén, vele együtt, a magyar nemzet mintegy leszámol szakrális múltjá
.val, De előbb még azonosítja Lászlót, a rendteremtőt, a sötétséget oszlató Nappal, a
Keletről visszatérő Csaba királyfival. László az utolsó magyar, akit a szarvas - a Nap
szent állata - vezet. Mikor először jelenik meg a magyar történelemben a kerlési csata
előtt: az Isten angyalával azonos csodaszarvast látja, és ő látja utolszor is a csoda
szarvast, melyet valaha Hunor és Magyar láttak. Halála előtt Bihar tájékán vadászgat
és legeslegutoljára itt bukkan föl és éppen és egyedül és utoljára csak neki az a szarvas,
amelyik vezeti őt arra a helyre, ahol majd sírja leszen Váradon.

Ferdinándy Lászlója a megbékélés Lászlója. Az elfáradt, a megpihenni vágyó, kultúr
körét váltó, új tartalmat sóvárgó nép - Ferdinándy szerint - ötvözetnek látja Lászlót.
Keletről jött, ahonnan Csabát várták. Négy évtized vérzivatara. trónviszálya után a
világosság rendjét hozta, mint Tél sötétje után a Nap. A Nap szent állatja, a szarvas
vezette, s ez a szarvas: angyal! Bizalmat árasztott. Nem volt idegen. István idegen volt,
felesége, papjai miatt, Lászlót magyarnak érezte kora, magáénak. Mit csinált ez a
Bizalomárasztó? Nem volt a legnagyobb hadvezérek közül való. Apja, Bajnok Béla
nagyobb diadalt aratott a német császáron. Hódítani kezdett? De hiszen nem tartotta
meg azt, amit szerzett, utóda, Kálmán volt az igazi országgyarapító. Nem ő hozott
először törvényt. Ö csak megtartatta a megszigorított törvényt. István többet alapított.
Mit mívelt hát?

"Benne hagyomány és kereszténység békül össze először magyar földön. Ö az első,
akiben kereszténysége nem nyomja el magyar jellegét, magyarsága pedig nem zárja ki
keresztény voltát. Az ő példája adott a magyarságnak lehetőséget arra, hogy már
kétségtelenül meglevő keresztény magatartása és kétségkívül megmaradt magyar életér
zése és világfelfogása közt ne feszültséget, hanem egységet érezzen. Szent László után,
egészen a XIII. századig, a pogányság többé nem üti fel a fejét, sem a királyi családon
kívül, sem azon belűl. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a régi világszemlélet elpusztult
volna, éppen ellenkezőleg: Szent László példája életre szólított minden olyan elemet az
ősi magyar múltból, amely a kereszténységgel megférni képes volt. Az a feszengés, az a
kényelmetlenség, az az idegen világgal kiegyezní nem tudás, amely a magyar életet Bulcsú
korától Leventéig jellemezte, egyszerre eltűnt. Es éppelfúgy eltűrik a magyarság nyugati
orientációját propagáló férfiak is az ősi elemek jelenlétet. Gúzsbakötöttségéből felszaba
dul a magyar szellem, Szent István utódja nem üldözi már többé az ősi csodafiúszarvast,
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fl szent állatnak nem kell könyörögnie hozzá, hogy meg ne ölje. A középkori magyar élet
most, Szent László momentumában és azután. bontakozik ki."

Ferdinándy cikkei, könyvei - úgy tetszik - v~glegesen kiemelték. méltó helyére állítot
ták, megformálták László örök-új alakját. Es a történelemfilozófusnak felfedezései,
megállapításai: a szellemi közlekedő edények törvénye szerint hatnak. Ferdinándyval egy
időben mások is foglalkozni kezdenek Lászlóval, hogy művészi formába öntsék - noha
többnyire mit sem tudnak a misztikus történelemszemlélő megállapításairól. Mintha a
katolikus egyház is érezné, hogy László lényegén a formát, a ruhát meg kell újítani - a
negyvenes évek táján regényt ír róla egy költő-kanonok.

Kilenc évvel megjelenése után zúzdába került ma, 1951-ben. Magányosoknállapuló
egy-egy példányát buzgó katolikusok adogatják kézről kézre, vagy olyanok olvassák el,
akik utálkozva koruk szólamaitól, valami "mást", régebbit, megbízhatót és szórakozta
tót keresnek pihenés ül. Magányos pihenők, fáradtak, lábadozók, a mátólelhúzódók,
vagy a mától megpihenni vágyók számára félig hűs pohár vizecske a kilenc évvel ezelőtt

írt, puszta tőmondatokból keresetten vadvirág ártatlanságúvá szőtt, Fejjel nagyobb
mindenkinél című regény.

Verseiből ítélve, az író valóban tehetséges költő. Személyét és nosztalgiáit ismerve:
dunántúli, Rába-közi jobbágysarjadéknak vélhetjük, s tudjuk róla, hogy ifjú korában
selyem reverendában és escarpen cipőben, gumikerekű kocsinjáró káplánja volt az E.
hercegeknek. Később, kanonok korában, a hatalmas papi könyvtárat nagy műveltségé

vel otthonos nyugalommalforgathatta, tanulmányozhatta és előkelő válogatással gyűjt
hetett Lászlóról adatokat. Almodozni is ráért róla a hatalmas, vadaskertbe torkolló park
valamelyik pihenőpadján. '\

A negyvenes években a módszeres történelemkutatás, majd a misztikus, újfajta törté
nelemszemlélet, élén Ferdinándy tanulmányaival, már sokkal többet, mást, újabbat
tudott az Árpádokról, mint a kortárs költő-kanonok.Nem is említve a korszeru lélek
tant.

Harsányi Lajos regénye és egyénisége gyöngéd határozottsággal: katolikus, humanista
és mértékkel modern népies. Ezek ötvözetében zsengén üde, mint a Rába-parti nefelejcs.
Nem is tudna, s nyilván nem is akar más lenni. ,

A szentet óhajtotta megírni, nem a tragikus végű Arpád-házi nagy államférfit: Dunán
túl, Erdély és az egész magyarság közös szentjét. Szent István művének folytatóját, az
óriási, aranyszőke, sasorrú, gyémántcsillogású, nefelejcskék szemű Szent Lászlót, aki
gyerekkorában medvebocsokkal játszik Lengyelországban, ötéves fejével lóháton teszi
meg. onnan, haza Magyarországra az utat, tízévesen mester a vívásban, gerelyvetésben
és mindvégig szabályos keresztény: templomba járó, paptisztelő, tiszta életű. Sejtetően

még szűzen is házasodik. - H. L. képzelete szerint a cserhalmi ütközetben elrabolt és
Szent László által megszabadított kerlési ispán leánya az első, s csakhamar elhalálozó
felesége. Másodszor csak államérdekből,engedelmes férfiú gyanánt házasodik. Az elsőt

tiszta, ártatlan, szűzi szerelemmel veszi nőűl. Csodálatos erőit ez a Szent László röstell
kedve, zavartan viseli. Mindvégig tiszta lélek, ingadozás nélkül.

A pártos irány-irodalom korában elkövetett bírálat, kölcsönkérve a divatos "kritikai
módszert" fölteszi a kérdést: milyen célból íródott eza regény, s ezeket felelheti rá: (A
felelet nem utánozza a pártos szempontokat, ellenkezően, igyekszik tárgyilagos lenni.)

Először annak bizonyítására, hogy a magyar nemzet egységét és összes területeinek
függetlenségét az egyetlen, teljhatalmú, katolikus király személye biztosította a múltban.

Másodszor azért, mert László csatolta véglegesen Erdélyt Magyarországhoz, megen
gedte, hogy ott őrizzék az elorzott Szent Jobbot, s maga Váradra temetkezett, a dunántú
li első eltemetés után, a somogyvári kanonok nagy keservére.

Harmadszor és nem utolsósorban azért, hogy meggyőzzön: nem emberi akarat irányít
ja sorsunkat. Semmi sincsen Isten előre elrendelt szándéka nélkül, s ezt a szándékot
fölismerni, követni, azaz igaz és szent életet élni: csak alázatos, szüntelen imádkozó
lélekkel lehet.

H. L. Szent Lászlója sokat, szinte szüntelen imádkozik. De hogy mi számára az ima,
arról a leghalványabb sejtetést sem kapjuk. Egy órát, kettőt, hármat is imádkozik,

, megcsókolja Szent István sírján a fedőkövet. Védelmezi az egyházat - erőszakos kunke
resztelésről nem tesz említést H. L. -, üldözi a pogányság maradványait, vagyis teljesen
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elfordult az utálatos, trágár, istentelen pogányságtól- holott mint azt az újkori történe
lemszemlélet ékesen bizonyítja, Szent László jelentősége egészen más.

Ö ötvözet volt. S ezért volt csodálatos. A magyarságot talán legharmonikusabban
példázó, csodásan tündöklő, hibátlan ötvözet - mint ötvözet hibátlan, s nem mint ember!
Kelet és Nyugat, ős sámánhit (s nem istentelen pogányság!) es Jézus Úr vallásának teljes
egybeolvasztója yolt. De erről H. L. mit sem tud. Papi elfogultsága megakadályozza
benne, hogy az Arpádokat pogánykorukban is kiválasztott, beavatott szakrális szemé
lyeknek lássa. Mégis, mintha érezné, hogy ezzel László alakját másítja meg, el
elmondogatja, hogy László nemcsak keresztény volt, hanem igaz, csorbítatlan magyar
is. Ezt csak mondja, nem győz meg vele, mert az Arpádok magyarságáról, karakteroló
giájáról nem sokat sejt. Megkockáztatja, ezt: Szent László .nagyapjára", a felnégyelt
Koppányra a megszólalásig hasonlított. Ime, így áll elénk egy jótollú író könyvéből az
1940-es év faji, nemzeti, katolikus elképzelésének Szent Lászlója.

Katolikus szemmel nézve azonpan van ennek a stilárisan igénytelen, de tiszta és üde
könyvnek egy nagy ereje: noha az ima mibenlétét Szent László esetében nem ismerteti,
fokát, módját nem érzékelteti, abban a feltevésben, hogy aki tud és szokott katolikus
módon imádkozni, az azt úgyis érti és érzi, azt bizonyítja, hogy imával mindent el lehet

.-érni! Lám, László király kikönyörögte Istentől nemcsak István szentté avatását, hanem
majdnem szentté levését is. Ez így komikusan hangzik, s mégis erről is van szó. Emellett
a naivnak ható elképzelés mellett krisztusi az a gondolata, hogyellenségünkért szüntele
nül imádkoznunk kell. László - környezete, nevelése, apja,' nagybátyja gyűlölete, a
pogánylázadások ellenére - kicsi korától kezdve imádkozik azért a Szent Istvánért, aki
nagyapjának, Vászolynak szemét kitolatta, fülébe forró ólmot öntetett, s aki miatt kis

, gyermekkora óta emigráns gyanánt kóborolni, bujdosni' kényszerült egész családjával.
Mintha csak egyenesen erre a célra jött volna e világra, hogy Szent István bűnét helyre
imádkozza. Mit s hogyan imádkozik, azt Harsányi könyvéből meg nem' tudhatjuk. A
másért való imádkozás okát, módját, belső kényszerét, fokát e könyvből meg nem
ismerhetjük. S nem is érthetjük. Harsányi nem sejteti, s csak mi tételezzük fel, hogy
önmagáért teszi. Azért, hogy ima által győzze le a belé nevelt gyűlöletet Szent István
ellen. Ez ~ regény Lászlójának látszólag könnyen, minden kísértés, belső háborgás nélkül
sikerül. Altalában egyetlen kisértés sem éri - pedig katolikus törvény, hogya szentet
szüntelenül kísérti az ördög. Öt nem, ezt a Lászlót nem. Töprenghetünk: talán csak azért
imádkozott, hogy legyőzze magában a jogos gyűlöletet István ellen? Vagy István bűné

nek bocsánatáért könyörgött? Nem derül ez ki a regényből. De később, anélkül hogy a
benne érlelődő imafolyamatot sejtetné az író, már nem Szent Istvánért könyörög, hanem
egyszeruen hozzá! Erőt kér Szent Istvánról; s kiimádkozza a kompenzációs csodát:

Annak a Szent Istvánnak a sírján, aki saját unokatestvérét megvakíttatta (s ezt a
katolikus költő, aki a rituális királygyilkosságokról mit sem akar tudni, a vakíttatás
tényét az 1940-es szem borzongásával szemléli), hogy a trónt az Árpád-ház gyakorlata
ellenére, nyugati szokás szerint, fia számára biztosíthassa, annak a Szent Istvánnak a
sírjánál vakok, éppen vakok gyógyulnak meg, siketek hallanak újra. László nyilván
megbocsátott neki. Imádkozott érte és hozzá, és szentté imádkozta, s később hivatalosan
is szentté nyilváníttatta.

László imaéletének mélységéröl.még csak sejtetés sincsen a könyvben. László: egysze-,
rűen ilyen. Jó óriás. Szentnek született. Nem válik azzá. Nyoma sincsen e műben a lélek
fejlődésének. Megtérnie nem kell: már biztosan hivő. Így katolikus és bájos és igénytelen,
s mégis költői mű, ahogy van. Természetes, hogy papíróhoz méltóan átlátszó is, nemcsak
szándékában, de megoldásában is, s ez sajnos, kissé dilettáns ízt ad neki: amit Lászlóról
gondol az író, azt egy jobbágygyerekből testőrispánná emelt, gyerekkori játszótárs,
rendíthetetlen barát, a szentség szemtanúja, a nagyobbára kitalált figura, Pető mondjá
el. Csodák e könyvben, talán ízlésből-alig sejtetően történnek. Misztikus elragadtatott
ságról, révületről, látomásról, beavatottságról - szó sincsen bénne, noha a középkor
derekán vagyunk. László: ,~mintha angyalt látna...", mikor azétválik üldözött, ugró lova
mögött a tordai hasadék: maga csodálkozik. Egy elkésett humanista beszélhet így a
középkorról, s annak szentjéről, aki humanista mivoltja ellenére, papi állása miatt hivő
maradt. Jámbor szláv ember ez a Szent László. Semmi sincsen benne a karizmatikus
Árpádok büszke isten-ember, isten-király, napkirály tudatából. Ugyanúgy csodálkozik
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saját erején, mint Vörösmarty Szent Lászlója a Salamon eposzban. De törvényt, azt teljes
királyi öntudattal, vasszigorral hoz. '

Jámbor könyv? Igen. Tudattalan könyv? Igen. Haszontalim könyv? NEM!!!
Igen szépen tanúskodik a negyvenes évek katolikus papságának - s annak is egyik

kiváló tehetségű képviselőjének- nemzeti és katolikus felfogásáról, magyar világbirodal
mi elképzeléséről, a katolikus ország egyedül üdvözítő voltáról anélkül, hogy az elmúlt
harminc év egyik divatja szerint legitimista lenme.

Van hát ilyen Szent Lászlónk is. Csak éppen semmivel sem tudunk többet e könyv
elolvasása után (akárcsak Vörösmarty Szent Lászlója után sem) arról, hogy hát: ki volt
Szent László? H. L. szőke Szent Lászlója nem a kiválasztott emberfajta szőkemivoltának
igazolásáért szőke óriás, hanem az olcsó, nemzetközi katolikus szentképeket utánzóan
az: szent klisé. Megható, hogya regény szerint magas vérnyomása van, sgutaütésszerű

halál éri júliusban, nagy hőségben az erdőben (Harsányi szerint Kálmán külföldre
távozása és a testvérharc kiújulása miatti rettegésében), de ez a magas vérnyomás
indulatát a regény folyamán sehol sem befolyásolja; sportszerűen, tehetségesen, hivatáso
san, de mintegy idegizgalom nélkül, szinte puszta kötelességteljesítésbőlforgatja a csata
bárdot, s öli halomra az ellenséget Jézus Ur dicsőségére. Azt a történelmi ténynek
nyilvánítható részletet - hiszen majd minden történelemíró megemlíti -, hogy a csata
után sírt a király, úgy írja meg, mint a szent fájdalmát az áldozatból vállalt háborúskodás
miatt, holott milyen csodás ténye ez László jellemének: síró államférfi! Középkori kedély,
érzelmi lény. Nem, ezekről nem tesz említést.

Az nem hiba, hogy az 1940-es magyar nyelvetbeszéli László. A szent szájából ilyeneket
hallunk: érdek, belátás, politika, szempont.' Középkori magyar nyelvet föltámasztani,
vagy újjáálmodni nagy feladat,'s H. L. meg sem kísérelte. De hiszen Vörösmarty Szent
Lászlója is 1830-as nyelven - igaz, Vörösmarty zengzetes nyelvén -, a XIX. század
uralkodó nemzeti szabadságeszmeiszerint beszél. Ez nem anakronizmus. Ez Vörösmarty
Szent Lászlója. Amint egy másik az 1940-ben regényt író Harsányi Lajosé. S azt látszik
bizonyítani, hogy annyi Szent László lehetséges, ahány ember, költő, festő, író tudatában
élő Szent László kifejezést keres és talál magának. Az egyik Szent László a másiktól
alapvetően különbözik, s csodálatos módon - nemcsak a külső, a történelmi keret, az
ismert történelmi tények pontos betartása miatt, hanem azonfelül, sőt azon belül is 
lényegében mégis azonos.

Hogy miben azonos, azt tíz ellentétes, vagy egyező mű legkülönbözőbb szemléletű

ismertetése is kevés volna bizonyítani - nem bizonyításról van itt szó. Hanem egy
műfajában egyelőre meg sem határozható, művészifeladatról. Annak kereséséért íródott
ez az "elkésett" bírálatféle is. Nemcsak arra vállalkoztam, hogy hézagos és sekély
tudásomhoz és képességemhez mérve a magam Lászlóját éljem meg, közvetítsem és
fejezzem ki, amint ezt a könyv első felében megkíséreltem.
, Kérdésem ez: meddig él egy ekkora nemzeti nagyság az emlékezetben? Él-e még ma?

Uj életre kelhet-e? Olyan mítosz hordozója-e, melyet minden korszaknak, tehát a mienk
nek is meg kellene, vagy legalábbis meg lehetne élnie és új formában kifejeznie? Vagy'
eltűnik ihlető alakja végképpen és éppen akkor, midőn a negyvenes évek tudósának
munkája nyomán már-már új mitikus értelmet nyert volna és teljes értékelését érte volna
el: hiszen Ferdinándy alapvető tudományos munkája után már csak az hiányzott, hogy
ezeknek az új szempontoknak, ismereteknek birtokában új művészi alkotás is szülessék
róla, bár Ferdinándy történelemírását nyugodtan nevezhetjük műalkotásnak is.

Hiszek a szellemi közlekedő edények törvényében. Ha nekem éppen ma kell foglalkoz
nom vele és jelentőségével, kétségtelen, hogy nemzeti voltunkkal, múltunkkal, történel
műnkkel,)étünk értelmével mások, remélem nagyobb, kiválóbb gondolkodók is foglal
koznak. Eppen ma. Egyelőre semmi ilyesmiről nem tudok, s rengeteg nehézség között ,
a magam útján indulok el megkeresni, ki volt Szent László a ma élők tudatában, él-e még,
hat-e, hogyan és mennyire, vagy csak elhalt emlékének szobraira és képei alá hordozok
gyarló, hervadó kerti virágokat?

S miután, amit képzelek róla, amit gondolok felőle, amit tanulás révén fölfogtam
belőle - úgy, ahogy tudnom engedtetett -, megírtam a ma élők lelkében kutató munká
mat, saját, nem írói, hanem emberi személyemmel folytatom.
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Erdélyben, román iskolákban jártam. Sohasem tanultam magyar történelmet. Törté
nelemszakos anyámtól - hézagosan és rendszertelenül - hallottam egyet-mást nemzeti
múltunkról.

Egyszer értelmetlen gyermekjátékot játszottunk a fogarasi paróchia udvarán. A mon
dókát, melynek értelméről, keletkezéséről mit sem tudtunk, harsogva kiabáltuk: "Tíz,'
tíz, ki népei vagytok?" Anyám átment ~;Z udvaron, fejet csóvált, aztán szomorkás
mosollyal közénk állt és kijavított. Az· ő gyerekkorában, Nagyenyeden, még eléggé ép
szöveggel játszották a gyermekek Lengyel Lászlót: '

Tíz, tíz, ki népei vagytok?
Lengyel László, jó királyunk!
Az is nékünk ellenségünk.
Hidunk lábát elrontátok,
Meg sem ácsolátok . . .'

A hosszú homlokú, kunverő szent alakja már kicsiny gyermekkoromban bimbózó
képzeletemet megragadta. Anélkül, hogyameséken kívül hallottam volna róla valami
alaposat, máris az igazi, a valóságos magyar szentnek képzeltem el. Volt olyan érzelmű,

tudatlan időszakomis, amikor a szentséget - nem értve annak mibenlétét - a többi királyi
szenttől megtagadtam (különösen Szent Istvántól), de Lászlótól soha. "Vele, valahogyan
másképpen van" - sejtettem az első perctől kezdve, hogy nevét hallva, meséit ismerve,
hermáját látva, már-már foglalkozni kezdtem vele. Elszórtan írtam is róla már régebben
is, idéztem regényemben - Született Moldovában - és az Etelközi magyarok nyomát
kutató utamon, 1938·ban, egy bákói csángó leányajakáról, ma is élő, ismert, használatos
Szent László-imádságot írtam le, a Keleti magyarok nyomában című könyvemben.

Mielőtt útra kelnék Szent László élő nyomait kutatni a ma dzsungeljében összekuszált
lelkekben, a paraszti sorban élő, hagyományt őrző, moldovai "csángó" magyaroknak
1938-ban felfedezett imáját idejegyzem:

Ki jól megálggyad,
Ki holt, nyugusszad,
Ki messze, meghozzad.
Bünösz lielkünkért
Jézuszt imággyad.
Idvezlégy kegyelmesz
Szent László királ!

(Foly tatjuk)

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük.kedves munkatársainkat, hogy,lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg,.nem őrzünk meg és nem küldünk vissza, - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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Szegzárdy-Csengery J6zsef

KÖLTÉSZET ÉS MÜFORDíTÁS
A müfordit6 Szab6 Lőrinc arcképéhez

Bár a műfordítás, a műfordítói munka költészetünk nagy nemzeti hagyománya, amelyet
minden költőnemzedék nemes feladatként örökít tovább az őt követő nemzedékre,
mégis, ha e nagy hegyvonulatot nézzük, főleg Arany János, Babits Mihály és Szabó
Lőrinc munkássága nyújt termékenyítő szempontokat a műfordítás feletti eszmefuttatás
nak. S közülűk is elsősorban a Szabó Lőrincé. Ö a nagy vízválasztó a magyar műfordítás
irodalom történetében, ő az a nagy költő-műfordító, akinek fordítói elvei döntően

befolyásolták az 1945 után kialakuló műfordítói gyakorlatunkat. Szabó Lőrinc, aki e
századdal egyűtt született, az egyetlen magyar költő és műfordító, aki valamennyi, 1928
ig keletkezett műfordítását, tehát hatalmas műfordítói munkásságának majdnem egy
harmadát revideálta, vagy ha úgy tetszik, újra fordította az időközben megváltozott
műfordítói elveinek és ízlésének megfelelően, a teljes tartalmi és formai hűség jegyében
az 1941-ben megjelent Örök barátaink című antológiájaszámára. Szabó Lőrincet Babits
tanítványaként tartja számon az irodalomtörténet és az irodalmiköztudat. S valóban,
a Shakespeare-szonettek l 948-ban napvilágot látott kétnyelvűkiadásának bevezetőjében

is Babits szellemének hódol, aki "tudásával és szeretetével" Shakespeare világa felé
"irányította" a fiatal Szabó Lőrinc első lépéseit. De az aprólékos szövegelemzés könnyen
kimutathatja, hogya, Baudelaire-t és Verlaine-t fordító húsz-egynéhány éyes Szabó
Lőrinc inkább Tóth Arpád és Ady tanítványa volt, mintsem Babitsé. Tóth Arpád első

Baudelaire-fordításai, amelyek a legjellegzetesebb francia versmértéket, az alexandrint
még nibelungi versformában tolmácsolják, 19l6-ban jelentek meg a Nyugatban, s még
abban az esztendőben a tizenhat éves debreceni gimnazista, Szabó Lőrinc kezébe kerül
tek. A hatás óriási. "Legelső műve - írja Szabó Lőrinc 1938-ban Tóth Árpádról-, amely
elém került, egy Baudelaire-fordítás volt a Nyugatban. S a hatás, melyet az akkor
tizenhatéves diákra tett, egészen különleges. A versben a francia mester az olvasóhoz,
az író »árva másához«, »képmutató testvéréhez« fordul, hogy ismerjen magára a keserű

önvallomásokban, s a lélekelemző mély tartalom különös tűzben kezdte ragyogtatni
forró jelentését és mértanian hűvös, világos logikáját. Régóta és jól ismertem a francia
szöveget, de a szavak igazi érzékletességét még elfátyolozta, bágyadttá tette számomra
a szótárból tanult értelem.Tóth Arpád magyar szavaiból hirtelen egy vers-múmia kapott
előttem vért és életet. Es hogy tündöklött, mennyi fegyelmezett erő és rejtett gazdagság
volt eleganciájában, mennyi műgondot árult el minden részlete!"

Három év múlva, 1941-ben, franciákhoz szólva így ír a Tóth Árpáddat való első
szellemi találkozásáról: "Emlékszem rá, milyen szívdobogva fogadtam tőle én is a
világlíra tanítását, ,amikor, mintegy huszonöt évvel ezelőtt debreceni diákkoromban,
megjelentek Tóth Arpád első Baudelaire átültetései. .Egyszerre két lelket, két értelmet,
egyéniséget, kétnagy tehetséget láttam, ismertem meg általuk, a francia költőt és a
magyart. Micsoda pszichológiát és milyen biztos analizáló módszert tártak elém az olyan
versek, amilyen az Előhang! Nincs értelme, hogy magyarul ismételjem a francia verset,
amelyet bizonyára mégjobban ismernek e folyóirat olvasói. De ma sem tudom, ki nyúlt
úgy belém azokkal a sorokkal, amelyek szerint »...comme les mendiants nourrissent
leurs vermines...« Ki volt, aki egyszerre úgy átvilágította számomra az emberi önvád
értelmét és mechanizmusát? Baudelaire volt? Baudelaire nem beszélt magyarul, s francia
szavai, noha véletlenül már ismertem őket, nem nyitottak maguknak olyan ellenállás
nélküli, olyan győzelmes, olyan végérvényes utat. Akkor hát Tóth Árpád volt a rejtélyes
lélekátvilágító? De hiszen mindebből úgyszólván semmit sem ő mondott személyesen, ő
csak tolmácsolt! (...) Saját akkori, szinte gyermekkori fordításkísérleteimet nagyon
megszégyenítette - s ezáltal nagyon-nagyon sarkallt az ifjú magyar mester munkája." De
hogya hatásról maguk a szövegek tanúskodjanak, hadd idézzünk itt három Baudelaire-



szonettet, a La Vie antérieure-t, a De profundis clamavi-i, és «Brumes et pluies-t Szabó
Lőrinc fordításának első és második, vagyis végső változatában. Ime a lélek lét előtti

létezésének egzotikus álmait megéneklő Korábbi életem két gyönyörű zárószakasza a
Romlás virágai-nak első, 1923-as kiadásában:

Itt éltem én szelíd gyönyörökben az estét
Hullámok és azur és ragyogás között;
Homlokom meztelen, illattal öntözött

Rabszolga négerek hűs pálmákkal legyezték.
Egy célnak élve mind: mélyiteni e tört
Sziv titkos bánatát, mely lankadttá gyötört.

A második szövegváltozat 1943-ból:

Ott éltem, s gyönyöröm volt e nyugodt, szines kép,
ott éltem, viz, azúrés ragyogás között;
homlokom meztelen, illattal öntözött

rabszolga négerek hűs pálmákkal legyezték,
s mind csak egyet akart: föltárni mi lehet
a bús titok, amely úgy gyijtri szivemet.

S végül a két utolsó sor végső szövegváltozata 1948-ból, az Örök barátaink második
kötetéből: .

s mind csak egyet akart: föltárni mi lehet
a bús titok, mely úgy gyötörte szivemet,

A De profundis clamavi zárószakasza a fiatal Szabó Lőrinc l 923-ból való fordításában:

A bamba barmot is, - áh, hogy irigylem én,
Mely álma vak ölén talál buta koporsót,
Oly lassan pergeti a Perc a szörnyű orsót!

Az 1943-as szövegkiadásban:

Boldogabb nálam a leghitványabb barom:
irlgylem, amiért nehéz álmába dőlhet,

Olyan lassan pereg orsaja az időnek!

Végül a Köd és eső, a Brumes et pluies két utolsó versszaka 1923-ból:

Nincs édesebb, ha már a kinok koszorúja
Ránk hullt s szívünket is holt dér csípkézte ki,
- Oh sápadt évszakok, égövünk urail -:

Mint fakó éjetek állandó mély borúja:
- Vagy, kettesben, sötét, holdtalan est után
ElaItatni a kint egy léha nyoszolyán!

S a végső szöveg l943-ból:

Semmi sem édesebb,'haa gyász keze dúlja
régóta a szivet és zuzmara lepi,
óh sápadt évszakok, égövünk urai,
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mint fakó éjetek állandó mély borúja.
- vagy, máskor, kettesben, holdtalan éjszakán
eiaitatni a kint egy hazárd nyoszolyán.

Mit mutatnak, mit árulnak el ezek a szővegvariánsok? Az összevetett szövegekből

nyilvánvaló, hogya Baudelaire-szonettek második, végleges változatában Szabó Lőrinc

kevesebb szecesszionistajelzőthasznál, mint a fiatalkori variánsokban, s ez helyes, hiszen
Baudelaire is lénye~esen mértéktartóbb és puritánabb a jelzők használatában. De nem
csak az egyszótagúJelzők lettek ritkábbak, hanem a képalkotás is egyszerűbb, világosabb
és természetesebb, s ezzel közelebb jutott Baudelaire költői világához. Az olyan sze
cesszionista és teljesen Tóth Arpád stílusára emlékeztető képeket, mint például: "Nincs
édesebb, ha már li kínok koszorúja J Ránk hullt s szivünket is holt dér csipkézte ki",
amely önmagában szép és költői, bár nem kis mértékben mesterkélt is egyúttal, az
egyszerűbb és természetesebb megoldás váltja fel: "Semmi sem édesebb, ha a gyász keze
dúlja régóta a szivet és zuzmara lepi". Ugyanígy bonyolultabb a francia szövegnél, és
keresettebb is egyszersmind, a Korábbi életem két utolsó sora Szabó Lőrinc korai
fordításában: "Egy célnak élve mind: mélyíteni e tört I Szív titkos bánatát, mely lankadt
tá gyötört". A végső változat itt is lényegesen egyszerűbb és természetesebb: "S mind
csak egyet akart: föltárni mi lehet / a bús titok, mely úgy gyötörte szívemet", Nyilvánvaló
tehát, hogy az első változatok - Szabó Lőrinc fiatalkori fordításai - inkább Tóth Arpád
i, mint baudelaire-i fogantatású verssorok. Abban azonban, hogya Romlás virágai-nak
a Génius Könyvkiadónál 1923-ban megjelent első teljes magyar fordítása ennyire magán
viseli l! szecesszionista stílromantika jegyeit, nemcsak a három fordító, Babits Mihály,
Tóth Arpád és Szabó Lörinc a felelős, hanem egy kissé maga a korszak is, amelyben a
Romlás virágai-nak első magyar fordítása megszületik. Ez a kor Európa-szerte a szecesz
szionista stílromantika virágkora, ~ Magyarországon a Nyugat nagy nemzedékének,
Ady, Babits, Kosztolányi és Tóth Arpád költészetét valósággal elborítják e jellegzetes
stílusvirágok. . .

A Romlás virágai első teljes magyar fordításának százötvenhét versében a "bús"
kilencvenkétszer, a "vad" hatvannégyszer, a "dús" harminckilencszer, a "vén" harminc
négyszer, a "vak" huszonhétszer, a "zord" huszonegyszer, a "mély" hússzor fordul elő,

nem is szólva a többi egyszótagú jelzőről..a "szent"-ről, a "halk"-ról, a .Jágy'vról, az
"únt"-ról, a "rest"-ről, amelyek mind-mind egy-egy jellegzetesen baudelaire-i vagy
baudelaire-inek vélt hangulati tartalom hordozói. Tóth Arpád szép és helyenként barok
kosan zsúfolt Baudelaire-fordításai oly mélyen hatottak a fiatal Szabó Lőrincre, hogy
még a ritkán hallott és kissé keresett' "rezge" jelzőt is átvette Tóth Árpád költői szókin
cséből:

Tóth Árpád:
Már jő a perc, midőn a rezge szár konyultán
Minden virágkehely tömjént füstölve ég;

(Esti harmónia)

Szabó Lőrinc:

Húsod illat, kimnyű, rezge;
(Délutáni dal)

Talán mondanunk sem kell, hogy Szabó Lőrinc e fordítás átdolgozásánál a "rezge" szót
is kigyomlálta fordításából: Húsod illat födi; mintha / tiimjéneznél, drága test . . . Míg
korai Baudelaire-fordításaiban Tóth Árpád a fiatal Szabó Lőrinc csodált mestere és
követendő mintaképe, jó néhány Verlaine-fordítására, amelyek szintén a húszas évek
első felében, jóformán a Baudelaire-fordítások szomszédságában születtek, Ady erős

egyénisége és stílusa nyomta rá a maga félreismerhetetlen bélyegét. Szabó Lőrinc 1926
ban megjelent Verlaine-kötete (Paul Verlaine válogatott versei. Budapest, Pandora ki
adás, 1926) fordítói "megjegyzéseiben" érinti a két nagy költő, Verlaine és Ady költésze
tének eredendő rokonságát és alapvető különbségeit, "Az olvasó azonban - írja Szabó
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Lőrinc - így is kapcsolatokat találhat Verlaine és a magyar költészet között. E kapcsola
tokat főleg Ady művészetét ócsárolva emlegették: Adyra kétségtelenül erősen hatott
Verlaine dekadens és vallásos szelleme, de Ady egyénisége e* az érdekes hatást gazdago
dásként fogadta, könnyen megbírta és beleformálta a maga kemény, protestáns, harcos
lelkének megroppanásaiba. A protestáns Ady is imádkozott Máriához, írt
jóságbölcsesség-verseket »a jóság a bölcsesség kezdete« értelemben, átszúratta titok
dárdával a szívét, megírta bűnös fején a megtisztító fehér kezeket, az alázatosság langy
esőjét, birkózott az Allattal, alkotott magyarul franciás összetételeket és szófüzéreket,
használta a szimbolizmus stíluseszközeit, formafogásait, szerepeltette főnévként a Már-t,
a Most-ot, a Mindig-et, a Talán-t és a Tegnap-ot, nevezte franciásan húgának az estét,
énekelte a romlás-megújulás kettősségét, személyeskedett költészetében, éppoly alaposan
mint Verlaine, és vezekelt az isten (sic!) előtt mint Verlaine, - éppúgy é~ százszorosan
másképp! Rokonságuk nyilvánvaló, de Ady sokkal jobban különbözik Verlaine-től,mint
amennyire hasonlít hozzá."

Bármit is mond azonban Szabó Lőrinc a maga fordítói megjegyzéseiben Verlaine és
Ady rokonságáról ésl. ellentéteiről, az a költőarc, amely a Szabó Lőrinc fordította
kilencvenhárom verset felölelőVerlaine-kötet számos verséből kirajzolódik, megdöbben
tően hasonlít Góg és Magóg fiának arcára.

I

Drága. langy Alázat, add
békédet! s irgalmamqt
öntözd meg élő vizeddel!
Telj meg, szivem, szeretettel,
s ne élj, csak a jó halálérti.

(Drága, langy Alázat -
Né l'enfant des grandes villes )

Vagy:

Ki tudja - mert öreg vagyok
Vf)gy kezdek lenni - jobban állna
ha régi dáridós napok
helyett kezdenék néhanap
gondolni már a nagy Talánra.

I

(A halál már közel remény 
Ou plutöt vieux comme je suis...)

És végül:

Mert te élsz minden asszonyomban
s minden asszonyom te leszel
s minden szerelem én: ezer
lánggal, és mindig rád-omoltan.

(Mert te élsz minden asszonyomban 
Autre)

A fiatal Szabó Lőrinc Verlaine-t tolmácsolja, s mi mégis mintha Ady t hallanók. Miért
hasonlítanak ezek az ifjúkori fordítások, ugyanakkor amikor: híven adják vissza a francia
szöveg jelentését, Ady jellegzetes, félreismerhetetlen hangját? Szabó Lőrinc korai
Verlaine-fordításai egy időben születtek a költő Fény,fény,fény című, l 925-ben megje
lent verseskötetével, amelynek számos darabja - így a Háború után, a Szerelmes június,
az Üzenet, messzire, Az őszhöz, a Kétségbeesés és a Szegénynek lenni s fiatalnak - erős
Ady-hatást árul el. Csak egy versszakot idézünk példaként az utóbbi versből:
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Óh részt kapni minden örömben! 
Fulj meg, lélek tüze. . . De nem, nem
ez csak a düh, a régi átok;
tanulnunk kell testvéreim,
újak, indulok, proletárok.

Ady:
Én, beteg ember, csupán csak várok,
Vitézlő harcos nem lehetek.
De sziveteketmegérdemeltem,
Veletek száguld, vív, ujjong a lelkem:
Véreim, magyar proletárok.

(Csák Máté földjén)

A fiatal Szabó Lőrinc - miután egy ostoba félreértés miatt hátat fordított Babitsnak, s
elköltözött a Reviczky utca 7. szám alatti közös lakásukból- teljesen Ady költészetének
hatása alá kerül. Erős kálvinista öntudat dolgozott benne, szívesen tárta ki lelkét a
protestáns Adytól érkező hatásoknak, annál is inkább, mert ebben az idöben, amint az
a Rákosi Jenővel folytatott interjúból is kiderül, Adyt tartotta a világirodalom legna
gyobb költőjének. l928-b"an jelennek ~eg Ady válogatott versei az Athenaeum Könyvki
adónál, Szabó Lőrinc előszavával. Ez a néhány oldalas Ady-tanulmány azért is jelentős,
mert benne a huszonnyolc él/esSzabó Lőrinc az elsők között veti fel az egész Ady-életmü
átértékelésének gondolatát A minden titkok versei, A menekülő élet és A magunk szerelme
javára: "... kívánatosnak és valószínűnek tetszik - írja - az újraértékelés Ady javára".
Jóllehet már egyetemi hallgató korában is megpróbálkozott, mégpedig sikerrel, egy-egy
Verlaine-vers fordításával, most, hogy a húszas évek derekán egy egész kötetre való
Verlaine-vers fordítására adja fejét, a francia költő versei nemegyszer az Ady-élményen
átszűrve érkeznek el hozzá. Afféle irodalmi "áthallásról" van tehát szó. Nem csoda, ha
a fiatal Szabó Lőrinc Ady-versekkel a szívében és fülében, Ady versnyelvének jellegzetes
fordulatait, Ady szókincsét, Ady hangját' hallja vissza a francia költő azonos lelki
szituációban keletkezett verseiben. Csak egy-egy adys kifejezés vagy fordulat kell, csak
a "douce chére Humilité"-t, vagyis a "drága, szelíd Alázatot" kell "drága, langy Alázat
nak", az "anciens déduits"-t, a "régi szerelmí kicsapongásokat" kell "régi dáridós napok
nak", s a "toutes les femmes"-ot, a "minden nőt" kell .minden asszonyomnak" fordítani,
s az egész vers hirtelen adys csengést és hangulatot kap. Ott, ahol a szimbolista
impresszionista Verlaine leheletes muzsikáját, oldott, ködös-párás pasztellképeit kell
visszaadnia, ott Szabó Lőrinc a maga kimeríthetetlen s Verlaine-ével konzseniális költői

invenciójából merít, a kései, dekadens Verlaine-képét azonban végzetesen rokonítja a
lelkében élő Ady-képpel.

Egy író belső fejlődése mindig rejtélyes, megfoghatatlan és ellenőrizhetetlen. Az olva
sók jobbára csak a fejlődés eredményeit, a kész műveket látják; az irodalomtörténet és
a kritika megpróbálhatja néha felfejteni a láthatatlan szálakat. Miért lesz a kivételesen
sikeres pályakezdet után hírtelen elégedetlen önmagával és egész addigi munkásságával
az a huszonhat éves Szabó Lőrinc, akinek mentora Babits Mihály volt, s aki Stefan
George, majd később Tóth Arpád és Ady hatását is készségesenelfogadta és feldolgozta?
"Nagy meglepetés a szívemben: örülök - írja negyvenharmadik születésnapján Szabó
Lőrinc Születésnapi ajándékcímű vallomásában. - Örülök, hogy élek, hogy legalább
eddig éltem.' Régóta nem éreztem ilyen könnyűsége1, pedig ugyanakkor erŐsebben,
biztosabban állok a földön. S mindez azért, mert rendeztem a múltamat: kijavítottam
ifjúkorom hibás verseit. .. Szóval kijavitottam őket. Mit? Az első négy verseskönyvemet.
Tehát a Föld, erdő, isten-t, a KaÜbán~t, a Fény.fény.fény-t; A'Sátán műremekei-t.Azokat
a munkáimat, amelyeket 1926 előtt írtam. A többi könyvemhez már nem kellett hozzá
nyúlni. .. Eppen a 43. születésnapomon fejeztem be, most március 31-én. Az utolsó két
évben ez volt a legfőbb elfoglaltságom, ez a lelkiismereti munka. De tulajdonképpen
tizenöt esztendeje dolgozom, rendszertelenül, a múltnak ezen a jóvátételén." S tegyük
hozzá azt, amit az Qrök barátaink első kötetének előszavában mond 1941-ben: nemcsak

696



verseit ,javította ki"; hanem egész, 1928-ig terjedő műfordítói munkásságát is átnézte
vagy átdolgozta az (Jrök barátpink számára, néha kisebb, néha jelentősebb változtatáso
kat végezve a szövegeken. Hatalmas munka volt ez; többek között a százötvennégy
Shakespeare-szonett, ötvenhárom Baudelaire- és negyvennégy Verlaine-vers és amellett
még számtalan más világirodalmi remekmű végső formába öntését jelentette. Miért
dolgozta át Szabó Lőrinc ezeket az első olvasásra is oly megejtően szépnek és hitelesnek
érzett fordításait? Mindenekelőtt azért, mert időközben, a húszas évek derekán és máso
dik felében, ő maga is sokat változott: kibontakozott félelmetes, szinte felülmúlhatatlan
analitikus látásmódja, elemző-boncoló szelleme,mely az érzéki világjelenségeinek anató
miai pontosságú ábrázolásában remekelt, belső hallása kitisztult, élesebb és árnyaltabb
lett, nyelv- és formaművészete teljes gazdagságában kiteljesedett, költői egyénisége meg
érett arra, hogyavilágköltészet remekműveinekvégre egyenrangú tolmácsa lehessen.
A sok olvasás, versírás és műforditásv s mindaz, ami az ilyen természetű szellemi munká
val együttjár, a sok goridolkodás, töprengés és mérlegelés végül is meghozta, megterem
tette a maga gyümölcseit Szabó Lőrinc számára: a költő a belső érésnek olyan fokára
érkezett, amelyen már nem vállalhatta fiatalkori verseit és műfordításait.

Immár az egészvilágköltészet kinyílik előtte: a németek közül főleg Goethe és George,
de Hölderlin, Mörike, Storm, Conrad Ferdinand Meyer, Liliencron, Rilke, Hofmann
sthal és Trakl is. Az angolok közül Shakespeare és kortársai, majd Burns és a romantiku
sok, Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, végül Tennyson és Swinburne.
A franciák közül elsősorban Baudelaire és Verlaine, s az egy-egy vers erejéig megszólalta
tott Villon, Ronsard, Malherbe, Lamartine, Vigny, Hugo, Musset, Gautier, Leconte de
Lisle, Rimbaud, Francis Jammes és Valéry tárj a szélesre a világlíra horizontját. Az (Jrök
barátaink több mint száz költő remekbe készült fordítását kínálja az olvasónak. Szabó
Lőrinc világosan látja most már, hogy Baudelaire nem az a szecesszionista jelzőkben

dúskáló, nőies, lágy,' fáradt és dekadens művész, akinek ő Baudelaire-t a fiatalkor
lázában, a Nyugat, Babits és Tóth Arpád stílromantikáján keresztül látta, s hogya
"szegény Léliant", Paul Verlaine-t is egy világ választja el Adytól. De ugyanakkor azt
is érzi, hogy ő sem született Tóth Arpád- vagy Ady-epigonnak, hanem velük egyenrangú,
'nagy tehetségnek, s hogya világlírát nem Tóth Arpád vagy Ady, hanem saját lelke
szűrőin kell keresztül bocsátania, a fordítás végső, hibátlan, immár megfellebbezhetetlen
formáját elnyerhesse. Míg azonban valamennyi Shakespeare-szonett és Baudelaire
fordítását átdolgozza, az 1926-ban kiadott kilencvenhárom Verlaine-fordításból csak
negyvennégy részben vagy egészben átdolgozott verset vesz fel az Örök barátaink első

(1941), majd második kötetébe (1948). Miért? Szabó Lőrinc az átdolgozások során
mindig igyekezett menteni a menthetőt, vagyis átvenni a korábbi fordításból mindazt,
amit az évek során klasszikussá érett ízlése változatlanul jó, szerenesés vagy esetleg
egyedül lehetséges megoldásnak érzett. Negyvenkilenc Verlaine-verssel azonban - úgy
látszik - nem tudott, vagy nem akart semmit sem kezdeni. Talán mert az egész vers
szövetét fel kellene bontania, hogy teljesen újra fordítsa a költeményt, megtisztítva a
rárakódott idegen hatásoktól? Vagy figyelmemás, izgalmasabb műfordítói feladatok felé
fordult? A harmincas évek elején egy kötetre való Goethe-verset fordít a költő halálának
közelgő centenáriuma alkalmából, a harmincas évek végén lefordítja Villon N~y
Testamentum-át és valamennyi nagy balladáját. "Ma fukaron kell bánnom az időmmel;

már nem futná belőle olyan aránytalan áldozatokra, hogy egész kötetnyi művét próbál
jam tolmácsolni valamelyik ifjúkori vagy éppen diákkori mesteremnek" - írja 1958-ban,
az (Jrök barátaink posztumusz előszavában.

Szabó Lőrincben a költő és a műfordító szerves és szoros biológiai egységben, állandó
kölcsönhatásban élt egymással. A költő hatott a műfordítóra, s a műfordító visszahatott
a kőltőre, szüntelenül érlelve, formálva és alakítva munkásságát. Nem szabad tehát
elfelejtenünk, hogy az (Jrök barátaink első kötetének fordításai nemcsak az átdolgozott
fiatalkori versekkel egyidősek, hanem a Te meg a világ (1932), a Különbéke (1937) és a
Harc az ünnepért (1938) vetseivel is, amelyekben egy végletesen individualista és sztoikus
lélek fogalmazza meg, helyenként a legmagasabb gondolati költészet síkján, s minden
stílussallangot lehántva önmagáról, önnön létének értelmét és határait, vágyait és viszo
nyát a világhoz, és különbékéjét az élettel. Szabó Lőrinc maga figyelmezteti olvasóit az
(Jrök barátaink második kötetének előszavában, hogy a kötet számos da~abján ~ár
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érezhető a Tücsökzene "stíluskorszaka" és "nyelvkezelési sajátossága". Valóban, a Tü
csökzene (1947) új korszak nyitánya költészetében. Ez a lírai önéletrajz, amely páratlan
a magyar irodalom és a világlíra történetében, nagyjából egy időben született - 1946-ban
és 47-ben - az Örök barátaink második kötetének darabjaival. A háromszázötvenkét
versből álló önéletrajzot már a végső dolgok lényegig hatoló egyszerűsége,a természetes
ség s a nyelv- és formakezelés legteljesebb oldottsága jellemzi. Ez a hang csendül ki
olykor-olykor az Örök barátaink második kötetének legszebb verseiből. De az is nyilván
való, hogy A huszonhatodik év százhúsz' önelemző és pszichologizáló szonettje, amely a
magyar szerelmi költészet csúcsát jelenti, sem születhetett volna meg a nagy angol és
francia szonettköltők életművének ismerete és állandó fordítása nélkül. Hogyan élt
együtt.aniként műkődött, egymást szüntelenül átjárva és kiegészítve, a költő és a műfor

dító Szabó Lőrincben, annak beszédes bizonysága A huszonhatodik év hatsanötödik
szonettje, a Pókhálók. Ez a vers egy valóságos párbeszéd s e párbeszéddel egy időben

zajló belső monológ mondatfoszlányait füzi egybe, s a végén ugyanazzal a váratlanul
felbukkanó képpel zárul, mint a L'espoir luit (Ragyog a jó remény) kezdetű Verlaine
vers.

Verlaine:
Dél. Aludj no! Szobánk jó hűvös, fellocsolták.
Mint gödör kavicsa. világít a remény.
Oh, nyílnak-e megint a szeptemberi rózsák!?

(Ragyog a jó remény...)

Szabó Lőrinc:

(Ajánlom magam)... És se hír, se posta!
Hangok, tények. pókhálók szakadozva. . .
Mégis kinyiltál, szeptemberi rózsa?!

(Pókhálók)

Honnan merült föl, a mindent megfigyelő és elraktározó költői tudat milyen mélységei
ből került napfényre hirtelen ez a harminc évvel korábban fordított verssor, ez a vers
reminiszcencia? Vajon tudta-e Szabó Lőrinc, akinek agyán és idegrendszerén annyi vers
zsongott és hullámzott keresztül, hogy egy leheletnyit megváltoztatott Verlaine-sorral
zárja a versét?A kérdés örök rejtély marad. Költészet és műfordítás határai elmosódnak
és összeolyadnak itt, e hatalmas életműben.

Szabó Lőrinc műforditás-elméletímunkássága is jelentős. Az Örök barátaink 1941-es,
1948:as és 1958-as kiadásainak előszavai, a Villogatott műforditások 1950-es bevezetője,
valamint A műforditás öröme című vallomása körvonalazzák elvi állásfoglalását. "A
müfordítás - irja az 1941-es előszóban - sokféle örömöt egyesít. Nélküle vak és süket
maradna a,z érdeklődés majdnem mindarra, ami a költészetből kívül esik a nemzeti nyelv
határain. Altala indult meg és folyik szakadatlanul a világirodalom lélekcseréje, gondo
latcseréje, az emberiség egyetemes, együttes töprengése az élet kis és.nagy dolgai fölött.
De műfordítók csak költők lehetnek, munkájukhoz ihlet és teremtő képzelet és különle
ges nyelvi erő kell... A kitűnő müfordítás kitűnő költészet, a benne megoldott nyelvi
feladatok egyenértékűekaz eredeti alkotás hasonló eredményeivel." A Válogatott műfor
dítások bevezetőjében tovább folytatja a gondolatsort: "Ezért teremtettek már fordítások
irodalmi nyelveket - vagy ami könnyebb - irodalmi iskolákat, stílusokat; ezért nem
fordíthat verset 'senki a maga eredeti költői rangján felül".

Vitába kell szállnunk Szabó Lőrince megállapításával, mint ahogy két kiváló műfordí

tó, Kardos László és Szabó Ede vitatták is annak idején Szabó Lőrinc következtetésének
helyességét. Ha ez így igaz volna, akkor Shakespeare-t csak Shakespeare, Goethét csak
Goethe, Baudelaire-t pedig csak Baudelaire fordíthatná le a világ valamelyik nyelvére.
Es Szabó Lőrincet is csak egy másik Szabó Lőrinc. De hol vannak a Shakespeare-ek,
Goethék, Baudelaire-ek és Szabó Lőrincek? Jó, ha egy akad belőlükminden évezredben.
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DOKUMENTUM

MADÁCH FÖ MÜVE - ARABUL

Germanu$ Gyula levele Varga Lajosnak

Madách remekét nemcsak európai nyelvekre fordították le. Olvasható arab, héber, grúz,
örmény és japán átültetésben is, jelenleg készül mongol és török műfordítása.Az ember
tragédiája fordításait ismertető dokumentumok között őrzömGermanus Gyula profesz
szor levelét Madách Imre fő művének arab fordítója, Issa an-Naouri életútjáról. A
jordániai ír9 nevével és munkásságával Germanus Gyula' Az arab irodalom /(]'-/Illlete
című kötetében találkozott először a magyar olvasó. Naouri 1965 telén járt hazánkban,
ezt követően behatóan tanulmányozta a magyar irodalmat. Arab nyelvű Tragédia
fordítása Ma 'asat al-Insan címmel Libanonban, a bejrúti Ouajdat kiadó gondozásában
jelent meg l970-ben.

A kettős Madách-évforduló alkalmat ad a világhírű orientalista tudós levelének
közzétételére.

Varga Lajos

1977. július 29.
Kedves Olvasóm!

Levelére válaszolva, értesítem, hogy Dr. Issa an-Naouri jordániai íróval évtizedek óta
- mint a legtöbb arab, török, perzsa íróval- szoros kapcsolatban állok. Műveit az "Arab
irodalom története" című művemben ismertettem. Nemrég elküldte nekem "A fekete
fonal" című életrajzát, amiből kitűnik, hogy szülei törpebirtokosok voltak, és gyermek
korában állatokat legeltetett. Majd a jordániai keresztény szerzetesi iskolába került 
mivel keresztény vallású és neve magyarul: "Jézus a Vízemelő" -, az iskolában kezdett
verseket, majd rövidebb elbeszéléseket írni. Az iskolából kikerülve vendéglőkben pincér
ként kereste kenyerét, de irodalmi érdeklődése nem lankadt és csakhamar egy napilap
közölte verseit és elbeszéléseit, ami felbátorította komoly tanulásra, megtanult angolul
és olaszul és eme nyelvtudásával bővítette nyugati irodalmi ismereteit. Jobb megélheté
sért egy nagyobb vendéglő vezetését vette ;'I\. és ekkor találkozott egy szende leánnyal.
akihez gyönyörű lélekhez szóló verseket írt. Szerelmük azonban nem folytatódott házas
sággal, de az érzésbeli kal?fsolat arra is ösztönözte, hogy állami hivatalt vállalt. A
kormány kinevezte római követté és így anyagi helyzete biztosítván, teljesen a tudomány
és irodalomnak szentelte életét. Számos munkái mellett az amerikai arab költészetrőlírt
úttörő könyvet, és fordította az angol és francia, olasz, német remekírók műveit, ame
lyeknek arab kiadását "Tanulmányok idegen nyelvekből" címmel megjelentette. Magyar
költőkközül Petőfi, Garai Gábor, Radnóti Miklós versei szerepelnek a kötetben, de több
magyar novellát is fordított arabra, jóllehet mindézeket nem az eredeti magyar, hanem
angol fordításból ismerte és dolgozta fel. Legkimagaslóbb müve kétségtelenül Madách:
Az ember tragédiájának arab fordítása angolbél, az én segítségemmel, bő bevezetéssel
ismertetve Madách életművét.Ezt a könyvet baráti kapcsolatunk jeiéül nekem ajánlotta:
"Drága, szeretett barátomnak Germanus Gyulának".

Elnézést kérek rossz írásomért, de 93. életévemben és sok sürgős munkámban, már
csak ilyen macskakaparás jön létre.
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Én azért nem panaszkodom

Irta BÁBA MIHÁLY

Az asszony megitta a kávét, kicsit beljebb tolta a csészét, aztán előrehajolt.

- Ha nem is tartottuk nagyon a rokonságot - mondta zavartan -, mégiscsak
ac rokonhoz jöttem én segítségért.

Fazekas mosolygott. Olyan volt az ő rokonságuk a nagy, népes családok
miatt, akivellakodalomkor és temetéskor emlékeztették egymást a rokoni
kapcsolatokra.

- Mondja csak Mariska néni, miben segíthetek?
Elnyomta a cigarettát, s rögtön másikra gyújtott. Az asszony várt egy cseppet,

nézte, hogy rokona, a főosztályvezető milyen gondosan tette az asztal szélére
az ezüst cigarettás kazettát.

- A gyermeken kellene segíteni, az egyszem lányunkon.
A férfi szemöldöke megmozdult.
- A lányán, Mariska néni?
- Igen. Felvették az egyetemre.
Fazekas megkönnyebbülten lélegzett fel. Így legalább nem kell kimondania,

hogy sajnos semmit sem tehet, hogy nagyon kicsi pont ő, meg hivatalból sem
tehetné meg. \

- Na, ennek örülök - mondta vidáman. - Hányszor ugrott neki a felvételi-
nek?

- Mit csinált? - csodálkozott az asszony. - Nem értem mit mondasz.
- Hogy hányszor jelentkezett felvételire? Hányszor próbálkozott?
- Egyszer se. A gimnáziumjavasolta. Ö volt a legjobb tanuló az iskolában,

valami versenyt is nyert. Es rögtön felvették.
- Akkor meg mi a baj? - kérdezte nevetve Fazekas. - Büszke lehet Mariska,

néném a lányára. Igen szerencsés. Milyen kevés gyereknek sikerül, hogy az első

.jelentkezésre felveszik.
- Lehet - sóhajtott az asszony -, de azt írták, hogy helyhiány miatt csak

jövőre kezdheti meg az egyetemet.
- Hamar elröppen az az egy év!
- Ez is igaz, de nem akarom, hogy otthon legyen. Az mam miatt. Jobb

szeretném, ha addig is itt, a városban dolgozna. Ne értsd félre, nem a pénz miatt.
,Én csak azt szeretném, hajó helyen dolgozna. Ezért jöttem hozzád, hogy szerezz
neki egy jó, nyugodt helyet.

Fazekas töprengve fújta ki a füstöt, leverte a hamut, aztán hirtelen felderült
az arca.

- Nos, kedves Mariska néném, ez nem okoz gondot. Nálunk az adminisztrá
cióban mindig keresnek embert. Oda nem szívesen mennek dolgozni, mert kevés
a fizetés.

Az asszony nyugtalan lett.
- Hiszen mondtam, hogy a pénz nem számít. Segítem én, amíg erőmből telik.

Kipótolom a keresetét.
- Kell is, mert drága lesz az albérlet.
- Nem baj - legyintett az asszony nyugodtabban -, csak otthon ne legyen.
- Nyugodjon meg Mariska néném - mondta Fazekas. - Majd intézkedem.

Elsejétől már dolgozhat is. Váltsa ki a munkakönyvét és jöjjön be hozzám -
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mosolygott. Aztán amikor látta, hogy az asszony zavartan kotorász a szatyrá
ban, megkérdezte: - Szóval minden rendben lesz, de mondja meg már kedves
néném, miért nem akarja, hogya kislánya otthon legyen? !

- Az apja miatt.
Csend lett. Néhány pillanatig zavartan fürkészték egymást. Fazekas arra

gondolt, hogy goromba, disznó ember lehet, aki üti, veri a'gyermekét, olyan
zsarnok, hogy az anyja attól fél, megszökik a lánya és örökre elveszti. Mariska
néni meg csak azon töprengett: Vajon mit tudhat róluk híres rokonuk?

- Bántja a gyermekét? - kérdezte Fazekas.
- Nem, nem - tiltakozott az asszony. - Egyszer verte meg, még kicsi korában,

amikor öt kis liba a,traktor alatt maradt. De azt már elfelejtette. Az apja is. Csak
én emlékszem rá. En meg erről soha nem beszélek.

-:- Hát akkor? - kérdezte Fazekas kíváncsian.
- Te nemigen emlékszel rá, hogy milyen hetyke legény volt az én emberem.

Talán azért is szerettem meg. Persze, ki nem szereti a mindig jókedvű, mulatós,
táncos embert? Igen ám - folytatta egy cseppnyi szünet után -, de az élet
nemcsak ünnepnapokból meg vasárnapokból áll! Az is igaz, hogy erre ritkán
gondol a lány, különösen akkor nem, ha szerelmes, ha a legény még hétköznap
is betoppan enyelegni, meg poharazgatni a jövendő apósával. Anyám, szegény,
jó szóval intett, hogy nem hozzám való. Miért nem? - kérdeztem csodálkozva,
meg nevetve is. - Azért lányom, mondta, mert úgy fogja a poharat, mint aki
sohasem akarja letenni. Mondom, csak nevettem, nevettem szegényen. Most
már tudom, hogy igaza volt. De akkor anyám bánkódása ellenére megtartottuk
az esküvőt, nagy lagzit is csaptunk, aztán beköltöztünk a nagynéném házába,
mert éppen megüresedett. Zsófi néném Pestre ment a családjával. Az a nagy,
magas, fekete asszony. Nem tudom, hogy ismerted-e?

- Hogyne, hogyne, emlékszem rá - bólogatott Fazekas. - Korán megözve
gyült és nagy családja volt. Valahol a malom mellett laktak...

- 8 az. Na, szóval, beköltöztünk a házába, ~s szépen éldegéltünk. Asszonyi
életem legszebb esztendeje volt, ez az igazság. Es ez tart meg mellette a halálig.
De azt már nem akarom, hogy a lányom szenvedjen, lelki nyomorék legyen az
apja miatt.

Fazekas hátradőlt.

- Még mindig nem értem. Mi történt a kedves rokon bátyámrnal?
- Antal - vetette közbe az asszony.
- Igen, Antal bátyámrnal.
Az asszony sóhajtott. Arcán a hajszálvékony ráncok megszaporodtak és

árkot kezdtek ásni.
- Minden megértő asszony tudja, hogya férfi iszik. Egy-két pohár bor még

asszonynak se árt. Ebédkor, vacsorakor,mulatságban, lakodalomban, halotti
torban. Sőt illő, hogy kortyolgasson, hogy meg ne szólják. Az én párom gyakran
a pohár fenekére nézett. Ilyenkor jókedvű volt, dalolgatott. Kezdetben ez is
tetszett nekem, mert akkor mintha két férfi lakott volna a bőrében, úgy szerel
meskedett. A baj ott kezdődött, amikor az egyik cimborájától demizsonszámra
hordta haza az olcsó bort. Kutyának se való rossz volt. Csak később tudtam
meg, hogy nova bor, tudod, amelyik teljesen elveszi az ember eszét. A lányom
már nagyobbacska volt, s akkor észrevettem, hogy Antal bátyád;ha betütözött,
csak ült csendesen, bámult a levegőbe és mosolygott. Néha nevetett. Megkérdez
tem: mit nevetsz? Semmit, semmit, kaszált a levegőbe, csak eszembe jutott
valami. Mi? Csak bámult rám. Hát nem mindegy?! - legyintett.
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Az asszony elhallgatott. Fazekas megmozdult, hátrább tolta a széket, bal
.lábát átvetette a jobbon, ismét rágyújtott. A történet végén kezdett töprengeni,
de egyetlen hihető esemény se jutott eszébe.

- Akkoriban már csak fél napot dolgozott, aztán ivott, amíg lábon tudott
állni. A lányom gimnazista lett, kollégiumban lakott. Ritkán látogatott haza.
De ha hazajött, elővettem Antal bátyádat és azt mondtam neki: ha berúgsz és
összerondítod magad, amíg itthon a lányunk, beviszlek az istállóba, leöntöm
benzinnel és rádgyújtom. Négyesztendőalatt egyszer esett meg, hogy megfeled
kezett erről. Na,én azért nem panaszkodom, mert csendes, jámbor, ha részeg.
Nem úgy bolondul meg, mint a Pap Julcsa ura, aki kékre-zöldre veri a feleségét,
a gyermekeit, még az anyósát is. Aztán ha kijózanodik, hinni nem akarja, hogy
mit művelt. Szóval azokban az esztendőkben Antal bátyád helyett is nekem
kellett dolgozni, hogy el ne vegyék a háztájit, meg kellett a kereset is, mert
átépíttettem a házunkat. Nem ismernél rá. Három szoba, verenda, konyha, s
mivel már az utcánkban volt a vízvezeték, fürdőszobát is csináltattam a lá
nyunknak. Könnyen összejött a pénz: két bikát vállaltam hizlalni, meg tíz
süldőt, üresen sose állt az istálló. Látástól vakulásig dolgoztam, de hálát is adok
az Istennek, hogy így történt, mert különben piacoini kezdtem volna én is, mint
néhány ingázó felesége.

Fazekas elnyomta a csikket.
- A kofák ma jól keresnek.
Az asszony meghökkent.
- Én nem a kofálkódásról beszélek. Nálunk ma, ha azt mondják valakire,

hogy piacol, az azt jelenti, hogy fűvel-fával összeszűri a levet.
- 6, bocsánat - mondta zavartan hunyorogva Fazekas.
- Nem tesz semmit, te már olyan régen eljöttél a falunkból, hogy nem csoda,

ha a szokásait is elfelejtetted, De hát így van ez jól, a te életed már más, mint
a mienk.

- Valóban - bólintott Fazekas és hirtelen arra gondolt, hogy bizony igaza van
Mariska nénjének, hogy szive mélyén ő is érezte ezt, de sohasem merte bevallani
még önmagának sem.

- Duruzsoltak akkor az én fülembe, hogy váljak el Antal bátyádtól , mert
tönkretesz, mert elszáradok, mint a gyökerétől megfosztott kóró. Én bizony sok
éjszakát virrasztottam át gyötrő fejfájással. de mégis azt mondtam: megátalko
dott asszony lennék, ha éppen a legnagyobb bajban hagynám el az uramat. Csak
azt akarom, hogy a lányom sorsa más legyen, hogy lehetőleg ne lássa, amikor
az apja a veszett nova bortól berúg, amikor piszokban, mocsokban fetreng,
amíg a zuhanyozó alá nem húzom és ruhástól együtt ·le nem mosom. Ilyenkor
egy napig csend van, mert a ruhája szárad, s nem bújhat ki a paplan alól. Ha
a lelkére beszélek, csak mosolyog, bólogat. És elfelejt mindent, lassan még a
nevére se fog már emlékezni. Egyszer megkérdezte, hogy kerülnek a tehenek, az
istállóba? Teremtőm, hát azok; bikák, te vezetted haza őket Pálkováccsal. En?
- kérdezte majdnem kiforduló szemmel csodálkozva. És csak bámult rám
elbambulva.

Fazekas idegesen megrántotta vállát. Lehetséges ez? Miért nem írtak neki
erről? Vagy szégyellték, hogy a faluban, a családjukban ilyesmi előfordul?

- Szőrnyű - mondta. - Miért nem viszi néném orvoshoz?
- Hová gondolsz? Mit szólna a falu - tiltakozott Mariska néni. - Rögtön

szájukra vennének, hogy meg akarok szabadulni a szerencsétlentől, mert ter
hemre van, mert piacoini akarok. Isten őrizz meg ettől fiam. A lányom is
megsínylené. Melyik gyermek örül annak, ha szülőanyjáról ilyesmit hall? Nem,

702



nem, megelégszem én már azzal is, ha a lányom ez alatt az egy esztendő alatt,
amíg nem jár egyetemre, nem lesz otthon, hogy ne lássa gyönge akaratú, hitvány
természetű apját a mocsokban.

Mariska néni szeméhez nyomkodta zsebkendőjét.

- Én nem hallottam semmit - kezdte Fazekas, de az asszony közbevágott:
- Az a jó, az a nagyon jó - sóhajtott. - Tudod, beszéltem én az orvossal, úgy

titokban, s azt mondta, hogy a nova lassan szétrombolja az agysejteket vagy
miket, meg valamit csinál a tekervényekkel is, és hogy az az ember, aki sokat
vedelt a novából, vénségére olyan lesz, mint la magatehetetlen gyermek, akit
mindennap tisztába kell tenni. '

- Tudom. De ez szörnyű - hördült fel Fazekas.
- Az - bólintott Mariska néni. - Én azért nem panaszkodom. Mert akkor mit

szóljon Vincze Janiné, aki kezeden férjével küszködik már öt esztendeje.
- Nem értem. Hogyhogy? '
- Jani felborult a traktorral, a rossz nyelvek szerint pityókás volt, és olyan

szerencsétlenül, hogy mindkét kezét Je kellett vágni, könyökig. Az a szerencsét
len Jani éhen vész, ha nem teszik szájába a falatot. Milyen rettenetes lehet az,
reggel, délben, este etetni, mint egy csecsszopóst. Azért mondom, hogy én nem
panaszkodom.

- De Mariska néni, műkéz is van!
- Van, van, de mit érsz vele, ha csak ott lóg a kabátujjában, ha még a kanalat

se tudod megfogni vele?Sajnálom is azt a szegény Vincze Janinét, mert jóravaló
asszony.

Mást 'sajnál, pedig maga is sajnálatra méltó, töprengett Fazekas, miközben
még egyszer szemügyre vette Mariska nénjét. Negyven már biztosan elmúlt
régen, gondolta, de még mindig jól tartja magát.

- Meddig marad, Mariska néni? - érdeklődött Fazekas, mert most elviselhe-
tetlen volt számára a csend. _'

- Az első vonattal indulok én vissza, ha elrendeződött a lányom sorsa, mert
egyedül hagytam Antal bátyádat, és ki tudja, mi~ művel.

- A lánya sorsa rendeződik - nyugtatta meg, kittudja már, hogy hányadszor
Fazekas. - De gondolnia kellene magára is! Meddig bírja így? Nem jobb lenne
kórházba vitetni, kezeltetni, gyógyíttatni Antal bátyámat?

- Lehet, hogy jó lenne - állt fel Mariska néni -, de tudom, hogy ő nem akar
menni, erővel meg nem vitethetem el, életem végéig nem lenne nyugodt lelkiis
meretem. Nélküle nekem még rosszabb lenne. Csak el ne veszítse az eszét, mert
akkor elvitetik. Ezt már nem szeretném megérni. Na, megyek is most már.
Esztendők óta nem panaszkodtam ennyit, mint ma. Akkor majd jön a lányom
a munkakönyvvel. Köszönöm a segítségedet.

Fazekas valam:it dünnyögött, hogy ugyan, ugyan, ez csak természetes, vagy
valami ehhez hasonlót, és táguló szemmel nézett Mariska néni után.
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NAPLÓ

Székely László üzenete

A Vigilia hasábjain nemrég rövid hír adta tudtul,
hogy Temesvárott 1982. július 24-én, életének 70.
évében elhunyt Székely László "nyugalmazott' kő
zépiskolai tanár, folklorista, néprajzi szakíró, a Vigi
liának állandó munkatársa" . Az olvasónak eszébe
juthattak Székely Lászlónak a hetvenes évek köze
pét ől itt megjelent írásai az erdélyi népi vallásosság
jelenségeiről , az idősebbek pedig visszaemlékezhet
tek a szerzőnek a II . világhábor ú előtt és alatt
ugyanebben a témakörben kiad ott munkáira. En
'nek ellenére nem járunk messze az igazságtól , ha azt
állítjuk, Székely Lászlót elsősorban a tanítványok,
barátok, munkatársak szűkebb szakmai köre ismer
te -e- vagy ők sem, ahogy ezt a Magyar Néprajzi
Lexikon 4. kötetének hiányzó címszava tanú sítja.

1912-ben született a Csík megyei Gyimesbükkön.
Középiskolai tanulmányait anyanyelvén kezdte ,
majd román nyelven fejezte be Gyergyós zentmikló
son 1930-ban. Ezután a gyulafehérvári Hittudomá
nyi Főiskolán teológiai tanulmányokat végez
(1935). Első állomáshelyei: Zetelaka (1935), Csík
szentdomokos (1936), Csíkcsatószeg (1937), Petro

. zsény (1938-40) , Csíkszereda (1941-44), Csíkkarefalva (1945-46), Brassó (1947). Lelké-
szi működése során jelentős népnevelői tevékenységet fejt ki, s fontos feladatának tekinti
az ifjúság bekapcsolását a helytörténeti kutatásokba. Ebben az időben az időszaki

sajtóban megjelenő pedagógiai természettudományi és néprajzi cikkek írásán kívül nép
rajzi gyűjtést is folytat. 1947-ben történelem-földrajz szakos tanári képesítést szerez a
kolozsvári Bolyai egyetemen, majd két év múlva ugyanott doktorál Az életfordulók
néprajza (A paraszt -társadalom alkata az életfordulók csíki néprajzában) cámű értekezé s
seI. Néprajzos muzeológusként szeretne elhelyezkedni, erreazonban sem szűkebb hazájá
ban, sem másutt nem nyílik lehetősége. Tanári kinevezése a Bánság központjába, Temes
várra szólítja, ahol 1948-tól 1973-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig különböző taninté
zetekben oktatóként tevékenykedik. Ezt követően ideje legnagyobb részét több évtizedes
néprajzi gyűjt őmunk ájának kiegészítésére, eredményeinek szakszerű feldolgozására for
dítja . Miközben kiadá sra szánt nagyobb kéziratait befejezi, tanulmányaival és cikkeivel
kűl önböző folyóiratokban és a napi sajtóban jelentkezik . További - részben már elk é-:
szült - munk áinak végső megformálásában hirtelen bekövetkezett halála akadályozza
meg.

Székely László halálával gazdátlanul maradt az erdélyi néprajzi vizsgálatok egyik
leggazdagabb és egyben legkevésbé feltart területe, a népi vallásosság kutatása. Ezt a
hiányt talán kellően tudjuk érzékelni akkor, ha arra gondolunk, hogy Székely László
előtt Orbán Balázs volt az utolsó kutató Erdélyben , akinek figyelme a természeti körül
mények, régészeti és m űv észeti emlékek, történeti események stb . mellett a vallásos
népélet hagyományainak megörökítésére is módszeresen kiterjedt. De még jobb an alá
húzza Székely László kutatásainak fonto sságát az a tény, hogy munkáját nagyrészt olyan
időszakban végezte, amikor az általános légkör nem kedvézett az ilyen irányú vizsgála
toknak. Végül tevékenysége azért érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert olyan
területről ad hírt , amely a magyarországi kutatás számára ma nagyon nehezen hozzáfér
hetö , s amelynek ősi sajá tosságai a magyar nyelvterületen egyedülállóak. Már ez a három
tényező is elegendő lenne ahhoz, hogy nem túl terjedelmes néprajzi munk ásságát a
magyar néprajz jelentős életművei közé soroljuk.
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Pályájának indulásakor születnek az erdélyi falukutató mozgalom első eredményei;
Magyarországon az első komolyabb tanulmányok, könyvek jelennek meg a vallási
néprajz témakörében. Mindez összefonódott benne a szülőföld -meghatározó vallási
élményével, s ez ösztönözhette arra, hogy maga is a népi vallásosság felé forduljon. És
amikor szakterületének aszályos évei következtek, barátjához és idősebb pályatársához,
Bálint Sándorhoz hasonlóan egy pillanatig sem szűnt meg választott témáján dolgozni,
s a kellő időben értéket képviselő tanulmányokkallépett a nyilvánosság elé. Első néprajzi
tárgyú dolgozatai az Erdélyi Iskola és az Erdélyi Tudósító lapjain láttak napvilágot, a
gazdagabb gyűjtéseket pedig önálló kiadványokban tette közzé. Az Ünneplő székelyek
(Csíkszereda, 1943 és Kolozsvár, 1944) a három nagy ünnepkör tízenkét faluban gyűjtött

anyaga alapján mutatja be a székelyek vallásos szokásvilágát; az Ahítat a falun (Csíksze
reda, 1943) egyetlen kőzség, Csíkszentdomokos vallási néprajzához szolgáltat adatokat,
a Szenthelyek, ünnepnapok (Kolozsvár, 1936) pedig Csíkszentdomokos és Balánbánya
szakrális emlékeinek és ünnepeinek .Jcalauzát" adja. Székely módszerére jellemző, hogy
a gyűjtésbé bevonja a középiskolás ifjúságot is: például a csíkszeredai gimnázium kongre
gációjának szakosztálya keretében néprajzi kalákát szervez, s a tanulók segítségével
gyűjti adatait. Hamarosan fölfigyelnek rá: a Pannonhalmi. Szemlében Söveges Dávid
elsősorban pasztorációs szempontból méltatja kiadványait, Gunda Béla pedig az erdélyi
néprajzi kutatások jövőjéről szólva az Utunk hasábjain Székely László munkáját a népi
műveltség minden kutatója el~éldaképülállítja.

E munka szerves folytatását, de életpályájának már egy újabb szakaszát jelentik azok
a tanulmányok, amelyeket másfél évtizeden át a Vigiliában publikált. Ebben a mintegy
tíz dolgozatban Székely László messze túllép az egyszerű adatkőzlésen, s rendszerint egy
egy jól körülhatárolt téma forrásainak feldolgozását, elemzését nyújtja. Az egyikben
például katolikus nyomokat mutat ki az erdélyi evangélikus szászok hagyományaiban,
egy másikban a csíki székelyek aszkézisét a francia és olasz aszkézis népies ágával állítja
párhuzamba. Más alkalommal gazdag anyagon szemlélteti a gyimesi csángók lelki életét,
és katolikus hagyományok után kutat az erdélyi református székelyek néprajzában. Egy
helyütt a székelyek vallásosságának hatását keresi Tamási Aron műveiben, más helyütt
pedig a csíki székelyek passióját kommentálja. Már a puszta felsorolásból látni, hogy
Székely László elsősorban nem elméleti tanulmányokat írt, hanem a források feltárását,
közvetlen bemutatását, a pusztuló anyag megmentését és elemzését tekintette feladatá
nak. Ezekből a tanulmányokból nemcsak az alkalmazott módszerek sokfélesége tűnik

ki, hanem Székely László emberi egyénisége és kutatói magatartása is. Bevált vizsgálati
módszere a huzamos helyben lakás, a tüzetes megfigyelés, s miközben közvetlenül
tanulmányoz/a a hagyomány megszabta formák érvényesülésér, arra törekszik, hogya
kutatás alanyainak szemével tekintsen körül. Személyes kapcsolatai révén olyan adatok
hoz is hozzájut, amelyeket csak a kérdezettekkel való bensőséges együttlét, teljes életkö
zösség hozhat elő. Kutatói érzékenysége átsüt tanulmányai szövegén is: előadásmódjá
ban a legjelentéktelenebbnek látszó mozzanat leírása is megelevenedik, fontosságot nyer,
hangvéte1ét a teljes beleélés, a választott tárggyal való azonosulás jellemzi. Ez egyben
hitelességének legfőbb biztosítéka; tanulmányai ezért forrásértékűek még akkor is, ha
nem veszi körül őket jegyzetek és hivatkozások védőgyűrűjével.

Nem törekedett összefoglalásra, a részletek tisztázását, a még elérhető jelenségek
pontos rögzítését tartott'a soron levőnek. Ezt sürgette egyik elméleti igényű, programadó
tanulmányában is, amelyben a vallási néprajz új útjait próbálta kijelölni, s amelyből

néprajzi szemléletének alapvonásait is megismerhetjük. Szerinte tarthatatlan gyakorlat
az, hogy a néprajz egyazon funkció bemutatásának feladatát adott időhatárokon ~s
társadalmi rétegeken túl egyszerűen nem vállalja, s a legjobb esetben is más tudomány
szakok területére utalja át. Különösen fontos figyelembe venni ezt a meggondolást a
vallásos élet jelenségeivel kapcsolatban akkor, amikor napjainkban sem a nagy hagyo
mányokkal rendelkező történettudomány, sem a viszonylag fiatal nak számító szocioló
gia nem érzi különösebben feladatának a vallásos élet történeti és társadalmi rétegződésé
nek és megnyilvánulásformáinak feltárását és értelmezését.

Itt kell megemlítenünk azokat a könyvismertetéseket, amelyeket Székely László az
Ethnographia című folyóirat levelező munkatársaként a Romániában magyar, német és
román nyelven megjelent néprajzi szakkiadványokról 1973 óta folyamatosan készített.
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Írásait a tárgyszerű pontosság jellemzi, de szerzőjük soha nem hallgatja el kritikai
megjegyzéseit sem, sőt nemegyszer saját adataival egészíti ki a bemutatott munkákat.
Anyagát a romániai néprajzkutatás legkülönfélébb területéről választotta, de az idegen
etnikumú anyagban is mindig törekedett a magyar vonatkozások kiemelésére. Recenzió
kat, bibliográfiai összefoglalásokat közölt még a Bukarestben megjelenő Művelődés és
a Könyvtári Szemle című folyóiratok hasábjain.is.

Székely László műveinek jelentős része kéziratban maradt. A hagyatékban kiadásra
vár doktori értekezésén kívül három befejezett kézirata: a csíki táj monográfiája (a
természeti környezetbe ágyazva elemzi a nép társadalmi viszonyait), a csíki népszokások
költészetéről írt munkája és az egyházi év ünnepeinek csíki sajátosságairól készített
összefoglalása, összesen mintegy ezer oldal terjedelemben. Befejezetlen műve a Temes
megyei magyarság néprajzának monografikus igényű feldolgozása.

Székely László munkásságának tudományos megítélésekor nem feledkezhetünk meg
arról, hogy-bár nem volt intézményi háttérrel rendelkező "profi néprajzkutató", egész
életén át hűségesen kitartott eredeti elhatározása mellett. Ezért üzenete nemcsak tudomá
nyos, hanem erkölcsi tanulságokkal is szolgál. Hagyatékának rendezése, különböző

helyeken megjelent tanulmányainak - gondolok itt elsősorbana Vigiliában közöltekre 
kötetben való megjelentetése, kéziratainak kiadása múlhatatlanul fontos lenne. Csak
ezután mérhetjük föl megközelítö teljességgel, hogy milyen mértékben lépett túl korábbi
teljesítményein, s hogy inilyen minőségű munkát inspirált az őt követőkben.

TÜSKÉS GÁBOR

IRODALOM

Rónay László:
Szabálytalan arcképek

Az otthon légkörében ismerkedett az irodalom
mal Rónay László. Édesapját, Rónay Györgyöt
szükségtelen bemutatnunk a Vigilia olvasóinak.
Életművérleklegjelentősebb területe kétségkívül
a líra; de írt regényt, novellát, tanulmányt, esz
szét, műfordítóí talentuma és felkészültsége csak
Babitséhoz, Szabó Lőrincéhez fogható.

Rónay László nem kívánta édesapját minden
vonalon követni, mert tudta, a síkerhez kivételes
készség és kivételes szerencse szükségeltetik. Az
írodalom bűvköréből nem tudott, nem is akart
szabadulni, de felmérte erejét, lehetőségeit s úgy
döntött, nem az alkotói, hanem az értékelő, az
interpretátor - az irodalomtudós - szerepét vá
lasztja. S eddigi tanulmányai, recenzíói, különö
sen pedig a Kosztolányi Dezsőről írt kandidátu
si értekezése ismeretében bízvást állíthatjuk,
hogy helyesen döntött.

Erről győzi meg az olvasót legújabb könyve,
a Szabálytalan arcképek is. Már a tartalomjegy
zéket átfutva megbizonyosodhatunk arról, hogy
a szerzőt elsősorban az a műhely, az a szellemi
légkör izgatja, ahonnan édesapja elíndult: a
Nyugat. Ennek a néhány száz s fénykorában is
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csupán másfél ezer példányban megjelenő folyó
iratnak a fontossága felmérhetetlen a XX. szá
zadi magyar irodalom szinte valamennyi ágaza
tában. Mert nem igaz némely teoretikus állítása,
amely szerint a Nyugat csak a "nyugatosokra"
gyakorolt 'volna hatást; értékmérője, vízválasz
tója lett az úgynevezett haladó és konzervatív,
népi és urbánus, realísta és avantgard irányza
toknak. Az értéket, a humánumot, az egyete
mességet képviselte. Művészi szempontból pe
dig, mint A Nyugat Petőfi-képecímű dolgozatá
ban éppen Rónay László írja: " ...a modern
irodalomtudományt akarta megvalósítani meg
jelenésétől kezdve. Ez a modernség egyszerre
jelentette az új irodalmi áramlatok befogadásá
nak képességét, a nyitottságot minden új iránt,
s ugyanakkor a hagyományok nagyon kritikus,
sokszor talán oktalanul is szigorú szemléletét."
Íróinak, munkatársainak szándékát és műveit
mérlegelni, szerkesztési koncepcióját vizsgálni,
etikai és esztétikai alapállását meghatározni: ez
mindmáig egyik legfontosabb - s-még koránt
sem letudott - teendője a hazai irodalomtörté
netírásnak. Erre kötelezte el magát Rónay Lász
ló, s ezt értékeli benne a barát és a munkatárs,
Pomogáts Béla, amikor megállapítja hogy "a
Nyugat irodalmi gondolkodásának hagyomá
nyában Rónay László olyan kritikusi elveket
talált, amelyekre mint az irodalom kutatója biz
tosan támaszkodhat, amelyek ösztönözhetik az
időközben többszörösen is átalakult és megújult
műelemző munkát".



A Szabálytalan arcképek első ciklusában Ba
bits Mihály regényeit teszi vizsgálat tárgyává.
Szabályos és roppant alapos műelemzéseketol
vashatunk a Gólyakalifá-ról, a Timár Virgi/ fiá
ról, a Kártyavár-ról, a Halálfiai-ról és az Elza
pi/ótá-ról. Rónay László hasonló körültekintés
sel mélyül el Babits prózájában, mint Rába
György a lirikus Babits életművében. Feltárja a
korabeli magyar társadalom ellentmondásait,
szellemtörténeti vitáít, a politika fordulatait,
Babits személyes élményeit, olvasmányait, s eze
ken át, a történelmi és lélektani motivációk
szűrt fényében, mutatja be az egyes regényeket.
A Gólyakalifá-ról írt értekezésében megismerke
dünk a freudizmus szerepével és magyarországi
hatásával; a Timár Virgi/fia kapcsán a konzer
vatív vallásosság és az újkatolicizmus összecsa
pását ábrázolja; az Elza pi/óta révén bevezeti az
olvasót a spengleriánizmus rejtelmeibe, felvá
zolva a fasizálódás elöl menekülő értelmiségi
utópisztikus jövőképét. Nem elégszik meg tehát
a művek immanens elemzésével, hanem elhelye
zi őket a megírás idejének viszonyaiban, Babits
életművében s a század magyar irodalomhist ó
riájában egyaránt.

Kosztolányi pályaképét már egy korábbi
könyvében megrajzolta. Ezúttal tovább színesí
ti, finomítja ezt a képet - Kosztolányi önvizsgá
latai, azaz a költészetről vallott nézetei tükré
ben. Különösen a Kosztolányi Ady-revizioja és
ennek irodalmi környezete című dolgozata hat a
reveláció erejével. Megtudjuk, mi indította a
költőt arra, hogy Ady halálának tizedik évfor
dulóján A Toll felkérésére megírja híres-hírhedt
cikkét, Az írástudatlanok lázadásá-t, s. hogyan
bizonytalanodott el ítéletében -látszólag persze
tartva magát a leírtakhoz - a eikk megjelenését
követő bírálatok kereszttüzében. S bár Rónay
pontról pontra tanúsítja, hol és miben tévedett
Kosztolányi, rávilágít arra is - s ez adja az írás
felfedező erejét -, hogy a homo aestheticus szép
ségeszményemögött egy mélyen morális szellem
vívódását kell észrevennünk. Voltaképp Kosz
tolányi etikumával ismertet meg bennünket az
író utolsó éveiről, az Édes Anná-ról és a szinikri
tikákrói írott esszéjében is. A Száz sor a testi
szenvedésről című Kosztolányi-versről ezeket
mondta: " ...aki kiállja ezt a próbát, egészen
más szemmel tud körülnézni a világban. Új ol
dalról látja az embereket, s felfedezi azoknak a
dolgoknak a költészetét is, melyek eddig nem
mutatták feléje arcukat. Utolsó éveinek kistár
cái, jegyzetei mind-mind a hétköznapok költői

szépségének, a jelenségek sokarcúságának raj-

zai, a nagy költő prózai rögtönzései, s a halálba
tartó ember nagy felfedezései arról, hogy az .
életnek mily sok arca van, smilyen kiismerhetet
len."

A Babits- és Kosztolányi-elemzéseket a
Nyugat-ról, valamint az irodalom és a zene köl
csönhatásáról írt nagyszabású tanulmányok kö
vetik. Bár a tárgyi tudás és az esszéírói alapos
ság ezekben ütközik ki inkább, ezúttal '.égis
hadd szóljunk a könyv utolsó - címadó - ciklu
sáróI. Itt vérbeli íróportrék sorakoznak, "szá
bálytalan arcképek": alanyai tőbbségét - Bohu
niczky Szefit, Hajnal Annát, Thurzó Gábort,
Toldalagi Pált - apja révén személyesen is jól
ismerte Rónay László, s ez sajátos ízt, elevensé
get ad írásainak. Olyasmit közöl róluk - Bohu
niczky Szefi pletykálkodásairól és sütőtudomá

nyáról, Thurzó érzelmi-indulati szélsőségeiről,

Toldalagi méltóságteli sértödöttségéről -, amit
csak ő tud vagy kevesen tudnak: a személyes
kapcsolat felől bontja ki karakterüket. közelit
alkotásaikhoz. S ez korántsem teszi "tudomány
talanná" esszéit, hitelüket növeli inkább. A Sza
bálytalan arcképek olvastán egyik kritikusa fe1~

rója Rónaynak, hogy olykor lehetne - a eimben
hangsúlyozotthoz méltón - szabálytalanabb,
vállalhatná a tévedés kockázatát, mondhatna
merészebb ítéletet. Nos, az utolsó eiklusban
megpróbálkozik ezzel, s a kísérlet sikeres: em
berközelből szemlélhetjük a megidézett figurá
kat, s rajtuk keresztül műveiket is. Erényeikkel,
hibáikkal, emberi-íróí gyarlóságaikkal együtt.
Itt téved, valóban téved Rónay, amíkor egyálta
lán párhuzamot von Toldalagi Pál és Pilinszky
János költészete közt, vagy amikor a Lázas
évek-et, Bohuniczky Szefi regényét Ottlik Géza
Hajnali háztetők és Szimonov Nappalok és éj
szakák című regényéhez méri; de végső summá
zata mégsem lesz gyengébb ezektől az apró 
elfogultságot sejtető - baklövésektől. Felmutat,
érzékeltet - s nem akar mindenáron tudomá
nyos verdiktet mondani.

Toldalagi Pálról írja: "A maga módján, a
maga kifejezéseivel voltaképp a platóni filozófia
felé közelitett hát, igy akarta szükségszerűigaz
sággá tenni, hogy az érzékelés nem lehet azigaz
ság megtapasztalásának módja. Mivel szerinte
a valóság hitvány, véges, a végső igazságokat
csak gondolkodásunk útján közelithetjük meg."
Ez nemcsak a költőnek, a hivatásos műítésznek

sem akármilyen ars poetica. (Szépirodalmi Kia
dó. 1982)

BÁLINT B. ANDRÁS
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VILÁGPOLC
Heinrich Böll "nézetei"

Heinrich Böll: Egy bohóc nézetei.
(Magvető Kiadó, Budapest, 1982)

Hemneh Böll legújabban megjelent, Bor Amb
rus remeklő fordításában közvetített írása nem
hagy kétséget: ezt az alkotót senki és semmi nem
téríti el a kor követelményei és a maga vállalta
elkötelezettség útjáról. Sokan felteszik a kér
dést: lázadó-e - vagy egyszerüen a tények hitval
lója? Katolikus-e még, vagy az eretnekség gya
nújával bélyegzett igazlátó, a személyes tapasz
talatokban megszenvedett és kiáltani akaró
igazságok hithirdetője, a szatírának és a magas
feszültségü indulatokat hordozó prózának 
publicisztikának és harcos szépirodalomnak 
huszadik századi varázslója?

"Nézeteinek" bohóc-szócsöve mondja: "adó
köteles semmilyen egyházzal szemben nem va
gyok". S ha ez így van, a katolikusként számon
tartott író elkötelezettsége még különösebb, s
egyben még mélyebb és általánosabb értelmet
nyer előttünk. Indulatainak fő iránya megegye
zik Szent Páléval: "Miattatok káromolják az
Isten nevét a pogányok". Ez az indulat leplezi
le az "Istenkáromlás Elleni Harc Központi
Bizottsága"-féle álszent és képmutató mozgal
makat, az ál-kőzösségi egyesületesdit, a szolgá
lat összetévesztését a hatalommal. "Nekem na
gyon szép a Loretói litánia", halljuk - s ugyan
akkor megszólal egy másik hang is, Isten irgal
mát idézi, "amely biztosannagyobb.mint a teo
lógusok jogászi gondolatai". A pápa különleges
helyet foglal el "nézeteinek" sodrában, az ő sze
mélyében egy isteni-emberi, egyértelmű centrum
után vágyakozik. "El fogom mondani a pápá
nak, milyen önteltek és pocsékok a német kato
likusok »vezéregyéniségei«és hogy be ne dűljón

nekik..."
Mélységeket megjárt, magányos nagyok von

nak magukra ilyen dicséret- és szidalom-özönt,
mint ami Böll körül örvénylik. Ő azonban egy
korszak reprezentánsa, egy történelmi korszak
formálta közösségben, a Gruppe 47 igazságnak
elkötelezett publicisztikai-irodalmi körében ala
kult ki sajátos. egyre letisztultabb irói és emberi
magatartása, A XX. század egzisztencialista
magatartás-kényszerei és lét-szorongásai az át
élésen túl a cselekvésre, a közösségi felelősség

vállalására és vállaltatására is késztették.
"A jelenlegi német prózában több író tűnt fel,

akik megkísérlik, hogy vak szemeinket látóvá,
süket füleinket hallóvá tegyék és érthetővé kiál
tó ajkunkat" - írja a Gruppe 47 indulása idején
Weyrauch. Böll pedig e mottóval inditja köny-
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vét: "Akiknek nem adtak hírt róla, meglátják,
s akik semmit sem hallottak, megértik..."

Aspengieri Untergung des Abendlandes (A
Nyugat alkonya) árnyéka, az egzisztencialista
filozófia és világérzés különféle áramlatai, a
szimbolizmus, a realizmus és neorealizmus után
új erőkkel jelentkezik egy etikai magatartás. az
újrakezdés felelősségteljes vállalása. Böll azt a
törvényt sugallja történeteiben, amelyet szaba
'don követ az ember, amit nem sajátithatki senki
úgy, hogy egyéni, vagy klikk-érdekeket szolgál
jon. "A hivatásos magatartás a legjobb védő

pajzs, életre-halálra csak a szent meg az amatőr

játszik... " Ez bohócának alakjába oltott egyik
"nézete", De ugyanezzel az indulattal szólt II két
háború között Chesterton is: "Tüzes kardodhoz
kapkodunk, / s míg kocsid megett lebzselünk,
/ éppolyan szégyentelenek / vagyunk, akár ellen
felünk" (A harcos egyház himnusza). Így a Fari
zeus követőit és a Vámos követőit, a Tulok és
a Bárány hiveit szemlélve csoda-e, hogy rokon
szenvével a "birtokon kívüliek", a hétköznapok
megalázott és lenézett botladozói mellé áll? Ró
nay György írja róla: .Böllnél a legtöbb élet
mélyén ott lappang valami életre szóló borza
lom - (a bohócéban Henriette halála, Marie
fájdalmas távozása, a szülők elvakult közönye
és megalkuvása... ). Egy seb, amelyet embersé
gük legmélyén kaptak." Így érthető a bohóc
elkeseredésben fogant ítélete: "E földi világ fiai
nemcsak bölcsebbek a Világosság fiainál: embe
ribbek és nagylelkűbbek is". Kétségtelen, hogy
egy ilyen "nézet" sérti a magabiztosak, a kisajá
títók és a hivatást jognak tekintők ingatag - s
ezért kényes - önérzetét. A keserü tapasztalás 
s vele szemben a jóság és az emberséges szeretet
ellentétéből fakad fel az a szólam, amelyet az
egész történet mélyén hallunk a protestáns. de
katolikus neveltetésű Schnier, azaz a bohóc szá
jából lelki vívódásai során. Marie elvesztése el
vette tőle azt, ami életét kiteljesitette: a szerétetet
és a szeretést. "Majd sirhatok, ha letelik a mű

szak és még lesz kedvem sirni." A Loretói litánia
könyörgései mint szenvedésbőlformált gyöngy
szemek bukkannak föl ennek az egy napban
megjelenített életnek egymást keresztező ér
zelemáramlataiban: könnycseppek a sminkelt
bohócarcon. felragyogó kincsek a társadalmi
képmutatás gicesei között. Ez a Szent Ferenc-i
kivettetést követő magatartás, a birtokon kivül
helyezkedő, a "hivatásosak" magabiztos gőgjét

elvető hang szólal meg a pályáról kisodródott s
a megalkuvás helyett a kéregetés szabadságát
választó Schnier gitárral kísért balladájában.

A bonni pályaudvar lépcsőin kéregető

Schnierképe nem idézi-e föl előttünk Claudel
Selyemcipő-jének Rodrigójáét. aki világméretű

pályafutása Végén békével, sőt boldogan fogad
ja el a rabszolgasorsot, mert .- mint vallja a



szerzetes Leonnak: "...Szívem... bűnnel és Is
ten dicsőségével van tele, s mindez ajkamra ősz

szevissza tódul, amikor a vallomás perce elérke
zik... "?

A bohóc egy napjába sűrűsödikés polarizáló
dik az egész társadalom képe, melyet Böll regé
nyeiben. irásaiban mindig éles, lényegi vonások
kal rajzolt meg: "Az egyik oldalon vannak az
egoisták, a másikon az altruisták... , a Tulok
népe, a háborús erőszak, végső fokon a náciz
mus hívei, a másikon a bárányok, végső fokon
a kegyelem eljegyzettjei" (Rónay Gy.).

Az evilágot elevenen feltáró és negatív erőit

könyörtelenülleleplező írók (Chesterton, Clau
del, Gr. Greene, Bernanos, Mauriac, s még so
kan mások), akiknek jó része konvertita - meg
járván az élet mellékösvényeit és sötétségeit,
sokszor válnak kényelmetlenné a "hivatalosak"
számára, sőt nemegyszer botránykővé. Pedig
valójában az ő külső-belső küzdelmeik, szoron
gattatásaik segítenek "egyesiteni az Úr útját"...

Böll majd minden alkotása a valóság súlyos,
gyémántkemény s ugyanakkor sűrítettvitalitású
koncentrátuma, egybenjelképi is. Motívumai az
írói szándék teljességet idézik elénk újra meg
újra, a korszerű valóság lényegét.

A "romirodalom" (Trümmerliteratur) és az
"irtás-korszak" (Kahlschlagperiode) adottságai
a Gruppe 47 írói számára a szellem és az alkotó
módszer megújításának lehetőségét jelentették,
lelkiismeretükben érezték a következetesség és a
fegyelem maradéktalan megvalósításának köte
lességét. "Tudták és vallották, hogy nem lehet
ugyanoda visszatérni, nincs többé ugyanott"
(Rónay Gy.). A kényszerű valóságot alkalom
má, lehetőséggé teremtő irodalmárok lelkiisme
retét nem lehetett megvásárolni. A régi hagyo
mány értékeit a nonkonformizmussal, a "min
den kegyelem" - nálunk például Pilinszky vers
világában kristályosodott - elvét a társadalom
egészének, a teljes emberi-nek 'tiszteletével oltot
ta be Böll is, akinek hithűsége közelebb áll a
nagy oroszokéhoz, mint a nyugat úgynevezett
"jámbor" irodalmáéhoz.

Míg bohóc .Jiősébe" lázadó. indulatokat, az
!

KÉPZÖMÜVÉSZET

Két szobrász
Szervátiusz Jenő

és Szervátiusz Tibor

Sokatmondó tény, hogy Szervátiusz Jenő művé

szi indulása és alkotói szándékának teljes tuda
tosulása között esztendőkettöltött tájékozódás-

egzisztenciális! szükségletek és kényszerek meg
vetését táplálja, a mélyben tovább élnek s fel
feltörnek az Istenhez és a valláshoz való állandó
hűség motívumai: " ...a kádban mérsékelt
hangerővel kizárólag liturgikus szövegeket éne
kelek: korá1isokat, himnuszokat, szekvenciákat,
amelyekre még iskolás koromból emlékezem" 
olvassuk ebben a földit az éggel oly igazán bölli
remekléssel összekötő jellemzésben.

S amikor az elhagyott-elhagyó milliomos-fiú
kiül az állomás lépcsőjére, hogy a koldulás, az
áldozattá válás szentségét szegezze szembe a
hazug társadalmi erőkkel, már csak az a kérdés:
a Loretói litániát énekelje-e.wagy a "Jó János
pápa..." kezdetű, maga költötte-rögtönözte
balladát. .. Miközben kalapját gondosan elhe
lyezve leül, arra gondol - s ez számomra Böll
egyik legjellemzőbb írói remeklése -; "Ha Marie
igy meglát, aztán képes viaszpecséteket kivasal
ni annak az embernek a máltai lovagi köpenyé
ből - akkor meghalt, akkor elváltozik. Akkor
kezdhetek kijárni a sírjához, gyászolhatom".

Böll mintegy magára vette ezt a bohóc
szerepet - a "nagy kölni bohóc"-nak mondják
-, s ezzel bizonyos társadalmi kényszerek szori
tásától szabadulva talált módot arra, hogy meg
lássa, leleplezze az ügybuzgó sokak rosszhisze
műségét, oktalanságát és képmutatását, a bárá
nyok igazának elárulását. "Bohóc vagyok és
pillanatokat gyűjtök össze" - jelenti ki a bohóc
Schnier. Ez a mondat mintegy a kulcsa annak
a hatalmas, páratlan életműnek, amelyben el
mélyülve nem célunk, nem föladatunk ítéletet
hozni sem Böll hithűségéről. sem az ábrázolt
életformákba sűrítetterkölcsi "nézetek" dogmá
kon túli törvényeinek mérlegéről. Kíméletlen
igazmondása és megdöbbentő valóságábrázolá
sa mögött ott érezzük hűséges, tántoríthatatlan
emberszeretetét, jellemszilárdságát, s mindeb
ben nyilván jelenvaló a kegyelem is, mely 
gyakran kifürkészhetetlen utakon - minden em
beri törekvést az Ómega-pont felé irányít.

DÉKÁNY ENDRE

sal és tanulmányokkal a század húszas éveiben
Párizsban és Kolozsvárott. Ma, mikor már egy
hat évtizedes életút áll előttünk művekben 
fában, kőben, bronzban -, hajlunk 'az egyszerű
sítő és általánosító megfogalmazásokra; hajlunk
arra, hogy egyetlen "fogalmi varázspálcával"
uniformizáljuk egy napjainkban is alakuló élet
mű eleven sokszínűségét. Szervátiusz Jenő mű

vészetének megítélésekor ez a (vélt) kulcsszó
többnyire a népiség fogalma. Valójában szobrai
nak és domborműveinek lényegéhez aligha jut
hatunk közelebb e szó ráolvasásszerű ismételge-
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tésével. És teljes is a bizonytalanság: a fogalom
mal hol szociológiai, hol esztétikai értelemben,
hol e kettő összemosásából nyert hibrid értékka
tegóriaként találkozhatunk, másutt a "népme
sei", a "balladás" szinonimájaként emlegetik.
Ahogy pálcáját törve Prospero is lemondott va
rázshatalmáról, úgy kellene esetünkben is 
mindenre és semmire sem jó - jelentésballasztjá
tól megtisztitani a népiség fogalmát.

Mert hát Szervátiusz Jenő nem népművész 
még a szó eredeti értelmében sem, újabb keletű,

gyakorta lejáratott jelentésében pedig végkép
pen nem az -, és nem is "népies" műveket alkot.

Szervátiusz Jenő esetében a valóban népi kul
túrát idéző formák és motívumok, a fafaragás
természethez kötöttsége - mind anyagában,
mind eszközeiben - csak elemi erejű szellemi
felismerés, intellektuális választás nyomán vál
tak és csakis így válhattak termékennyé. Mind
az, ami művészetében ma már a formai és stilá
ris evidencia erejével hat, nem más, mint a "va
lahová tartozás" érett kifejezése. Az ősi kulturá
lis hagyományok életképességének bizonysága
Szervátiusz Jenő szobrászata s nem külsőleges,

ideig-óráig viselt jelmez. Szellemi kihivás akkor,
amikor egyrészt a divathullámokkal görcsösen
lépést tartani igyekvők napról napra sikerrel
váltják át a "kisebbségi komplexusukat" szelle
mi és formai szervilizmussá; másrészt az egykor
volt népművészetet a gyökerében más, civiliza
torikus körűlmények diktálta játékszabályok
között akarják életre galvanizálni a
konjunktúra-lovagok.

Sok külsőlegesség és kevés megértés tehát 
mindez alapvetően különbözik a Szervátiusz Je
nő, választotta úttól. S ahogy messze tudjuk őt

a modern népieskedők - mégoly őszinte - tábo
rától, ugyanúgy nem árt elhatárolni művészetét
az "önkéntelen megszólalás", a "naivitás" fogai.
mait segítségül hívó misztifikációktól. Hiszen
van-e misztikusabb és legendásabb a fentebb
említett tudatos választásnál, annál az emberi és
művészi programnál, e naivitástól mérföldekre
eső koncepciózus döntéstől. ahogyan Szerváti
usz Jenő népe a sorsát eredeti kultúrája hagyo
mányaihoz kapcsolódva a vállára veszi? Törté
nelem, Erdély, magyarság - e súlyos mondani
valót hordozó témakörök művészi hitele nem
önmagukban keresendő, hanem a megvalósult
formák hitelében, s ezek záloga éppen az ősi

kultúra ihletése: nemcsak szellemi elhatározás,
de lelki azonosulás is.

A művész nyolcvanadik születésnapja alkal
mából rendezett kiállításon (Vigadó Galéria;
február-március) bemutatott munkák közül a
faragott-színezett domborművek idézik a nép
balladák világát: nemcsak példázatszerűen a
történetet, hanem az elmúlt, balladás idők han
gulatát is (Molnár Anna. Kőmíves Kelemen). A
havasok emberét mindennapjaiban elénk állító
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müvek a könnyedebb zsánertől ( Emré bá') az
inait munkában megfeszítő, expresszív figurán
(Fahordá) keresztül egészen a monumentális,
nem pusztán fizikai erőt sugárzó alakig (Hargi
tai pásztor) változatos képet mutatnak.

Szó sincs tehát "egyszólamúságról". Jóllehet
nem .rnodern" szobrászat ez a szó közkeletű

értelmében, ám ha nem is látványos gesztusok
ban, de mégis félreismerhetetlen nyomokban 
ott munkálnak századunk formaújító törekvé
seinek tanulságai is. A természettől "készen ka
pott", törzsből elágazó, görbe-csavart faágak
látszólagos szobrászi alkalmatlanságával szem
ben Szervátiusz Jenő gyakorta éppen ebből in
dul ki: fantáziáját szabadjára engedve külőnös

harmónia jön létre természeti forma és művészi

formaakarás között. Az anyagban felismert al
kotói szándék, tehát hogy anyag és törekvés
egyszerre feltételezik egymást (Anya; Pieta).
még a gyakran egészen merész, a képzettársítá
sokkal létrehozott művekben (Álom) is kifeje
zést nyer.

Egyetlen ponton, szinte lábujjheggyel köttet
nek talpazathoz - "földhöz", valósághoz - Szer
vátiusz Jenő nyúlánk, ide-oda hajló, sudár
ágak ba faragott leányalakjai. Mint fiatal erdő

fái integetnek koronájukkal, pártáikkal, nyújto
gatják ágaikat a magasba: organikus formáik
révén mégis lelki és szellemi atmoszférát terem
tenek. Ez a szobrászra oly jellemző atmoszféra
teremtő erő - formavilágához hasonlóan - több
szólamú, hangulatgazdag: nemcsak meghitt
(Madonna) vagy bensőséges (évszak
ábrázolások), hanem helyenként játékos (Két
székely). másutt szenvedélyes (Erdei szerelem)
is.

Elgondolkodtató jelenség: a képzőmüvésze

tek terén is elszaporodóban van az alkotói ön
reflexió műfaja; a nyilatkozattól a kiáltványon
át egészen az esztétikai (ön)minősítésig. Szervá
tiusz Jenő e téren máig is a legeredetibb és leghi
telesebb utat választja, mikor időről időre szem
benéz - nem csak művészi - önmagával: hol
szoborba, hol domborműbe faragja önarcképét.
E csupa-barázda tekintetek - megannyi élő vé
sőnyom - Szervátiusz Jenő eddigi életműve tük
rében - minden stilizáltság nélkül is - jelképi
erejűek immár.

*
Áradás után medrükbe visszahúzódó folyók
hagynak hordalékul a parti homokban vízbe
dőlt, lombjukat vesztett fákat; csupasz, girbe
gőrbe törzsük és ágaik sötéten fénylenek a vég
zetes vízi utazástól. Kicsit távolabbról nézve
Szervátiusz Tibor műve - a Petőfi Erdélyben - is
hasonló képzeteket keltmég ha - többi szobor
társával együtt - a Magyar Nemzeti Galéria
kupolatermének kövezetére került is a művész

márciusi kiállításán. Körbejárva ezt a különös,



két ember nagyságú fatörzset - mely szoborrá
faragott és "megmunkálatlan" egyszerre -, felis
merjük a szikár, nyújtott test rettenetes kínoktól
görcsbe rándult karjait, lábait; homorún meg
csavart tagjain a pattanásig feszült rostkötegek
redői között a természet stigmáit: a fa élő-volt

csomóit, göcsörtjeit. És nemcsak látjuk, hanem
értjük is már a példázatot: a megkinzott inak és
csontok ellenére is, a h,hlálban is dacos-kemény
költőre emlékezünk.

Szervátiusz Tibor szimbólumteremtése csak
nem mindig érzelmi viharokról tanúskodik. A
történelemnek gyakorta halálos szorításába ke
rülő ember és sorsa drámai konstellációi foglal
koztatják a Petőfi- és Dózsa-kompozíciókban.

A Petőfi-sors jelképi ereje: a hirtelen tragikus
vég ellenéte is befejezett poétai mű, a néppel
tartó radikális demokrata költő alakja nemcsak
erkölcsi tanulságui szolgál a művész számára.
Ispánkút, Petőfi halála - egy törzsből faragott,
monumentális felkiáltójelek ezek az Isten tenye
réből kinőtt, vállukat kamaszosan felhúzó figu
rák; hosszú, érzékeny ujjaikat testükhöz szorít
ják, s függőlegesen lenyújtott lábfejükkel elsza
kadni látszanak a földre húzó léttől.

"Őrület ellen mítoszt és legendát" - írta két
ségbeesetten, külső és belső szorongattatásban
Hervay Gizella, s talán ettől nem egészen idegen
felelősségre döbbenés munkál Szervátiusz Tibor
szenvedélyes példázataiban, akár Krisztus, akár
Dózsa György alakját idézze is meg.

Hegesztett fémszobrai csupa-ideg formai fe
szültséggócok, a testet anatómiai szerkezetté
.meztelenitik, de e szerkezetesség szuggesztiv ere
jét éppen a vas rideg élettelenségére cáfoló ele
ven organikusság adja. Tüskés, éles, ágas-bogas
lemezekből és rudakból épülnek fel - és itt a
szobrász módszere valóban leginkább az építő

kéhez hasonlít, persze jóval szabadabb: munka
közben él is az improvizáció lehetőségével; új
asszociációit és formai ötleteit hozzáadja, hoz
záilleszti a készülő műhöz, A Tüzes trónon és a
Kolozsvári Krisztus esetében nem alakította fe
lületté plasztikáit, jellegzetességük az áttörtség:
vas-csontok, vas-inak és vas-zsigerek élő épít
ménye, organikus konstrukció mindegyik, ahol
a konstruktivitás a formák fizikai szerkezetessé
gét és nem hideg fegyelmét jelenti, s mindenkor
expresszív erőket mozgat. Itt megvalósul, amit
ars poeticájában Szervátiusz Tibor az igazi al
kotás követelményeként fogalmazott meg:
"szellemi erejét az anyagra tudja kényszeríteni".

Egészen más világot képviselnek azok a szob
rocskák, melyek Kicsi bálványok címmel két fél
köríves csoportot alkottak a kiállításon. Leg
többjük fába faragott, apró Madonna-alak, hol
ölében, hol karjában a gyermekkel, hol csak az
anyaságra utaló teherrel, duzzadt emlővel, vi
rággal. Zárt formák, nagyon finoman megmun
kált felületek, érzékeny, hajszálvékony ruhare-

dők jellemzik ezeket a műveket. Sajátos össz
hangját teremtik meg az ősi termékenység
szimbolikának és a keresztény Madonna
kultusznak. Az állandóság és időtlenség nyugal
ma árad e tiszta és átszellemült szobor
tekintetekből; jelkép-voltuk, jelentésbeli egyne
műségük ellenére is, misztikusan, többértelmű

en homályos. Minden egyes darab külőnösvilá
got képvisel: "hasonlatosat a föld dolgaihoz,
egyszersmind azonban tőlük eltérőt is, mert az
eget sejteti és az embereket vezeti el az éghez;
mást, mint az ég dolgai, hiszen maga földi és a
földi dolgok képmása, és mégis hasonlatosat az
éghez ama minősége által, mely a többi világi
dolgok fölé helyezi" (Assunto).

A jelképiség újabb szintjét teremtik meg Szer
vátiusz Tibor művészetébena Napisten-sorozat
nak nevezhető márvány- és fémplasztikák. Itt a
formai absztrakció egyszerű, harmonikus motí
vumai (Napisten rendje), a márvány megmun
kálásának bravúrjai (Napisten ébredése) az ősi

természetkultuszt idézik. Nem egyszerűen el
vont "kompozíciók", hanem - túl a formák
geometrikus játékán - olyan kozmogonikus
rendszerbe illeszthetők, melyben a világ keletke
zésénél s működésénél ható erők mégelfogulat
lanul emberi tulajdonságokkal ruháztatnak fel
(Napisten kedve).

I ANDRÁS/ GÁBOR

•
Oláh Mátyás kiállítása
Az Óbudai Pincegalériában április hó folyamán
egy ismeretlennek számító művész, Oláh Má
tyás munkái voltak láthatók. A művek jellegé
hez, hangulatához illő környezetben rendezett
kiállítás egy nagyjából tizenöt éves, visszavo
nultságban folytatott művészi munkásságról
adott összefoglaló, ha teljesnek nem is mondha
tó képet. Oláh művészete nem azokhoz szól,
akik a festészettől a köznapi látvány visszatük
röződését várják, történjék az bármilyen izgal
mas stílusfordulattal, de azokhoz sem, akik a
képi elvonatkoztatás különböző fokozataiban;
vagy éppen a tiszta absztrakcióban lelikörömü
ket. Ő nem stílusfordulatokban, irányzatokban
gondolkodik, bár korábbi képei, grafikái azt
mutatják, hogy neki is voltak - kinek nem vol
tak? - mesterei (Klee, Vajda), művész-kortársai,

akiknek munkáiból formai vagy szellemi inspi
rációt meríthetett. Ebben az ösztönzésben végül
is az utóbbi bizonyult tartósabbnak olyannyira,
hogy a művészi tevékenységet egyfajta lelki
szellemi munka eszközének, tárgyiasult formá
jának tekintette.

Munkáiban e szellemi magatartás -láthatóan
- élmény hevítette megnyilatkozásait követhet-
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jük nyomon. Elfordulva az élet felszíni rétegé
től, a lét azon dimenzióiba lép át, ahonnan az
ősi példázatok, jelképek merítik erejüket. Az
emberiség ősi múltjának emlékeit hagyomány
nak s egyben újra megélhető, életre kelthető

formának fogja fel. Alakos, ősi jelképekkel dí
szített, faragott, vésett, karcolt köveivel és kavi
csaival ennek az ősi múltnak a hangulatát vará
zsolja elénk; ilyenek lehettek - gondolhatjuk 
az ösi leletek eredeti állapotukban, mielőtt az
idő alakmódosító rétegei rájuk rakódtak. A ki
sebb méretű szénrajzok - folytatva a gondolat
sort - már e .Jeletek" grafikai "rekonstrukciói":
állatemberek, mindenfajta hibrid lények, manó
szerű figurák, majd a múlt mélyrétegeiből ki
emelkedő képzelet mának szóló intései követ
keznek: benőtt szemű emberi arc, a kezében
tartott tárgyat elmélyülten vizsgáló emberi alak
a sorozat egyik legmegragadóbb darabja.

A művész legújabb munkáin a régmúlt szelle
mi, transzcendens értékeinek másik megjelenési
formája: a "sziklarajz". Mindeddig ezekben az
igénytelenül szürke, világos színű pasztellképek
ben sikerült mai eszközökkel, talán olajképeinél

ZENE

Cziffra György:
Ágyúk és virágok
Megrendítő és felemelő könyv. Noha a zenész
életrajzok műfaja meglehetősen kérdéses, hiszen
a szerző nem iró, tehát gyakran dilettantizmus
ba téved, apró epizódokat idéz föl, melyek lehet
nek érdekesek és mosolyogtatóak, az olvasó
viszont épp azt nem érzékelheti, ami a művészt

fontossá vagy éppen naggyá teszi.
Cziffra György nemegyszer és nyomatékosan

hangsúlyozza, hogy ő nem író, hanem egy em
ber a xx. századból, aki igazi tehetségét a zon
gora mellett váltja valóra. Akinek szinte ember
feletti küzdelmet kellett vívnia, hogy tehetségé
nek adományát kifejthesse. Körülmények és
adottságok sokszor önemésztő küzdelméről szól
ez a könyv; legfontosabb tanulsága: soha nem
szabad feladni, az élet minden helyzetében leg
alább a kiteljesedés reményét meg kell öriznie az
embernek!

Merészség volna azt'állitani, hogy hazája daj
káló édesanyja volt. Inkább pofonokat és rúgá
sokat kapott tőle, olyanokat is, amelyekre alig
ha szolgált rá. Megható és felemelő mégis, hogy
Cziffra György megmaradt magyar művésznek,

s hogy az élet legsúlyosabb megpróbáltatásai
közepette is őrzi magában a hitet. Az egyik
legszebb és legtisztább epizódja a könyvnek,
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is szuggesztivebben közvetítenie e múltat idéző

szellemi magatartás müvészi erejét. Mintha azt
sugallnák: kezdetben volt az ábrákkal, érzékeny
vonalakkal tarkított sziklafal, vagy talán csak
maga a hatalmas mérctű. többé-kevésbé szabá
lyos alakú nő, amely - a képfelülct rendkivül
gondos megmunkáltsaga révén - puszta megje
lenésével különlcges, szakrális jellegére enged
következtetni. Az ősi hagyományok ra való uta
lás szándékossága, kifejező ereje másutt is nyil
vánvaló, de szandék és megvalósulás ezen a
tekintélyes mérctű, ikonográfiailag Csontvary
Áldozat kö-vévC! összefüggésbe hozható képen
lép tökéletcsen harmóniába egymással. Az ana
lógia tényszerű: a hagyomány szerint kozmikus
eredetűkő mindkét esetben szent helyet, világ
központot jelképez, mig a pasztellkép azokkal
az eszközökkel "L amelyeket a XX. századi mű
vészet szemléle-i é~' technikai megújhodása bo
csátott a művés.: rendelkezésére.

Érdemes a saiátos formátumú művész útját
továbbra is ligyclemmcl kísérni.

MEZE/OTTÓ

amelyben azt mondja el, hogyan jutott csodával
határos körűlmények között két olyan üvegab
lak birtokába, melyek közül az egyik magyaror
szági Szerit Erzsébetet ábrázolja, a másik Szalézi
Szent Ferencet. S alighogy megkapta ezeket,
százával és ezrével jelentkeztek, akik támogatui
akarták franciaországi alapitványút, s megmen
tették a nemes eszményt. de öt magát is - a
tönkremenéstől!

Az ember sorsában néha úgy fonódnak egybe
a körülmények, hogy azokat a hivő csodának,
a hitetlen véletlennek nevezi. Czíffra György
életében sok csoda, sok véletlen keresztezte és
követte egymást. Mindezt úgy meséli el, olyan
közvetlenül, hogy megőrzi az érthetetlenre és
megmagyarázhatatlanra való rácsodálkozás

_érintetlenségét. (Zeneműkiadó, 1983)
R. L.

•
Hanglemezek

A zenetörténet múltjában először a legnagyob
bakat, Mozartot, Becthovent, Bachot fedezzük
fel. Csak később látjuk meg. hogy a nagy kor
szakok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és a
legnagyobbak mögött talán kevésbé jelentős al
kotók is felsorakoznak; bizonyos dolgokat
azonban köd és homály takar. Később tisztul a
kép: felfigyelünk a részletekre, az addig jelenték
telennek vélt mozzanatokra is. lrigylésre ésszá- '
nalomra méltó a zenetörténész dolga, mert egy



hihetetlen gazdagságú birodalmat járhat be, át
tanulmányozhatja a múlt és ajelen zenekultúrá
ját, de sohasem érheti el a teljességet: nem ismer
heti meg az egész zenetörténet minden jelentős

alakját és alkotását.
Antonio Vivaldi esetében például csak a hu

szadik század derített fényt munkásságának na
gyobb részére. 1930-ig egészen más kép élt róla
a zenei köztudatban, mint napjainkban, hiszen
akkor szamos partitúrája került elő egy itáliai
kolostorból. A kép azóta is folyton változik,
módosul. Legelőször úgy ismertük őt, mint ver
senyrnűvek, concertók nagy mesterét, aki azért
több tucat operát is komponált. Az utóbbi idő

ben a Hungaroton jóvoltából sorra megismer
kedhettünk Vivaldi egyházi műveivel: a Beatus
vir cimű III., a Laudate pueri cimű 112. zsoltár
ral, a Juditha Triumphans oratóriummal. S a sor
most tovább folytatódik a Nisi Dominus 126.
zsoltárral, valamint két motettával.

Antonio Vivaldi: Nisi Dominus, Invicti bellate,
Longe maia umbrae terrores
Teresa Berganza - alt
English Chamber Orchestra, vez.r: Antonio
Ros-Marbá
Fidelio 3331

A Nisi Dominus Vivaldi legmaradandóbb értékű

művei közé tartozik. A kilenc tételből álló alko
tásban finom egyensúlyban váltják egymást a
gyors és lassú tételek. Különösen az utóbbiak
tűnnek ki utolérhetetlen lírai szépségükkel, Pél
daként megemlíthetjük a Cum dederit, vagy a
Gloria Patri tételt. A Cum dederit egyben kitű

nően tanúsitja azt is, hogy Vivaldi milyen egy
szerű eszközökkel képes erős hatást, nem múló
élményt nyújtani hallgatójának. Gyors tételei
viszont más szempontból - a zenekar igényes
zenei anyaga miatt - érdemelnek nagy figyelmet.
A mű főszereplője. a mindvégig foglalkoztatott
alt-szólista, Teresa Berganza, aki mind a pergő,

virtuóz gyors, mind a széles, elégikus lassú ré
szekben teljes biztonsággal, gyönyörű tónussal,
kifinomult zeneiséggel oldja meg feladatát. Az
Antonio Ros-Marbá által dirigált Angol Kama
razenekar vonósai remek dinamikai kontrasz
tokkal. pregnáns ritmizálással, kristálytiszta in
tonálással és hangszinükkel tűnnek ki, de meg
kell említenünk a lassú számokat kisérő basso
continuo nagyszerű teljesítményét is. A lemez
másik oldalán hallható két motettában megcso
dálhatjuk Vivaldi egyházi művészetének gaz
dagságát, a kiváló szólista és az előadók inter-
pretációját. .

Ha kapcsolatot keresünk Mozart és Vivaldi
muzsikája között, éppen az utolérhetetlen olasz
hegedűs hagyományok és Mozart itáliai útjai
jelenthetik a találkozási pontokat. Lehetséges,

hogy Mozart ismert néhányat a néhai nagy he
gedűvirtuóz hangszeres műveiből. Áttételesen
azonban jelen van zenéjében Vivaldi művészeté
nek sok fontos eredménye. Erről tanúskodik
következő lemezünk két műve is. Az 1775-ben
írt öt (!) hegedűverseny korábbi és későbbi da
rabjai között óriási stiláris gazdagodás tapasz
talható Mozart műveiben.Úgyannyira, hogy az
utólagos megítélések szerint ez alatt az egészen
rövid idő alatt a fiatalkori művek írójából érett
mesterré vált. Hogyan lehetséges ez? - kérdezik
a történészek. Talán egyike azoknak az esetek
nek, amikor tetten érhető a "csoda": a fluktuá
ció - ahogy biológiai nyelven mondanánk -, az
ugrásszerű változás, mely szinte egy csapásra
más régióba emeli Mozart stílusát. S bárhol
hallgatunk is bele e két mesterműbe, meggyő

ződhetünk róla: készen áll a tökéletes Mozart
zene, utolérhetetlen éteri tisztaságával és ará
nyosságával. A mester ekkor tizenkilenc eszten
dős.

Wolfgang Amadeus Mozart:
G-dúr hegedüverseny, K 216
A-dúr hegedüverseny,K 219
Kovács Dénes - hegedü
A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara,
vez.: Németh Gyula
Hungaroton, SLPX 12382

A művek előadója, Kovács Dénes könnyed biz
tonsággal játssza mindvégig a két darabot, s
Németh Gyula vezényletével a Filharmónia Ze
nekara is biztos, jó teljesítményt nyújt.

Joseph Haydn: Angol Canzonetták
Csengery Adrienne - szoprátt
Malcolm Bilson - fortepiano
Hungaroton, SLPD 12374

Haydn rnesternek is sok arcát ismerjük már.
Ezen a lemezeri azonban - bátran állíthatjuk 
ismét' új oldaláról mutatkozik meg. Ha belela
pozunk a Hoboken-jegyzékbe, kiderül, hogy
Haydn művészete is szinte kiismerhetetlenül
gazdag: szimfóniáin, versenyművein, vonósné
gyesein és egyházi kompozícióin kívül tömérdek
kisebb-nagyobb kamaradarabot, .duót, triót,
dal feldolgozást írt, s vannak dalai is, szám sze
rint negyvenhét. Ezek közül két sorozat az An
gol Canzonetták, összesen tizenkét dal, melyet
további kettővel kiegészítve énekelt lemezre
Csengery Adrienne. Amint a címe is sugallja, a
két sorozat Haydn egyik londoni útja folyamán
keletkezett, a versek írója Anne Hunter, a zene
szerző londoni sebész ismerősének, John Hun
ternek a felesége. E rövid kompozíciók a később

kibontakozó s bő termést hozó német dalművé-
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SZABOLCSI GÁBOR

szet igen fontos előzményei. Így van ez például
a szinte már Schubertre emlékeztető She never
told her love című Shakespeare-dalban, vagy a
különös módon Mozart Papageno-témájára ri
melő Sailor's song-ban. Csengery Adrienne
érett, kimunkált tolmácsolása és a fortepiano
specialista, Malcolm Bilson kiváló muzsikálása
felejthetetlen pillanatokkal ajándékozza meg
hallgatóit.

Lemezkiadásunk sokarcuságát dicséri, hogy
időről időre megjelenik a hanglemezpiacon egy
egy kiadvány, mely a gregoriánnal, a középkori
keresztény zenekultúrával foglalkozik; Mindez
elsősorbana Schola Hungarica tevékenységének
köszönhető. A kiváló Magyar Gregoriánum
sorozatuk után most örvendetes módon arra
vállalkoztak, hogy tágítják a kört: a honi "vi
zekről" kicsit távolabb kalandoznak. Reméljük,
hogy az ő tolmácsolásukban hallhatjuk majd a
továbbiakban is a középkor viszonylag kevésbé
ismert európai zenéjét. S itt elsősorban a zenei
reneszánsz előtti kultúrákra, korszakokra és
szerzőkre gondolunk. Mostani produkciójuk
igéretet tartalmaz erre a kőrtágitásra, hiszen egy
angol vértanú, Becket Tamás emlékezetére ké
szült a lemez, s tartalmaz olyan elemeket (korai
többszólamúság, angol nemzeti nyelvű ének: ca-

HONISMERET

Archaikus
népi imádságok
újabb gyűjff?Jménye

A magyar vallási néprajz európai hirű, nagy
műveltségű kutatója, Bálint Sándor emlékének
különösen szép kötetteláldozott a békéscsabai
megyei könyvtár. Arany fának arany ágán cím
mel (1982) archaikus népi imádságokat tartal
maz a kiadvány, Polner Zoltán gyűjtéséből és
utószavával. A Szeged és Makó környéki falvak
vallási kultúrájának még ma is eleven részei ezek
az ősi szövegek, ahogy Polner Zoltán írja:
"Mintha hét évszázad magyar költészetének ak
kordjait ütötte volna le valaki... Korán mun
kába fogott öreg szülék magyarázzák nekem a
fájdalmat. »Olyan senkiházi, kis ijedt asszony

I vótam egész életömbe« - nénék nyűgöztek le
balladateremtő nyelvünk szépségével. Nyel
vünkkel, amely a szenvedésre túlontúl sok kife
jezést ismer." - "Ha fülledt nyári napokon meg
zendül az ég, látom, amint kitérdeinek az udvar
ra fohászkodni. Könyörögve körösztözik az
iromba nagy felhőt. Azok a sömmi-asszonyok
elimádkozzák a vihart ahatárból. "
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rol), melyek ilyen irányba mutatnak. A lemez
anyagát Rajeczky Benjámin állította össze, s lát
ta el értő kisérő jegyzetekkel.

Memory of Thomas Becket - Schola Hun
garica
vez.: Dobszay László ésSzendrei Janka
Hungaroton, SLPD 12458

A lemez első oldalán énekszó-és olvasmány vál
takozva emlékezik meg és számol be Becket
Tamás cselekedeteiről. A régi magyar nyelvem
Iékek közbeiktatása igen jó ötletnek bizonyult;
a XII. századi angol történelem legendás alakját
közelebb hozza a hallgatóhoz. Különös szépsé
gű a gyermekhangok megszólalása is, az igazi
meglepetéseket azonban az egyszólamúsághoz
szokott fül számára a második lemezoldal tarto
gatja. A Te Deum laudamus címü carol, a Lectio
libri Sapientiae szólóéneke s az angolul tolmá
csolt Nowell sing we... kezdetű részek mind
kiváló előadásuk, mind a bennük fellelhető kü-

-Iönös dallamok, hangulatok, zenei és spirituális
tartalmuk miatt megérdemlik míndannyíunk fi
gyeImét.

V. T.

Polner Zoltán nemrégen a Szeged és Makó
körüli mondavilág egyik hőséről szóló történe
teket is összegyűjtötte és kiadta.' A Teknyőka

pará népi jövendőmondó, sámán, aki szekeret
rajzol a porba, beleül és elhajt vele; aki a szél
hátán lovagol; aki országokon át gyalogol, s
messzi nagyvárosokból úgy ér ide, hogya fonott
kalács, amit a szüttyőjébe tett, még gőzölög,

mikor valamelyik falusi vagy tanyasi portán
megszegi mcsélők vallomásai közben.

Vannak e gyűjteményben is sorok, melyek a
löweni Mária Siralom hangját idézik, máshol
pedig a többszáz éves ráolvasó, gyógyító verset
halljuk vissza:

Őrizzé meg tűztől, víztől,
Idegen nyavalyáktul,
Hirtelen haláltul,
Halálos nagy bűntől

Kétségbeeséstő. . .

A ritmus-hasonlóság megdőbbentő: a rossztól
való szabadulás reménye a szó ereje, a mítosz
ereje általősi hit. Egy nép múlt jának évszáza
daiba világítanak az Aranyfának arany ága népi
imádságai. Kár, hogy mindössze 150 példány
ban tudta a békéscsabai megyei könyvtár közre
adni ezt a nemcsak néprajzkutatók számára ér
dekes könyvet.



Egy Arpád-kori falu
története

Püspöki Nagy Péter személyében olyan egysze
mélyes intézménye van a magyar riyelvű törté
netírásnak, aki minden megnyilatkozásával ma
gára vonja a figyelmet. A csehszlovákiai Po
zsonypüspökin élő fiatal történész eddigi mun
káiban is mélyre tekintő és egyúttal széles körű,

a társtudományok eredményeire is figyelő felké
szültséggel dolgozott. A szűkebb értelemben
vett történettudomány mellett otthonosan mo
zog a nyelvészet, a művészettörténet, a teológia
és a vallástörténet területén is. E széles látókör
höz talán az is hozzásegíti, hogy a bölcsészdiplo
ma megszerzése előtt évek ig tanult a pozsonyi
papneveldében. Püspöki Nagy Péte.r a hetvene~

évek elején tűnt fel a felsőszemerédi (ma Home
Semerovce, lévai járás, Szlovákia) katolikus
templom késő gótikus kőportáléján 1482 óta
fennmaradt rovásírás megfejtésével (A felsősze

merédi rovásemlék. Magyar Nyelvtudományi
Társaság Kiadványai 126. sz. Bp. 1971). Ugyan
csak figyelmet keltett az egykori Nagymorávia
fekvéséről szóló tanulmányával (Valóság 1978.
november) és négy felvidéki városról: Pozsony
püspökiről, Dunaszerdahelyről,Rozsnyóről és
Zselizről szóló monográfiáival.

A csehszlovákiai magyar tudományos iroda
lomban helytörténeti írásaival műfajhonositó

munkát végző tudós a közelmúltban .új kötettel
jelentkezett. Egy Pozsony megyei Árpád-kori
kis falu, Boldogfa - korábbi nevein Tolvajfölde,
Boldogasszonyfalva, Boldogfalva vagy Po
zsonyboldogfa - történetének megírásárá vállal
kozott, öt önálló részre tagolt könyvben.* A
munka elvégzésére a falu XIII. századí templo
mának falában lévő és 1976-ban felfedezett ró
mai kori felirat ösztönözte. Az első részben a
település kialakulását és középkori történetét
ismerhetjük meg úgy, hogy a szerző a helyi
szempontokon túl az országos történelmi ese
ményeket is nyomon követi. Az első írásos emlí
tés 1276. augusztus 18-i keltezésű, amikor IV.
(Kun) László király Tholuoy (Tolvaj) János is
pán fiának, Jakab mesternek akiváltságait meg
erősítí. A birtokot ekkor még Tolvajföldének
hivták. A falutörténet bemutatja a táj középkori
történeti földrajzát és küzdelmes, míndennapi
életét ís. Tolvajfölde 1357-ig kegyúri birtok volt,
1358-ban pedig Erzsébet anyakírályné az óbu
dai klarissza apácáknak adományozta. A XIV.
század végén Tolvajfalut és a szomszédos SáraI
ját Boldogasszonyfalva néven egyesitették.

A könyv legérdekesebb része talán a falu ro-

* Püspöki Nagy Péter: Boldogfa. Madách KÖ{lYv- és
Lapkiadó 1981.

mán stílusú templomának bemutatása. Ipolyi
Arnold, A Csallóköz műemlékei című könyv
szerzője a Mátyusföldről, tehát aCsallóközt

. átölelő Kis-Dunától északra fekvő sík vídékről

is hasonló könyvet készült írni. Boldogfán is
járt, megvizsgálta a barokk idő~ben bev.ak~lt.~s

így jellegtelenné vált" XIII. s~a~ad ve.~e~ ep~lt
templomot, de Tőrőkszentmiklósra tort~~t at
helyezése miatt nem tudta tervét megvalósítani.
Így a templom értékeinek felfedezése egy JO ev:
századdal későbbre maradt. "Tizenöt évvel ez
előtt még egy művészettörténész is minden külö
nösebb érdeklődésnélkül ment volna el a plébá
niatemplom mellett. A vakolat és néhány kései
beavatkozás olyannyira elrejtette az egyszerűsé

gében szép, román stílusú templomhajót és tor
nyot, hogy az a gótikus szentélynél is fiatalabb
nak látszott" - írja Püspöki Nagy Péter. Az
I 963-64-ben végzett felületes renoválás már fel
színre hozott néhány régi építészeti elemet, de
ekkor még az egyszerű tudomásulvételen kívül
nem történt egyéb. 1976 nyarán Koller Gyula
esperes, boldogfai plébános megkezdte a temp
lom teljes restaurálását. Amikor a barokk vako
latot leverték, nemcsak a templom építéstörté
netéről árulkodó kövek kerültek napvílágra, ha
nem egy latin nyelvű felirat is, melynek római
kori volta már az első helyszíni szernle után
kétségtelenné vált. A gondos felújítási munkák
nyomán előtűnt a szép falusi templo~ ~o~án

stílusú hajója és tornya, de a "sok újságcikk
ellenére mind ez ideíg nem került sor a
műemlék-templorn és a római kori sírkőfelirat

tudományos igényű, teljes feldolgozására. Ezt a
hiányt szeretnénk a történész eszközeivel pótol
ni" - olvashatjuk a könyv bevezetőjében.

Jellemző Püspöki Nagy Péter munkamódsze
rére, ahogyan a templom épitési idejét megálla
pitja. Korabeli oklevelekkel. a korszak történel
mének, a vidék történeti földrajzának és társa
dalmának ismeretével kimutatja, hogya végle
ges falualapítást Tolvají Jakabnak kellett elvé
geznie. Így a templomépítés legkorábban al
1276 utáni években kezdődhetett.Azt IS tudjuk.
hogya birtok új ura 1287 és 1303 között a
Jánoki család, majd Csák Máté foglalta el. Az
építés pontos időpontjára a kegyúri k.arz~tról

lehet következtetni; a kor szokása szennt Ilyen
karzat csak ott épült, ahol a birtok tulajdonosa
lakott. Az említett két birtokos család közül a
Jánokiak székhelye Jánokon volt, így az építtető

csak Tolvaj Jakab lehetett az 1276 és 1287 kő

zötti években. A történész eszközeivel végzett
bizonyitást Püspöki más oldalról is alátámaszt
ja. Részletes építészeti stíluselemzést adva tanú
sítja, hogy a boldogfai templom a XIII. század
nak azt az országszerte ismert stílusát követi,
melyet a jáki, lébényi, zsámbéki vagy a Tiszahá
ton lévő csarodai templomokon láthatunk. A
torony, a templomhajó és a kegyúri karzat épí-

715



tésének egyidejűségét pedig a téglák azonos mé·
retei mellett a legszervesebb szerkezeti egységük
bizonyítja.

De nemcsak a templom építésének idejét álla
pítja meg Pűspöki Nagy Péter, hanem azt is,
hogy az építkezés egy kisebb római kori épít
mény, Quintus Atilius sirboltjának felhasználá
sával történt. Egyrészt az építőanyag elrendezé
sének vizsgálatával bizonyítja ezt, másrészt a
megtaláit, rövidítésekkel teli sírfelirat megfejté
sével, a pontos olvasat közlésével is. Nem volt
kőnnyű a II. század elején leírt latin szöveg
elolvasása, hiszen 1977-ben egy másik tekinté
lyes tudós erre sikertelenül vállalkozott. Püspö
ki Nagy Péter komoly felkészültséget igénylő, de
bevált módszere szerint ebben az esetben is több
szempont összevetésével dolgozott. Először a
feliratos kő külalakjából vonta le a következte
téseket, majd a felirat külső jellemzőit vizsgálta.
Ezután következett a tényleges betűállomány

megismerése, melyből kiderül, hogy a szövegben
feitűnően sok a rövidítés. A rövidítések feloldá
sához ismerni kell a római kori latin nyelv írás
formáit, ez segít a lehetséges jelentések számba
vételében. Ezekből kellett aztán kikövetkeztetni
az egyetlen helyes olvasatot, mely magyarul igy
hangzik: "Quintus Atilius Primus a Voturia
törzsbeli Spurius fia a XV. légióból kihelyezett
partvédők között százados, nagykereskedő, 80
éves korában itt helyezték nyugalomra. Quintus

Úton hazafelé

Ki ragadhatja meg
végtelen lényedet
ki foghatja föl azt mit
nem érthet senki meg

Gazdagságod megszédít
sok kincsed megvakít
nagy súlyod mélybe húz és
szárnyad égbe röpít
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Atilius Cociatus, Atiliával, Quintus felszabadí
tottjával élő lelkének tiszteletére emelte."

Quintus Atilius Primus boldogfai sírfeliratá
nak jelentőségeaz, hogy az ott feltüntetett rövid
életrajz igazolja a Dunától északra húzódó ró
mai határsáv létét. Ez a sírfelirat az első konkrét
bizonyíték arra, hogy a mai Mátyusföld terüle
tén egy római határőrszázad működött, mely
nek Quintus Atilius a parancsnoka volt. Szolgá
lata letelvén pedig - a kor szokásához híven 
katonáskodása színhelyének közelében, a mai
Boldogfa területén a Kvád Királyság és a Ró
mai Birodalom határán mint nagykereskedőtc
lepedett le, hogy az itt haladó úton jövedelmező

üzleteket bonyolítson. "A boldogfai római kori
felirat a Duna-part limes építését bizonyító do
kumentumjellege mellett megvilágítja a Barbari
cum romanizálására törekvőbirodalmi politika
taktikáját is" - fejezi be a szerző a sírfelirat
jelentőségének magyarázatát, utalva a biroda
lom és a barbárok között békeidőben folyó
élénk kereskedelmi életre.

A fényképekkel, rajzokkal és táblázatokkal
gazdagon ellátott könyvet Boldogfa környéké
nek részletes középkori történeti, földrajzi és
társadalomtörténeti bemutatásával, valamint a
faluhoz kapcsolódó régi, kiadatlan oklevelek
közlésével teszi teljessé a szerző.

VIRT LÁSZLÓ

Szemem lehunyva nézlek
így biztosabban látlak
elrejtőzöm előled

de fényed így is áthat

Titokzatos vagy mégis
éhezünk szomjazunk rád
bizonytalan vagy mégis
te vagy a bizonyosság

Friss kenyér vagy és újbor
igazság vagy és élet
segíts vezess utunkon
hogy elérhessük fényed

SIKLÓSI JÁNOS
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RÉSUMIi

Notre présent numéro est consacré aux questions psychologiques du travail pastoral.
András KERESZTES traite des aspects principaux de la psychologie des entretiens
pastoraux et de la communication entre pretres et fideles. Péter WERDY consacre son
article il la psychoanalyse de la confession. Frigyes HAGEMAN~ initie ses lecteurs il
la terminologie du modéle de personnalité de C. G. Jung. Aliz SZEPVOLGYI a fait un
reportage en 1969 dans une maison psychiatrique hongroise; l'auteur n01!s introduit dans
la vie quotidienne des malades de cette institution. László F. FOLDENYI publie un
article sur l'arriére-plan philosophique et d'historie de la médecine de la recherche de la
mélancolie. Nous publions une étude d'interprétation insolite de Béla HAMVAS sur
L'anatomie de la mélancolie, ouvrage de Robert Burton, philosophe existentialiste du
XVIIe sieelequi a résumé les ouvrages parus sur la mélancolie dans l'Angleterre du XVIe
sieele. László VÉRTES traíte du probléme du soin hygyénique et de l'aide sociale des
personnes ágées, sur la base des examens biologiques, cliniques et psychosociaux du
processus du vieillissement.

Nous publions quelques exemples de la méditation sur lu-méme du poéte francais:
Hénri MICHAUX. Katalin MEZEY a entretenu avec Sándor Weöres, grand poéte et
traducteur hongrois, ll. l'occasion de san 70. anniversaire; il parle de sa vie..de ses oeuvres.
Nous publions un poeme de Gerard Manley HOPKINS, dans sa propre traduction:
L'écho de plomb et l'écho d'or. Les lecteurs trouvent également la suite du roman de
Rózsa IGNACZ sur le roi Saint Ladislas, intitulé: L'homme de féte, Dans cet extrait qui
ressemble ll. un essai, l'auteur analyse un autre roman écrit sur Saint Ladislas en 1940
par Lajos Harsányi. József SZEGZARDY-CSENGERY analyse le r~ppor! de la poésie
et de la traduction, ainsi que les difficultés du traducteur. Gábor TUSKES évoque la
mémoire de László Székely éthnographie transylvanien, disparu récemment.

Notre rubrique eritique et informative publie des compterendus suivants: sur les essais
de László Rónay, parus récemment, par András B. BÁLINT; sur Les idées d'un clown,
un roman de Heinrich Böll, par Endre DÉKÁNY; sur l'exposition retrospective des deux
sculpteurs hongrois vécus en Transylvanie, JenöSzervátiusz et Tibor Szervátiusz, par
Gábor ANDRASI; syr l'autobiographie du pianiste György Cziffra, intitulé: Canon et
f1eurs, par László RONAY; sur l'ouvrage de Péter Nagy Püspöki, écrit sur le village
hongrois de l'époque arpadienne, par László WIRT; sur les nouveaux disques HUr;lGA
ROTON, comme celui consacré ll. la mémoire de Thomas Becket, par Tamás VACZI.

INHALT

Unsere Nummer ist zu einem grossen Teil der psychologischen Frage der seelsorgeri
schen Arbeit gewidmet. András KERESZTES behandelt die wichtigsten Relationen der
Psychologie, der seelsorgerischen Gespráche und der Kommunikation zwischen dem
Glaubigen und demPriester; Péter WERDY befasst sich mit der Psychoanalyse der
Beichte; Frigyes HAŰEMANN führt den Leser in die Terminologie des Persönlichkeits
modells von C. G. Jung ein; Aliz SZÉPVÖLGYI schrieb eine Reportage über das
Alltagsleben eines sozialen Heimes für Geistesgestörte, datiert aus dem Jahre 1969;
László F. FÖLDÉNYI untersucht den medizingeschichtlichen und philosophischen
Hintergrund der Melancholie-Forschung; Béla HAMVAS bespricht in seinem Essay das
Buch des Existenz-Philosophen aus dem 17. Jahrhundert und Zusammenfasser der
engIischen Melancholie-Literatur des 16. Jahrhunderts, Robert Burton, betitelt Die
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Anatomie der Melancholie, in einer sehr persönlichen lnterpretation; Professor László
VÉRTES schreibt über die Probleme der gesundheitlichen und sozialen Betreuung der
alteren Leute von Gesichtspunkt der Gerontologie, anhand von biologischen, klinischen
und psychosozialen Forschungen des Alterns.

lm weiteren bringen wir eine Auswahl aus der lyrischen Selbstanalyse des französichen
Poeten Henri MlCHAUX; Katalin MEZEY führt ein Gesprach mit dem grosse n ungari
schen Dichter und Übersetzer, Sándor Weöres, über sein Leben und seine Arbeit,
gelegentlich seines 70-sten Geburtstages; zwei Gedichte von Gerard Manley HOPKlNS
folgen in der Übersetzung von Weöres; eine neue Folge des Romans von Rózsa
lGNACZ über den König Ládislaus den Heiligen, die sich diesmal auf einen früheren
Heiligen-Ladislaus-Roman von Lajos Harsányi, geschrieben in den vierziger Jahren,:
bezieht; -József SZEGZARDY-CSENGERY schildert die Zusammenhiinge zwischen
Dichtung und Übersetzung und die Sorgen des Übersetzers; Gábor TÜSKÉS gedenkt
den vor kurzem verstorbenen namhaften Folkloristen von Siebenbürgen, László Székely.

ln unserer kritischen und informativen SpaJte, betitelt Tagebuch würdigt András B.
BÁLINT den neuesten Essay-Band von László Rónay, betitelt Unregelmiissige Portraits;
Endre DÉKÁNY bespricht den im letzten Jahr erschienenen Roman von Heinrich Böll
Ansichten eines Clowns; Gábor ANDRÁSI bewertet das künstlerische Schaffen von zwei
namhaften ungarischen Bildhauern aus Siebenbürgen Jenő Szervátiusz und Tibor Szer
vátiusz, anhand ihrer Kollektivausstellung; László RÓNAY bespricht 'die Autobiogra
phie des berühmten Klavierkünstlers György Cziffra, betitelt Kanonen und Blumen;
László VIRT bespricht ein Buch von Péter Püspöki Nagy, geschrieben über ein ungari
sches Dorfin der Arpadenzeit; Tamás VÁCZI berichtet über neue ungarische Schallplat
ten - unter ihnen über eine die dem Gedenken von Thomas Becket gewidmet ist.

CONTENTS

In this issue we publish ma ny articles on pastoral methods and psychology. András
KERESZTES writes about the role ofconversation with parishoners and generally about
problems of communication between priest and lay people. Peter WERDY ponders on
the problems of confessiens. Frigyes HAGEMANN analyses C. G. Jung personality
modell. Aliz SZEPVOLGYI riports on a day in a mental-hygene social home in Hungary
anno 1969, F. L. Földényi writes about the historical and philosophical background of
research of melancoly, Béla HAMVAS trows a new and interesting light to the book of
Robert Burton: Anatomy of melancoly (a 16th Century English philosopher), László
VÉRTES draws a general picture of the medical and social care of old people and their
psychological, biological and clinical aspects.

In the second part of this issue we publish, parts of the -self-confessíon of Henri
MICHAUX, the Freneh poet. Katalin MEZEY (herself a poet) made an interview with
the 70 year old Sándor WEÖRES poet and translator and we print a trartslation by
Weöres of Gerard Manley HOPKINS: Echo of Gold and Tin. We continue the novel
of Rózsa lGNACZ on the life of King St. László, an essayby József SZEGZARDY
CSENGERY about the anxieties of a translator. László SZEKELY writes a necrologe
about the recently died Gábor TÜSKÉS Ethnographer from Transylvania.

In the Diary section András B. BÁLINT comments on László RÓNAY newest
collection of essays, Endre DÉKÁNY writes about Heinrich Böll, Gábor ANDRÁSI
introduces two sculptor: Jenő Szervátiusz and Tibor Szervátiusz from Transylvania after
their exhibition in Hungary, László ,RÓNAY reviews György Cziffra autobiography:
Gunds and Flowers, László VIRT reviews the book of Peter Nagy about a Middle Age
Hungarian village and finally Tamás VÁCZI evaluates a few new Hungarian record ~
including one which is dedicated to the memory of St. Thomas of Becket.
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SOMMARIO

Il presente numero si dedica al terna dei problemi psicologici nell'attivitá sacerdotale.
András KERESZTES considera i tratti principali della comunicazione tra fedeli e
sacerdoti, nonché la psicologia di questi dialoghi; Péter WERDY si occupa della psico
analisi della confessione; Frigyes HAGEMANN introduce i lettori nelIa terminologia del
modelIo di personalita di C. G. Jung; Aliz SZÉPVÖLGYI presenta in u,n riportage la
vita giornaliera in una casa sociale psichiatrica, nel 1969; László F. FÖLDENYI esamina
il sottofondo filosofíco e medico-storico dello studio della malanconia; Béla HAMVAS
presenta, in un saggio di particolare interpretazione, il libro "L'anatomia della melanco
nia". che si puó dire il riassunto della letteratufa inglese sulla melanconia nel sedicesimo
secolo, opera di Robert Burton, filosofo esistenzialista del secolo diciasettesimo. Un
scritto del professore László VÉRTES studia il problema dell 'assistenza sanitaria e
sociale degli anziani, in base ad analisi biologiche, cliniche e psicosociali della gerontolo
gia.

In seguito publichiamo in un mazzo liriche del poeta francese Henri MICHAUX; un
dialogo di Katalin MEZEY col grande poeta e traduttore ungherese Sándor Weöres,
sulla sua vita e le sue opere, in occasione del suo settantesimo compleanno. Presentiamo
la sua traduzione del, poema di Gerard Manley HOPKINS "L'eco delpiombo e l'eco
dell'oro". Continua il romanzo di Rózsa IGNACZ su San Ladislao: la parte pubblicata
ora, in forma saggistica, analizza il rom,anzo di Lajos Harsányi sullo stesso Santo,
pubblicato negli anni '40. József SZEGZARDY-CSENGERY analizzail rapporto tra
poesia e traduzione letteraria, nonché i problemi del traduttore; Gábor TUSKES ricorda
László Székely, noto etnografo transilvano, scomparso da poco.

Nella rassegna critico-informativa "Diario" András B. BÁLINT,rec,ensisce l'ulti
mo volume saggistico di László Rónay "Ritratti irregolari"; Endre D,EKANY analizza
il libro di Heinrich Böll "Le opinioni di un pagliaccio"; Gábor ANDRAS fa un apprezza
mento delle opere di due scuitori ungheresi della Transilvania: Jenő e Tibor Szervátiusz,
in occasione della loro mostra in comune; László RÓNAY presenta l'autobiografia del
pianista György Cziffra intitolata "Cannoni e fiori", László VIRT invece uno scritto di
Péter Püspöki Nagy su un villaggio ungherese dell'epoca degli Arpadi; Tamás VÁCZI
ci indica alcuni nuovi dischi ungheresi, tra cui l'edizione dedicata alla memoria di T.
Becket.

(A tartalomjegyzék fordítói: TOMPA Mária. DORdMBY Károly,
NAGY Erzsébrt és Brita FRANCHI)

SIMONE WEIL: AMI SZEMÉLYES, ÉS AMI SZENT

Felhívjuk kedves Olvasónk figyelmét, hogya Vigilia-Könyvek sorozatunk má
sodik kötete, Simone Weil Ami személyes, é; ami szent című munkája előre
láthatólag 1983 karácsonyára jelenik meg. A Vigilia Kiadóhivatala a kiadványra
előjegyzéseket felvesz..
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Haza és nagyvilág

~~~~~~§':§':~~~~ Az olvasói kívánesi

"X1 E' R L E 'G ság is magyarázza,
l " .~ hogy alap ez évi első
~~~~~~~~~~~~ kitűnő .. számából
először egy rendkívül objektív és higgadt ismertetesre
hivjuk fel a figyelmet: Hans Küng Ewiges Leben? (Örök
élet?) című munkáját recenzeálja a névtelen s a jelek
szerint kitűnően felkészült szerző. Küng munkáját
rendkívüli várakozás előzte meg, Akik annak idején
nagy örömüket lelték abban, hogya Hittani Kongregá
ció 1979-ben megvonta tőle az egyházi tanítási megbí
zatást, most a távolodás jeiét szimatolták abban, hogy
a könyv címe után kérdőjelet tett. (Küng jelenleg öku
menikus teoh?giát ad e,lő a tübingeni egyetemen, s az
úgynevezett Ökumenikus Kutatóintézet igazgatója.)

Mint a könyv címe is jelzi, Küng professzor a végső

kérdésekkel foglalkozik, s azt mutatja be .. mégpedig
mindenféle szenzációs fordulatot remélő várakozással
szemben: belülről! -, miért hisznek a keresztények az
örök életben. A modern eszkatológiák vonzáskörében
maradva bevonja fejtegetéseibe az orvostudományt, a
pszichológiát és a modern társadalomfilozófiát is.
Amint a Mérleg méltatása írja, nehéz kérdésekkel talál
ta szemközt magát, melyeket olykor kissé egyénien
értelmez. Érdeme, hogy e végső kérdéseket, melyekkel
annyit vívódik a mai bőlcselet, s amelyek a modern
ember létének is egzisztenciális kérdései, életközelbe
hozza. "Az Ewiges Leben? jó bevezető egy új .- még sok
ponton tisztázandó - eszkatológiához:.. Ez az új
könyv is gondolatébresztő, választásra késztető, ha
valaki egyáltalán értelmet akar adni életének és a törté
nelemnek _.olvashatjuk a cikkben. _.De ezt az értelmet
végső soron nem önmagarn adom, hanem kapom Isten
kegyelme által. Az az opció .. ésszerű dőntés .. amelyről
Küng gyakran beszél, nem fideista, vagy tőbbé-kevésbé

voluntarista ugrás, hanem a meghalt és feltámadt
Krisztus Lelkének műve: ő adja az örök élet biztos
reményét."

1962 őszén nyílt meg a II. vatikáni zsinat. Ebből az
alkalomból -- mintegy az azóta eltelt húsz év fejlődésé

nek és útkeresésének mérlegét is megvonandó- két
tanulmányt is átvett a Mérleg, amelyekben a zsinat két
teológiai tanácsadója, Yves Congar és Karl Rahner a
Zsinat utáni egyház belső és külső életét, életvitelét
meghatározó kérdésekkel foglalkoznak. Yves Congar
a Choisir-nek nyilatkozott, Rahner tanulmánya pedig
a Rheinische MerkurlChrist und Welt 1982. október 8-i
számában jelent meg. Congar nyilatkozatának legérde
kesebb részében azt fejtegeti, hogy a papságnak és
általában a papi életformának manapság tapasztalható
válságát részben az okozza, "hogy a zsinat félúton
megállt, bizonyos problémákat nem gondoltunk át
eléggé. Így történt a kollegialitással és a helyi egyházak
helyzetével". Ezzel együtt annak a meggyőződésének

ad hangot, hogy az egyháztörténet .Jegevangéliumibb
pillanatait éljük". Az európai gondolkodás krízisének
szakaszában megnőtt a jelentősége azoknak amorális
és etikai elveknek, melyeket az egyház küldetése szerint
őriz és továbbad. A Zsinat végeredményben a hit ügyét
védelmezte, s épp ezzel tett felmérhetetlenül sokat a
mai világért.

no

Rahner egyetlen zsinati tétel köré csoportositja mon
danivalóját: minden jó szándékú ember szívében mű

ködik lsten kegyelme. A Zsinatnak ez a tanitása ala
pozza meg az élet minden területén hivők és nem hivők

együttműködését és kölcsönös szerétetét.
Gerhard Lohfink, az újszövetségi szemirástudo

mány professzora A húsvéti események lefolyása és az
ősegyház kezdetei címü tanulmányában a legmoder
nebb kutatási eredményekre támaszkodva vázolja föl
a Krisztus halála utáni, napok történetét.

s Z O Ig a' I a t A folyóirat h~svéti,
57, szama Akiké a Ja'

vő címmel jelent meg. Égetően időszerű kérdéssel, a
fiatalokhoz való viszonyunkkal és a fiatalság isten ké
pével foglalkozik, mégpedig pedagógiai szempontból is
kifejezetten ügyes, tanulságos felépitésben. Talán mon-

, danunk sem kell, hogy az egymás után következő ta
nulmányokat és vallomásokat elsősorban azok figyel
mébe ajánljuk, akik rendszeres pasztorációs munkájuk
során a fiatalabb korosztályokkal kapcsolatban van·
nak. Gyakori és alighanem megalapozott panasza a
papság e részének, hogy neveltetésükből és képzésük
bői hiányoznak azok a pszichológiai és pedagógiai
alapismeretek, melyek még eredményescbbé és hatéko
nyabbá tehetnék tevékenységüket. Há a rendszeres
gyakorlati munka során szerzett ismereteket nem pó
tolhatja is, de a gyakorlati, a mindennapi hitoktatás
ban kitűnő fogódzó kat adhat Rácz Imre Keresáfiata
lok círnű tanulmánya; a szerző a fiatalok beilleszkedé
séről és társadalmi helykereséséről rajzol hiteles és el
gondolkodtató képet. A többi kőzött arról is, hogya
mai fiatalok nem nagyon tisztelik a tekintélyeket, őntu
datosak. s ítélkezésűkben hajlamosak a végletesség re.
Ugyanakkor kezdik felfedezni a hit életalakító erejét és
hatását. I

Érdekes és tanulságos Teleki Béla gyakorló lelki
pásztor Fiatalok és Jézus Krisztus című írása, amelyben
ezer fiatal válaszaiból vázolja "föl, mit jelent a mai
fiatalság számára Krisztus és a kereszténység. Követ
keztetéseit nagyjából úgy foglalhatj uk össze, hogya
kisiskolások számára Jézus inkább "lsten", a pubertás
előtti korszakban lévő gyerekek már elfogadják vagy
legalábbis képesek elfogadni a valóságos Jézus Krisz
tust, aki úgy jelenik meg tudatukban, mint ,.a rosszat
legyőző hős". A serdültebbek úgy vonzódnak Jézus
hoz, mint élet- és szernléletalakító ideálképhez. S ez
azért is nagyon fontos, mert - mint jeleztük - a fiatal
ság nem nagyon tiszteli manapság a tekintélyeket, vi
szont öntudatlanul is ideálokat, fogódzókat keres, A
tanulmány legizgalmasabb részében arra a kérdésre
válaszol a szerző, hogyan vezethetjük ezeket a fiatalo
kat Krisztushoz, Igen nagy jelentőséget tulajdonit eb
ben a folyamatban a jól megszervezett és előkészített,

tartalommal megtöltött kőzös összejöveteleknek, lelki
napoknak. Karakterisztikusnak mondja a szülők val
lásos magatartását és példaadását.

Fontos a pappal való találkozás is, A pap meghitt
kapcsolata Jézussal "útmutatás lesz a fiatalnak, aki
közeledik Krisztushoz", Az ifjúságot aktívan kell be
vonni a plébániai közösség életébe. Elsősorban a litur
giában, a beteglátogatásban és a hittanórákon .. ezeket
dramatikusabban felépítve - lehetne kamatoztatni ér
deklődésüket. Jelentékeny útmutatásokat adhat sza
mukra a sajtó, mert sokan olvasnának .Krisztusról és
a hozzá vezető útról".



AZ ISENHEIMI OLTÁRRÓl
(1983. márciusi számunk)

Érdeklődessel olvastam a Vigilia márciusi szamába n
Keresztury Dezso akadémikussal készült riportot. Sze
retném Keresztury Dezső és a művészetet kedvelők

figyeImét felhívni arra, hogy az isenheimi szárnyasoltár
Golgota c. részének olajfestmény másolata látható a
Budapest rákoskeresztúri evangélikus templomban
(XVII.. Pesti út Ill.). Az oltárképet Csáki Maranyák
József készitette 1942-43-ban.

Kósa Lászlo
evangélikus lelkész

SZÖG ÉS OLAJ
Pilinszky a Vigilia kiadásában

A válogatás nem a költő szépirodalmi jellegű prózáját
mutatja be. hanem főleg vallásos elmélkedéseit. vallo
másait. bár irók, költők, zenészek, festők nevével is
gyakran találkozunk e jegyzetekben. A Szentiráson
kivül Dosztojevszkij és Simone Weil - Pilinszky ked
venc szerzőinek -- gondolatai térnek vissza leggyakrab
ban.

Azt mondhatnárn, igazi lelki olvasmány ez a gyűjte

mény, a szó legmélyebb, legtisztább jelentésében. Ha
valahol, ezekben a jegyzetekben Pilinszky feltárja
evangéliumi lelkét. és így verseinek, költői világának
hátterére is rávilágítanak. Kosztolányi örökszép újság
cikkeihez hasonlóan, ezek a cikkek is maradandó re
meklések.

A közelmúlt katolikus irodalmát is a ..kegyelem iro
dalmának" tartja. Nyilván Mauriac, Bernanos, Gra
ham Greene műveire gondol. .. Nem a szetetet ideoló
giájáról. hanem a szetetet realitásúról he-zel Pilinsz
ky... De nemcsak a szetetetről. hanem az imúdságról.
az alázatról. lstenről. Jézusról. a művcszctről stb. való
ságos kis ilorilcgiumokat allithatnánk össze. A könyv
mutatoja megkönnyíti ezt a vállalkozási. Ugyanígy
modern irókról és kőltőkről. festőkről. vagy zenészek
ről, filmrendezőkről is remekbe szabott portrékat. jel
lemzésckct találunk ezekben a rövid jegyzetekben. Pi
Iinszk yjcg vzctcit Mauriuc vagv Julien Green napló
jegyzeteihez hasonlit.in.nu. ""Ik sokkal szűkszavúbb,
mint franciu kort.uvai.

Hálásak lehetünk a VigIiIának. hogy ezzel a szcp
kötettel cgvik Iegnagynhh modcrn kóltónk evangéliu
mi tanlhúg,tétc!0vc\ nlL'gaj~úH.kko/ott bennunket.

Sct/há Ferenc SJ
Vatikáni Rádió
II)X3. május 26.

Pilinszky János válogatott prozui műveinek megjelen
tetésével olyan kötet kerűlt az olvasó aszta lára, amely
önmagában is ünnepi. Ez a gyűjtemény a későbbiekben

is magas színvonalat parancsol a Vigilia-Könyvek új
lendületet vett folyamára.

A szöveggondozás munkáját Jelenits István vállalta
magára. Egykori kedves tanárom a rá jellemző filoló
gu si precizitással. az írások lelkét és logikáját is láttatni
tudó módon sorozta rendbe a költő 1958 és 1981 kö
zött keletkezett, rövidebb lélegzetű cikkeinek. médita
cióinak javát (amit kihagyott. arról a bibliográfiai füg
gelék ad számot; névmutató és különösen hasznos mo
tívikus rnutató is járul a könyvhöz). Két beszédes záró-

jelre figyelünk föl A szerkesztés szcmpontjairol tájékoz
tató utoszavában. A prózai hagyaiékor .publícisztikú
nak" mondja jelezve. hogy bár nem elsődlegesen

szcpirodalmi természetű a kötet anyaga, de minden
esetre töhh a Pilinszky re főként az Új Embernél- s más
lapok nál is kirótt újságírói penzumok teljesítésénél:
a költő prózája Hrai motívumokat megvilágító, gondo
latrétegeket feltáró gyűjtemény. Vallomásértéke van:
.rnezitelenségi {oka".

A vallás, a katolikum ihlette-diktálta irásokat
ol vas unk -e? Igen. azokat is: a hivő ember imájának
intimitását általában az Ember sorsfohászának elemé
vé avatva; a nem hivő számára is integrálhatóan. Köl
iővcl találkozunk: a vallási és nem vallási tárgyú cik
kek ből is a filozófia és a poézis által sugárzik a vívódó
hit.

Tarján Tamás
Népszabadság

1983. május 10.

Tudtam, hogy Pilinszky rendszeresen írta ezeket a rövi
debb cikkeket, bár egyet sem olvastam belöle annak
idején, most összegyűjtve látom, hogy valóságos kin
csesbánya csiszolt, fegyelmezett prózája. Csak gratulál
ni tudok a kötet szerkesztőjének,Jelenits Istvánnak is
a kitűnő válogatásért, a szakszerű utószóért és főként

azért, hogy név- és tárgymutatót is tett a kötet végére.
A legtöbb, hasonló hazai kiadvány, s ezt minden alka
lommal sajnálattal kell megállapítanom, használhatat
lan. éppen a név- és tárgymutató hiánya miatt, viszont
a szcrk csztő bevezető tanulmánya mindig hosszasan
"mag>' :"Ul"" a kőzölt szöveget.

Czigány Lóránt
irodalomtörténész

london

A l.ATÖHATAR 19X3. áprilisi száma gazdag váloga
tást kőzól a Vigilia Kodály Zoltán centenáriuma alk al
nniból közölt cikkeiból. interjúiból.

A brűsszcli kiadású (JJ N YUGA T idei 3. száma átvette
lapunk márciusi számából Forgács Rezső beszélgetéset
Orbán Ottóval.

SZÁMUNK iRÓl

fÖlDÉNYI F. lÁSZlÓ szinháztörténész, esztéta. Itt
közölt tanulmánya részlet a közeljövőben megjelenő

Mclankolia cimű kötetéből.

KERESZTES ANDRÁS lelkipásztor, a kecskeméti
Piarista Gimnázium tanára. Tanulmánya előadásként

hangzott el a legutóbbi egri és győri kateketikai to
vábbkcpző lelkigyakorlaton.

VÉRTES lÁSZlÓ dr. osztályvezető főorvos, a Ma
gyar Gerontológiai Társaság főtitkára. Dr. Hun Nán
dor utódja és művének folytatója.

Itt hivjuk fel olvasóink és az érdeklődok figyeimét arra,
hogy lapunk régebbi szarnai a Vigilia Kiadóhivatalá
han megvásárolhatok.
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