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Cserháti József pécsi püspök

AZ EGYHÁZ ÉS A BÉKE
Püspökkari megnyilatkozások
Az elmúlt év őszétől kezdve egymás után jelennek meg a különböző egyházak és vallások
nyilatkozatai korunk legégetőbb kérdéséről, a háború és béke dilemmájáról.
Legutóbb az Egyesült Államok és a Német Szövetségi Köztársaság katolikus püspökeinek körlevelei igen nagy feltűnést keltettek, egyrészt tartalmas mondanivalójuk, másrészt
bátorságuk, határozott állásfoglalásuk rriiatt.
Egyházi részről a legalapvetőbb evangéliumi és etikai elvekre hivatkozva az eddigi
legjelentősebb békemegnyilatkozásoknak lehetünk tanúi az észak-amerikai és a nyugatnémet békekörlevélben. A béke biztosítása és előmozdítása karunk legnagyobb feladata.
Ebben a munkában minden vallásnak és egyháznak tekintélyes részt kell vállalni, mert
a békemunka perspektíváit ma az a tény is kikerülhetetlen sorompó elé állítja, hogy
nemcsak az emberiség fejlődéséről, humánus és kulturális kibontakoztatásának kérdéséről van szó, hanem egyszerűen arról, hogy a béke fennmaradásunk feltétele lett. A világ
mindig ellentmondásosabb lesz: pusztító fegyverek halmozódnak föl, kontinensünket
atomtöltetü fegyverekkel akarják teletűzdelni, s ugyanakkor tudjuk, hogy kenyér, rizs
és gyógyító eszközök égetően szükségesek lettek az emberiség nagyobb felének életben
maradásához. A II. vatikáni zsinat Az egyház a világban című lelkipásztori határozata
ezt állapítja meg: "A most folyó években, amikor roppant súllyal nehezednek az emberiségre a megpróbáltatások és szorongások, az egyetemes emberi család nagykorúságának
sorsdöntő órájához érkezett el" (Világ: 77). A mai emberiség nagy kísértése ez: kézbe
tudja-e venni saját sorsának alakítását akkor, amikor a technikai fejlődés belső törvényszerűségeinek kényszerétől vezettetve elsöprő hatalmat kap az ember értelme és önrendelkezése felett. Az alkalmazott természettudományok bumerángja visszaüt!
II. János Pál pápa 1982 júniusában az Egyesült Nemzetek nevezetes második rendkívüli lefegyverzési konferenciájához intézett üzenetében hangsúlyozta: ,,~elenleg a világ
különböző tájain az emberek félelme és aggódása egyre nő attól tartván, hogy felelőile
nek atomháborút zúdíthatnak ránk". At atomfelfegyverkezés növekvő görbéje, ahogyan
ma mondják, az "atomspirál", a politikai és érzelmi ellentétek fokozódása elemi erővel
követelik az emberiség végveszélyével való szembehelyezkedést és a cselekvést. A súlyos
helyzet kihívását az egyházaknak is tudomásul kell venniük. A hivő embereknek - különös hangsúllyal is a keresztényeknek - fokozott mértékben és felelősséggel kell vállalniuk
a béke szolgálatát. Ez ma már többé nem jámbor óhaj vagy jelszó: a történelem, az
emberi sorsalakítás parancsáról van szó.
"
A Magyar Katolikus Püspöki Kar ez év márciusában kiadott körlevelében .megállj"-t
mondott a pusztulásba vezető fegyverkezési versenynek (Új Ember: március 27.). A magyar főpásztorok éppúgy hisznek abban - mint a világ valamennyi püspöke -, hogya
keresztények az evangélium tanításából erkölcsi indítást és belső eligazítást meríthetnek
az emberiség jövője és békéje iránti elkötelezettségükben. A püspökök béke szózata két
alapvető vitális vonást tartalmaz: a béke lehetséges, és a háború nem elkerülhetetlen
szerencs~tlenség. Az egyház e téren nem adhat valamilyen politikai receptet, viszont nem
hallgathat ott, ahol tévedés, ferde nézetek, nyugtalanságok zavarják az emberek egymás
közötti kapcsolatát. Vagyis az egyháznak tekintélye teljes súlyával hangsúlyoznia kell
azokat az alapértékeket, amelyek az igazságos béke rendjét mint az emberi együttélés
feltételét biztosítják.
A Szentatya kétoldalú, teljes, folyamatos és ellenőrizhetőleszerelést kíván a nagyhatalmaktói: "A fegyverkezési verseny a nyugat és a kelet között már elviselhetetlen botrány.
Tulajdonképpen az erők egyensúlyára törekszik, de nem ez jön ki belőle, hanem a
megfélemlítés, az elnémulás egyensúlya. S ez bizony megzavarja az egymásba helyezett
bizalmat a népek és nemzetek között, ugyanakkor az éhezők, a harmadik világ sorsát
is megpecsételi, még szegényebbé, még kilátástalanabbá teszi helyzetüket."
vezetőinek
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OA mai válságos helyzet valóban kihívást jelent a keresztény hivők szemében. Számunkra a megnyugtató választ elsősorban a Jézus Krisztus evangéliumi tanításának mélységéből és teljességéből kicsendülő békeüzenet adja, az evangéliumi "béke örömhíre", akkor
is, ha a Krisztus hirdette béke más, lelki értelemben több és átfogóbb, mint a világ békéje,
amiért ma aggódunk. VI. Pál pápa már 1965-ben kijelentette az ENSZ előtt: "A béke
nemcsak a politika, az erők és az érdekek egyensúlyából jön létre, hanem hozzánk jön
az ima erejével és segítségével is, a béke gondolatával és a béke műveivel".

Az amerikai püspökök békepásztorlevele
Az Amerikai Egyesült Államok katolikus püspöki kara május 2-3-án tartott chicagói
rendkívülikonferenciáján megszavazta a már több mint két év óta készülő pásztorlevelet
a béke és a leszerelés kérdéséről. A dokumentum címe: "A béke kihívása: Isten ígéretei
és a mi válaszunk". A terjedelmes dokumentumot - 150 oldal - sok eszmecsere, vita,
kölönböző nézetek összesítése előzte meg. Három változatban került a hivők közössége
és a nagy nyilvánosság elé, a második változatot a Vatikánban is megvitatták Ratzinger
bíboros elnökletével, a megbeszéléseken néhány nyugat-európai püspöki kar képviselője
is jelen volt.
A körlevél bevezetője kifejti az egyháznak az evangéliumi alapokon, a természetes
etikán nyugvó hagyományos béketanítását. Beszél az igazságos háborúról és az igazságtalan háború elleni védekezésről. Hiszen a modern világban a régi elvekkel képtelenek
vagyunk megnyugtató választ adni a két nagy kérdésre: az atomfegyverek elszaporodásával erkölcsileg megengedhető-e védekezés céljából a nukleáris fegyverkészlet fenntartása
és bővítése; illetve alkalmazható-e az úgynevezett nukleáris "dissuasion", a másik fél
lebeszélése, vagyis a politikai fenyegetés, az elrettentés kilátásba helyezése az atomhábo- \
rú megakadályozása végett. A püspöki karok ma általában arra a kérdőalakban feltett
megállapításra hivatkoznak, amelyet mint II. János Pál pápa üzenetét Casaroli bíboros
1982. június ll-én az ENSZ második rendkívüli leszerelési közgyűlésén olvasott fel:
"A jelenlegi helyzetben morálisan megengedhető-e az erők egyensúlyára alapozott »dissuasion«, vagyis a lebeszélés, a fékezés vagy elrettentés? A válasz kétségen kívül »igen«,
de sohasem mint öncél, hanem csupán mint közbülső állomás a fokozatos leszerelés
útján."
A fenti mondatra építik az amerikai püspökök következő megállapításaikat: szükséges
a kétoldali nukleáris leszerelés; ej kell ítélni azt a felet, amelyik esetleg elsőnek használna
atomfegyvereket; erkölcsileg az sem igazolható, hogy konvencionális támadásra, az
eddig ismert fegyverekkel való háború viselésére vagy háború kezdéséreatomfegyverekkel válaszoljanak. Majd így folytatják: "Nem látunk olyan helyzetet, amelyben egy
atomháború szándékos előidézése, kezdeményezése erkölcsileg igazolható lenne, még ha
az atomfegyverek szűkített sugarú alkalmazásáról is lenne csupán szó". A püspökök
sürgetik a közvetlen kétoldalú, ellenőrizhető megegyezéseket az atomkísérletek megállítására, az atomfegyverek ellenőrzésére és fokozatos csökkentésére, hogy végre már az
igazi béke útját is előkészíthessük.
A most végleges formában megjelent körlevélben a püspökök az áprilisban közzétett
harmadik és végső tervezett ől annyiban térnek el, hogy a januári római megbeszélés
után kialakult enyhébb kifejezés - a "curb": megfékezni, határt szabni - helyett visszatérnek a második tervezet erőteljesebb kifejezéséhez, a "halt" szóhoz, amely megállítást
jelent. E kifejezéssel a fegyverkezési verseny technológiai dinamizmusa ellen kívántak
erősebb hangot alkalmazni. Az amerikai püspöki konferencia tehát feltétel nélkül elveti
az atomháborút és követeli a nagyhatalmak nukleáris fegyverkészletének nem csupán
csökkentését, hanem, úgy mondják: "a készleteket be kell fagyasztani". Az amerikai
dokumentum az azóta híressé vált "atomfreeze" kifejezést használja. Az elrettentés
stratégiája csak közbülső fokozatként engedhető meg azzal a feltétellel, hogy közben
politikai tárgyalások révén a felelősek komoly erőfeszítéseket tesznek a fegyverkezés
leállítására, ezt követően pedig a leszerelés megvalósítására. Elvetik továbbá az úgynevezett első csapásra is alkalmas atomfegyverek kifejlesztését éppen azért, mert azok túllépnek az elrettentés funkcióján és a fegyverkezési verseny folytatódását idézik elő. A kör722

levél végén ez áll: "Miért kívántunk mi, püspököke súlyos, komplikált kérdésekre válaszolni? Mint pásztorok beszéltünk és nem mint politikusok; tanítók vagyunk és nem
technológusok. Vállalnunk kellett a választások és lehetőségek erkölcsi dimenzióinak
felelősségteljes féltárásár a világ és népünk előtt... Es mit mondtunk? Alapvetően azt
állítottuk, hogy az atomfegyverekről való döntés korunk legégetőbb erkölcsi kérdései
közé tartozik. Egyszeruen megállapítottuk, hogy a legjobb célkitüzések mint egy nép, egy
állam megvédése, mint a szabadság biztosítása nem szentesíthet erkölcstelen eszközöket,
olyan fegyverek alkalmazását, melyek megkülönböztetés nélkül az egész társadalmat
megölik, vagy fenyegetik. Mindig több lesz az atomfegyver, mindig több állam keresi a
nukleáris hatalom birtoklását. Ma úgy érezzük, hogy a nagyobb és több biztonság
keresésében attól kell tartanunk, hogy mindig kevésbé lehetünk biztonságban."
Joseph Bernardin, Chicago bíboros-érseke mondotta: a dokumentum mindvégig tanító
jellegű, teológiailag megalapozott lelkipásztori jelentőséggel bír, amely alkalmas arra,
hogy hozzájáruljon az egyház és az állam közös javához. .Pásztorlevelünk a fegyverkezési verseny megállítását és visszafordítását követeli, a legveszélyesebb fegyverek megsemmisítését. Határozott politikai szereplést kíván mindkét szuperhatalomtól annak érdekében, hogy a világpolitika elforduljon a rombolás igézetétől, és a felelősek olyan politikai
rend kialakítására törekedjenek, amelyben a háború mint a konfliktusok megoldásának
vélt eszköze csak a szomorú múlt emlékévé válik."
A körlevélnek nehéz utat kellett végigjárnia. A'konzervatív amerikai katolikus csoportok eIlenezték megjelenését, a Reagen-kormány.részéről pedig az a gyanakvás és félelem
kísérte, hogy a püspökök megegyezése rokonszenvet árul majd el a befagyasztási mozgalommal, ami nem felelne meg az amerikai kormány politikájának. Valóban felemelő,
hogy az amerikai püspöki kar nem engedte magát sem a kormánytól, sem a pacifistáktól
befolyásoltatni. A kormány kénytelen volt elfogadni, hogy ezzel a körlevéllel az amerikai
katolicizmus a békemozgalom élére állt. Mindannyiunk számára tanulságos marad: így
kell megnyilatkozni, amikor erkölcsilag már nincsen más kiút. Ratzinger bíboros nagy
elismeréssel nyilatkozott az amerikai pásztorlevélről: dicsérte az amerikai püspökök
bátorságát, amellyel prófétai módon kritikát gyakoroltak korunk nukleáris politikájával
kapcsolatban; a "hegyi beszéd ésszerű alkalmazásának" nevezte a békeokmányt.
A nyugatnémet püspöki konferencia a

békéről

A nyugatnémet püspökök április 27-én tették.kőzzé békekörlevelüket. A 76 oldalas írás
címe: "Az igazságosság békét teremt" (Gerechtigkeit schafft Frieden, Deutsche Bischofskonferenz, Bonn, 1983). A püspökök hármas célttűztek maguk elé annak megválaszolására, honnan ered a béke, hogyan teremtsük meg a békét és hogyan biztosítsuk azt? Az
ember önmagában elégtelen a béke megteremtésére: a béke Isten ajándéka, de az ember
feladata is marad fenntartása. A körlevél ezután felszólítja a politikusokat és a hatalmi
tömbök vezetőit: tegyenek határozottabb és hitelesebb erőfeszítéseket a békepolitika
biztosítása és a következetes, folyamatos leszerelés végett. A békekonferenciák és viták
a béke kérdését általában a leszerelés minél gyorsabb és hathatósabb elérésére szűkítik.
Ezzel szemben - mondják a püspökök - sokkal szélesebbek a béke feladatai: a béke
biztosítása és a béke előmozdítása, beleértve még akörnyezetszennyeződés elleni védekezést is. És harmadszor a békedokumentum a mai biztonsági politika katonai alátámasztására a nukleáris elrettentés etikai vitájához alapelveket és kritériumokat dolgozott ki,
amelyek a felelős politikusok magatartásában és cselekvésében eligazítást adhatnak.
A német püspökök is úgy vélik, hogy a nukleáris fenyegetés. hosszú távon nem
alkalmazható eszköz a háború megelőzésére,mert az elrettentés, amennyiben nem lehet
azonnal lemondani róla, csak a legszigorúbb feltételek biztosítása mellett tekinthető
erkölcsileg megengedettnek, vagy "elviselhetőnek''. "Egyedüli célja csak a háború megakadályozása lehetne, viszont a politika. és a katonai vezetésnek meg kellene okolnia,
milyen módon lesz ezzel a háború elhárítható." Azt vallják a főpásztorok: csak szokványos felszólításokkal vagy érvelő ráhatásokkal az ideológiailag szétszakított világunkban
a háború nem akadályozható meg; az olyan béke,mely mögött az emberi jogok tiszteletben tartása és a konkrét szabadságjogok állnak, sajnos egyelőre csak katonai "segélynyújtással" vagyalátámasztással biztosítható.
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A béke előmozdítás a és ápolása érdekében követelík az emberi jogok tiszteletben tartását, a nemzetközi igazságosság megteremtéset és a világbékerend kifejlesztését. A jelenlegi helyzetben csak úgy lehet biztosítani a békét, ha szembenézünk két nagy fenyegetéssel: az egyik az érdekelt nemzetek és állampolgárok, szabadságának veszélyeztetése, a
másik a fegyverkezési hajsza ijesztő növekedése. A meglévő vagy tervezett fegyvermenynyiségnek nem szabad valószínűbbé tenni a háborút és ezért nem lépheti túl a biztonság
biztosításához szükséges fegyverkészletet. A szóban levő világbékerendről főleg korunk
pápái szóltak gyakran: szavaikat doktrinálisan is alátámasztották, azzal a szüntelen
lelkipásztori buzdítással, hogy a békéért imádkozni, a béke szükségességét hirdetni és a
békét előmozdítani a jelen pillanatának kihívó feladata. A jóakaratú embereket is fel kell
szólítani arra, hogy a békéért' folytatott párbeszédben és a béke szolgálatában aktív
szerepet vállaljanak.
A keresztény felfogás szerint .Isten megígérte a békét és Jézus Krisztus révén már
.megkezdte ígérete teljesítését. "JézusKrisztus a mi békénk" (Ef2, 24), általa kapjuk Isten
ajándékaként a békét. E békével nem rendelkezünk teljesen, megvalósulásáért imádkozni
kell a családban, a plébániai közösségben, az embereket nevelni kell a békére. A német
körlevél is a jelenlegi helyzet elemzésével azt szögezi le, hogy történelme során az
emberiség talán még sohasem állt olyan bizonytalanság, olyan méretű dilemma előtt,
mint napjainkban: a lenni vagy nem lenni végső kérdéséhez érkeztünk el. Az emberi
civilizáció és kultúra továbbélésének lehetőségéről van szó,
A német körlevél, akárcsak az amerikai, az evangéliumból indul ki, és a keresztény
hagyomány régi formulájára hivatkozik, amikor hármas békéről beszél: "Békében élni
Istennel, békében élni saját magunkkal, "ékében élni testvérünkkel", E három követelmény evangéliumi alapot) történő bizonyítása végeredményben a jelenkori békevita és
párbeszéd különleges feladata, és e feladatot kell vállalnia az egyháznak. A püspökök
mindenekelőtt az Istennek való békét említik, azután térnek rá a világ békéjére. Nem
csupán az államok közti politikai kapcsolatokról mondanak véleményt, hanem az emberek közti, éspedig az egyes emberek közti testvériségről is. Újból rá kell ébrednünk arra,
hogy az önmagával belső integritásban élő embernek küldetést kell éreznie, hogy másokban is megőrizze a békét és békét teremtsen maga körül. Keresztény hitünk szerint az
Isten felé 'nyitott és az Istentől lelkileg meggyógyított ember megigazult, "kiengesztelt"
és kibékült ember. A béke keresztény értelmezése a Szentírás tanulsága szerint az Istentől
adott ígéretekben, a béke ígéretében nyugszik. A béke "otthon kezdődik", a családban
és legközvetlenebb környezetünkben.
A német békedokumentum kiindulópontja szintén a biblíkus béke, a "salom" értelmezése. Ezt követi az egyház háborúról és békéről szóló hagyományos tanításának összefoglalása. Az egyház már léténél és, rendeltetésénél fogva is erőszakmentességet hirdet,
aminek alapja a Hegyi beszéd tanítása. Ami Jézus Krisztus megváltásművében valósággá
lett, azt megtaláljuk a keresztény magatartás és cselekvés e csodálatos kifejtésében.
"Jézus követése" alapvető átalakulást kíván gondolkodásunkban egészen' a politikai
magatartásig: a nagyobb igazságossá~~. ellenségszeretet, az erőszaknélkülíség konkrét
megvalósításában. Ilyen értelemben.Ia szeretet parancsát követve, a keresztény ember
képes lemondani a hatalomról, síkraszállni az ártatlanok megvédése, az elnyomottak
felszabadítása mellett: az emberi együttélésben ereje lesz olyan körülmények megteremtéséhez, amelyekben az Istentől akart I;>~ke is megvalósulhat. A negyedik kis fejezetben a
körlevél kijelöli a béke megvalósításának feladatköreit, ezután hozza a béke biztosításának kritériumait és végül a békéért folytatott keresztény erőfeszítések és vállalkozások
külön lajstromát állítja össze. .Krisztus után már nem lehet semmi, ami az embereket
szétválasztja. Véres halála nyilvánválóvá tette a gyűlölet, az ellenségeskedés, a békétlenség mélységét az emberek között. IstenJézus Krisztusban békét teremtő tettet' hajtott
végre."
.
Ezt követően külön is foglalkozik az. egyháznak a háborúra. vonatkozó tanításával,
ami végeredményben azonos az amerika! 'anyaggal "Nem sikerűlt az államok közti
háborút kiküszöbölni; a szuverén nemzeti államok az új korban, de különösen a felvilágosultság korszakában követelték »a háborúhoz való jog« ~nntartását és tisztázását."
A háború eddig bizonyos és meghatározott feltételek között mint védő háború erkölcsileg lehetségesnek-minősült, a nukleáris fegyverek korszakában azonban már nem lehet
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többé politikai eszköz, és így jogos háborúra. többé nem lehet hivatkozni. A béke
biztosítása és fenntartása ma a legalapvetőbb erkölcsi követelmény; de tudjuk azt is,
hogy elsősorban politikai feladatról van szó, amely kuszált és megzavart világunkban
két veszélyre figyelmeztet. Az egyik abból ll' feltételezésből adódik, mintha a nagy
államok eleve veszélyeztetnék a kisebb nemzetek és polgárok szabadságát, nem védelmeznék az emberi jogokat, mert politikai befolyásukat ki akarják terjeszteni másokra.
A másik veszély pedig az úgynevezett .felszerelési'eszkaláció", vagyis a katonai potenciál
állandó növelése a hagyományos és nukleáris fegyverek felhalmozásával. A fegyvertárak
megduzzasztása önmagában is háborús veszélyt idézhet föl.
Az erőszakosságmentesség étoszára lenne szükségünk, hogyenyhítsük a feszültségeket
és megoldás felé vihessük az ellentétek feloldását. A béke biztosítása egyelőre katonai
egyensúlyt jelent és követel meg a nagyhatalmak között; bár fenntartása lényeges feladat
marad, el kellene jutni a teljes leszerelésig és a minél teljesebb együttműködésig. A német
körlevél megállapítása szerint annak a béke védelme, amely ma az emberi jogokat
tiszteletben tartja és meghatározza a szabadság területeit, a katonai alátámasztásról és
"segélynyújtásról" egyelőre nem tud lemondani. Más szóval a katonai hatalom, a felfegyverkezés a biztonsági politikának egyik része lett. Ezt elismerni és elfogadni végeredményben nem mond ellent annak a követelménynek, hogy a konfliktusokat mégis csak
erőszakmentesen oldjuk meg. Hogy a békének katonai hozzájárulással való biztosítása
a mai feltételek között ne vezessen és ne is vezethessen háborúhoz, hanem éppen a háború
megakadályozásához, ezért mi tagadás, főleg fl. szuperhatalmak elővették a béke megőr
zésének ősi elvét: "Ha békét akarsz, készülj a háborúra"! A nukleáris energia birtokában
ez a jelszó nem vezethet kiúthoz. A mai politikai zűrzavar és bizonytalanság fokozódásából ered az ellentmondás: meg akarunk szabadulni a háború rémétől, és ezért a legpusztítóbb fegyverekkel még jobban megtömjük raktárainkat. Már VI. Pál pápa mondotta:
"Ellentmondásokba sodró tragikus illúzió, ha azt hisszük, hogy a fegyverkezési versenyt
a végtelenségig lehet fokozni és folytatni anélkül, hogy ezáltal a katasztrófát magunkra
ne zúdítsuk".
A német békedokumentum is azt állítja, hogy azatommegfélemlítés vagy elrettentés
csak bizonyos ideig lehet a béke megvédésének eszköze, viszont ha nem lehet azonnal
és nélkülözhetetlenül lemondani róla, erkölcsilfg csak akkor megengedett, ha szigorú
feltételeket írunk elő és azok betartatását a legaprólékosabban megköveteljük. Mindenesetre a politikai vezetésnek meg kell tudnia magyarázni, miért van szükség e stratégiára
és be kell bizonyítania, valóban meg tudja-e akadályozni a háború kitörését. Az amerikai
körlevélnek ide vonatkozó három kritériumát a német írás is felsorakoztatja: a nukleáris
készlet nem fokozhatja 'a háború lehetőségét;'csak a "stopra" elegendő fegyverpotenciál
engedhető meg, és nem utolsósorban hangsúlyozni kell az állandó leszerelést, meg kell
szabni a fegyverkezési határt és be kell vezetni a hatékony ellenőrzést! Hogy valóban
elérhessünk a béke biztosításának várva várt hajnaláig, bátor cselekvések sorára lesz
szükség: az erőszakosmentesség és az új világbéke rendjének egyes tételeit át kell gondol. nunk, sok mindent át kell értékelnünk és me& kell változtatnunk. Elsősorban fel kell
számolnunk a kölcsönös bizalmatlanságot. Ánf rJel'felejtkezzünk meg az alapigazságról
sem: a jövő békéje csak még szilárdabb társadalmi igazságosságon alapulhat. A német
körlevél példányszáma lassan megközelíti a félmilliót. Bestseller lett a püspökök felhívása, minden oldalról érdeklődnek iránta, akárcsak .az amerikai dokumentum iránt.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar békekörlevele nagy visszhangot keltett a nyugati
, kommentárokban. A Katholische Nachrichtenagentur, a nyugatnémet katolikus hírügynökség bonni tudósítója kimerítően méltatta a magyar püspöki kar márciusi békefelhívását. Kiemelte a felhívás optimista jellegét, s idézi.főbb megállapításait: "Amit emberi
akarat és szándék létrehozott, azt emberi akarat és összefogás meg is változtathatja";
"nem vagyunk tehetetlenek a háborús erőkkel szemben". Pozitív vonásként értékelte,
hogy a magyar püspökök eltekintettek elméleti, teológiai megfontolások hangoztatásától, irányelvek újbóli ismételgetésétől. hanem ehelyett világosan és ünnepélyesen "megálljt!" hangoztattak a halált hozó fegyverekre és fegyverkezésre, tehát a lényegre összpontosítottak. Végül a kommentár dicsérte a magyar békefelhívás kiegyensúlyozott
tartaimát. A sajnálkozás kifejezése is értékelésének jelentőségére utal: a békefelhívás .
megjelenése után csak későn jutott el Nyugatra, így már nem lehetett termékenyítő
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hatással például az amerikai békepásztorlevél harmadik szövegváltozatára és a már
készen álló nyugatnémet püspökkari megnyilatkozásra.

A kiúthoz lelki klímaváltozás, erkölcsi megújulás szükséges
A béke biztosítása valójában a béke lehetőségeinek megteremtésében és megerősítésében
áll. Ezek a lehetőségek vagy eszközök elsősorban a politika, továbbá a gazdasági felemelkedés vagy rendezettség és a magasabb értékvilág keresése a kultúrában, a humánum,
az emberi lényegvalóság fejlődésében. A béke értelmét XXIII. János pápával valójában
a fejlődésben határozhatjuk meg .. A béke megvalósításának eszközei közelebbről a
dialógus, melynek szellemi alapja és lelki háttere az emberi értékek többrendűségének,
a pluralizmusnak felismerése és kidolgozása, a szellemi értékek egybefoglalása és egymás
közötti kiosztása. Erkölcsi felemelkedés, vagyis emberi tisztulás nélkül nincsen fejlődés.
Nem a tudomány vagy a technika nem mint ilyenek viszik előbbre az emberiséget, hanem
az értékmegvalósítások, vagyis az erkölcsi felemelkedés.'
.
Ilyet! klímaváltozást tesz lehetővé az objektív rend elismerése, egymás értékeinek
felfedezése, hogy igazi dialógushoz jusson el a világ. II. János Pál pápa ismételten
hangsúlyozta: tárgyalási lehetőségeket kell biztosítani, hogy elkerülhessük a fegyveres
összetűzést. "Az atombombában rejlő megfélemlítés vagy elrettentés meggyőzheti a mai
emberiséget arról, hogy a legbarbárabb és a legkevésbé hatásos eszközről van szó a
.konflíktusok elhárításában." A Szentatya I982-ben a Béke Világnapján ezeket mondotta: "Jobban mint valamikor és korábban, a mai emberi közösség arra kényszerül, hogy
a kölcsönös megértés eszközeit kimunkálja, létrehozza a párbeszédet, mely a túlélést
egyedül biztosíthatja, és hozzáfogjon olyan intézményes megoldások megteremtéséhez,
amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az egymásból folyó igazságot és a békét megvalósítsák". VI. Pál pápa ezt így fejezte ki: "Csak két út lehetséges: vagy a diplomácia vagy
a háború, vagy kölcsönös megértés, vagy pusztulás". A béke előterében tehát mindenképpen a szükséges politikai tevékenység áll, ennek klasszikus eszközei a tárgyalások,
a kölcsönös közvetítés. a megértés keresése a dialógusban és megfelelő intézmények
biztosításában.
"Új utat kell tehát választanunk, kezdve a belső lelkület megújításával, hogy megszűn
jön ez a botrányos helyzet, a világ megszabaduljon a bénító szorongástól, és helyreálljon
.az igazi béke." A fegyverkezési verseny az emberiség legnagyobb csapása, és mérhetetlenül sújtja elsősorban a szegényeket. "Azok a katasztrófák, melyeket a mai emberiség a
háborús összetűzéseklehetőségei közé sorol, arra intenek bennünket, hogy igyekezzünk
felhasználni az »Isten ajándékozta haladékot«, amellyel még rendelkezünk. Jobban
.tudatosítva felelősségünket, találj uk meg útját-médját annak, hogy emberhez méltó
módon oldjuk meg ellentéteinket" (Világ: 81-82). Eme apokaliptikus megállapítások
már húsz évvel ezelőtt, a II. vatikáni zsinaton hangzottak el, és még mindig a kíméleti
közbülső időben élünk.
.II\'}\
Fel kell szabadulnunk a most
végpusztulással fenyegető háború járma alól: a
Biblia, az emberiséghez intézett isteni szó erre int bennünket. A régieknek ígért "salom"
valójában Krisztus békéje. A próféták által meghirdetett békeígéretek összessége a
feltámadt Krisztusban lett a hozzánk lehajló irgalmas Isten felemelő kegyelmi valóságává. A kétezer éves egyház igehirdetésének és teológiájának mintegy csúcspontját érintjük
e megállapítással: az egyház mint a történelemben továbbélő titokzatos Krisztus az
emberiség erkölcsi és közösségi alákftásának titkát és eszközét ma is a Krisztus által
megvalósított Isten és ember, valamint emberek' egymás közti békéjében találja meg.
.Krisztus a mi békénk": mint Isten és .~berfia kibékítette testvéreit, az embereket
Istennel és egymással.
S a másik jel, mint korunk egyik leghatásosabb jele, az alkalmazott természettudományoknak, a technikának olyan telítettségi állapota, mely a háborút már önmagában is
lehetetlenné teszi, mert csak mindkét fél pusztulásával végződhet egy esetleges atomkonfliktus. Az atomfegyverek felhalmozása oly nagy, hogy a háború többé már nem lehet
leszámolás vagy büntetés, ami azt jelenti, hogy "igazságos" háború a földön többé nem
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lehetséges. A természettudományos fegyverek alkalmazásával az emberiség saját vesztébe rohan.
Hatalmi fölényre csak minőségi fokozássallehetne szert tenni: innen a neutronbomba,
a lézersugár, a vegyi és biológiai fegyverek félelmetes kísértése. Az Egyesült Allamok
püspöki karának k-grlevele elveti a katonai erőfölényre való törekvést; 238 püspök 9
ellenében az elrettentés elvét vagy motívumát sem tartja megengedestnek. Az erre való
hivatkozást ugyan "politikai értelemben" érvényben hagyják, de ha a lehető "legrövidebb időn belül nem történik változás", a meglévő atomkésileteket is be kell fagyasztani.
E pontban a püspökök nyiltan szembekerültek az amerikai kormány elrettentési elképzeléseivel, többek között a közép-hatótávolságú rakéták európai telepítésével. A püspökök
nagyon is logikusan érveltek, amikor megállapították: egyébként is már túl nagy a
fegyverekfelhalmozódása, az "atomarzenál", és ha ilyen körülmények között valamelyik
fél még hatalmi előnyhöz is akar jutni, akkor már erkölcsileg semmiképp sem igazolható
kockázatot vállal nemcsak saját magával, hanem az egész emberiséggel szemben is.
Mi sem fontosabb, mint hogy az egyház e mai egzisztenciális kérdésekben bátran és
akár kockázatvállalással is állást merjen foglalni. Nincs égetőbb létkérdés, mint az
emberiségnek az öngyilkosságtól, az önkiirtástól való megmentése. U gy látjuk, mintha
az emberi jogok a politikusoknál és az emberiség jövőjével foglalkozó technokratáknál
kissé megrövidülnének, viszont a társadalmi vagy kulturális érdeklődésből fogant mozgalmakban és a vallásos vagy egyházi közösségekben talán sohasem foglalkoztak e
kérdésekkel annyit, mint napjainkban. A politikában bízni kell: politika nélkül elérhetetlen a béke, ám békét teremteni az emberi jogok megvédése és biztosítása nélkül lehetetlen.
S e területen mindig nagyobb szükség lesz az egyház és az állam találkozására és
együttműködésére.

KOCH VALÉRIA

GYEREKEK

Ha volna testvérem
Ha volna testvérem
lámpaoltás után
elpusmoghatnánk
napi dolgainkról
megosztanám vele
minden titkomat
s hogy ne féljünk
összenevetnénk a sötétben

Ha volna testvérem
hasonlúanánk egymásra
persze nem egészen
ő a kenyér héját szeretné
én inkább a belét
matekból ő volna jobb
a történelmet viszont
én magyaráznám el neki
Ha volna testvérem
feleannyi zsebpénzt
kapnék és dupla szidást
ha ő volna a kisebb
és veszekednénk is
ahogya többi testvér
de sajnos mindez
csak feltételes mód
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Kár, hogy én is

felnőtt

leszek

Kár, hogy én is felnőtt leszek,
Gondoltam, meggátolom:
patikában szert veszek,
. egyet-kettőt be veszek,
magamat így ápolom.
Mindenki rám mosolyog,
milyen jólápolt vagyok,
és jólnevelt legfőképp:
szőkék közt a legszőkébb,
a leginkább takaros,
senkivel se haragos.
Míg ők csak erre figyelnek,
én megmaradok g);ereknek.

Üzenet
Ha mégis kitör a neutronháború.
s mi gyerekek is meghalunk,
ki csinál rendet aznap este
a babákkal, legával. 'modellautokkal
teleszórt puha szányegeken?
A leckét másnapra ki írja meg?
S a könyvtárba ki viszi vissza
a rojtosra olvasott kalandregényt?

Ki adja meg a mozijegy árát
a barátunknak , és ki hoz tejet
zárás előtt a sarki közértből?
Üzenjük ezennel: a háború elmarad.
Nekünk gyerekeknek
még sok a' dolgunk!

Mi az, hogy én?

Következtetés

Mi az, hogy én?
Mint lehet,
hogy felhorzsol a rémület,
ha végig-gondolom magam,
hogy fejem van és lábam van,
hogy beszélek és sétálok?
Vajon ez már elég ok
arra, hogy azt mondjam: én És kié ez az én? Enyém?

Engem apa külön szeret
külön szeret anya is
együtt én szeretem őket
ők egymást nem szeretik
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tehát nem szeretnek engem

Kivétel?

Azidőfa

Kivették a vakbelemet.
Kivették amandulámat.

Itt áll egy fa. Ő az idő.
Az időnek temérdek levele nő.
A rügyecske perc, az óra virág,
hónaponként gyarapszik az ág,
a törzsben rejtőző sok évgyűrű
jelzi, az idő mennyire sűrű.
Gyökér és lomb: kezdet és vég,
szabályosan folyó időjáték.

A gyermekotthonból, sajnos,
még nem vettek ki.

-L.

~
Y ...

_

~ ~
..

I~

-JII

Benn áll a térben az időfa,

.,.,r... a térre halk levelét hullatja.

Bangó Jenö

A CSALÁD ALTERNATíVÁI
A családnak a gazdagságra és a társadalomra gyakorolt hatása kevésbé látványos és
meglehetősen lassú folyamat. A felületes szemlélő úgy vélheti, hogy inkább a társadalom,
a gazdagság fejlődése-változása alakítja a családot. A családszociológiai irodalomban
kőzhely, hogyakiscsaládot az ipari társadalom hozza létre.' Azóta az újabb irányzatok
történeti-statisztikai adatokkal bizonyították be, hogy az európai társadalmakban a kis- .
. és a nagycsalád egymás mellett, egyidőben, a gazdasági rendszerektől függetlenül létezett. 2 A család intézményes stabilitása mellett szól az a tény is, hogya társadalmi
válságok és katasztrófák idején a család "átmenti" tagjait a konszolidációba. 3 A családi
intézmény, úgy tetszik, sokkal eredményesebben működik a gazdasági ínség, mint a
bőség időszakában, s a jólét nemcsak a család, hanem 1;1Z intézmények válságát is
elmélyíti.
.
:
Az utóbbi időben sok szó esik a család válságáról. Ha a családot intim emberi
kiscsoportnak tekintjük, akkor nem beszélhetünk róla, hiszen a modern, elszemélytelenedő társadalom egyre inkább vonzódik a kiscsoporthoz, amelyben az egyén megtalálhatja
igazi identitását. Inkább az intézmény jutott válságba: a család elsősorban mint intézmény kezdi elveszíteni vonzerejét.
A család, mint minden társadalmi intézmény, kényszerítő és felszabadító hatással lehet
az egyénre. A fiatalok ma főleg a család "kényszerét" érzik; azt tapasztalják, hogya
család, amelybe beleszülettek, korlátozza szabadságukat. A mai tizenévesek nem ismerik
el az apai tekintélyt, és elutasítják az anyai gondoskodást. Ez az érzelmileg önellátó
ifjúság nincs tisztában a család érzelmi struktúrájával, s mivel egyre. kevesebb testvére
születik, egyre több szeretet árad felé, amit nincs kivel megosztania, s amivel képtelen
gazdálkodni. A ráfordított többlet-szeretetet a gyermek így kivonja a családi körforgalomból, s átviszi a saját világába, a vele egykorúak közé, tárgyakba, szimbólumokra,:
hamis ideálokba. A mai fiatalok nem érzékelik a család intézményének felszabadító
hatását, és családalapításuk is többnyire csak menekülés a kényszertől, amelyet a családjukbangyerekként átéltek. Ez a menekülés újabb kényszerhelyzeteket teremt, s nem
csoda, ha a házastársak megcsömörlenek a család intézményétől, és elválnak. Jelenleg
világszerte minden negyedik házasság válással ér véget.
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Ha tehát a család válságáról beszélünk, a társadalmi intézmények válságából kell
kiindulnunk.
Mint tudjuk, a társadalmi intézmények közösségi szükségleteket elégítenek ki, például
az egyház a vallásos igényeknek ad kőzösségi keretet, az iskola a műveltség alapjait adja
meg, míg a család az intim együttélést, valamint az utódnemzés és -nevelés módját
szabályozza. A közösségi szükségletek kielégítéséhez természetesen nem föltétlenül szükséges az intézmények közreműködése: az ember lehet istenhivő és vallásos egyházhoz
való tartozás nélkül, lehet művelt iskolai végzettség nélkül, az intim együttéléshez, az
utódneveléshez sem kell föltétlenül családi keret. Az intézmény a társadalom részéről
csupán ajánlat: így kell, így célszerű viselkedned, igényeidet legegyszerűbben így elégítheted ki, céljaidat így érheted el. Az ember, mint Gehlen megállapítja, "ösztönszegény" lény,
s hiányzó ösztöneit az intézmény pótolja. 4 A kisgyermek kétéves koráig egyedül, szülői
gondoskodás és szeretet nélkül nem képes életben maradni.
Közösségi igényeink növekedésével együtt nő az intézmények száma is. A család
intézménye olyan új intézményekkel kerül szembe, amelyek az intim együttélést más
formákban képzelik el. Ilyenek az ideiglenes párkapcsolatok, a "próbaházasságok",
a kommunák, a lakóközösségek, amelyeket a fiatalok eleinte oly vonzónak találnak.
A család egyéb funkcióit is fokozatosan átveszik nagyobb, jobban szervezett intézmények: az iskola, az egyesületek, a televízió stb. Ez a funkcióvesztés azonban azzal a
nyereséggel jár, hogy a család visszakapja eredeti, igazi funkcióját, az intimitást. 5
A család válsága egyúttal a társadalom és az egyén válságát is jelenti. A jóléti társadalmak a gazdasági fejlődés olyan fokára jutottak, ahonnan már nincs továbblépés - a
hagyományos energiaforrások kimerülnek, az újak pedig veszélyeztetik a környezetet.
A fogyasztás üteme nem fokozható a végtelenségig, az elosztható javak mennyisége
"állandóan csökken: az emberek úgy élnek, mintha a fejlődés végtelen lenne, pedig ahhoz,
hogy életben maradjanak, a lemondás, az önmegtartóztatás útjára kellene lépniük.
Az általános gazdasági válság előrevetíti egy még félelmetesebb társadalmi válság rémét.
Az emberek félnek a bizonytalan jövőtől, s ez a félelem megbénítja az intézményeket,
beszivárog a családokba, amit az egyre csökkenő gyermekszám is bizonyít.
Az egyén válságáról tanúskodik a szekularizáció is, a transzcendentális értékek felcserélése anyagi értékekkel. A birtoklást a létezés elébe helyező pragmatikus materializmus
olyan morális értékeket kérdőjelez meg, amelyek elengedhetetlenek az intim családi
együttélés számára: a bizalom, a hűség, az ellenszolgáltatás nélküli segítségnyújtás, az
áldozatvállalás idegen ettől a gyakorlati materialista életfelfogástól.
A társadalom és az egyén válságát sokáig a család számlájára írták. A családi munkamegosztás hiánya, a patriarchális családstruktúra, a nők és a gyermekek családon belüli
helyzete valóban hozzájárult az egyén lázadásához. Sokan fogadták ellenérzéssel az
intézmény kényszerét, a család familista túlértékelését, a házasságon kívül élők, a vénlányok, a törvénytelen gyerekek megbélyegzését. A pszichológusok szerint a család a lelki
terror, a neurózisok melegágya. 6 A család meghalt! - kiáltanak fel, és ezzel sok fiatal
egyetért.
A családstruktúra átalakul. Ennek számos jelével találkozhatunk. Egyre általánosabb
lesz például a kétgenerációs kiscsalád. A harmadik, a nagyszülők generációja már nem
él egy háztartásban a fiatalokkal, noha jelen van a családban: a modern távközlés, a
telefon segítségével intenzív kapcsolat alakítható ki a nagyszülő k és az unokák kőzött
- így jön létre az úgynevezett "távolsági" intimitás. Ez a "kiterjedt nagycsalád" a feudális
nagycsalád modern változata. De felbomlik a paternalista és patriarchális családstruktúra is; a családon belül is egyre inkább tért hódít a női egyenjogúság, amely a politikában
és a munkahelyen már megvalósult. Parsons még úgy vélekedik, hogy a férfiak "insztrumentális", kifelé közvetítő-képviselő, a nők pedig "expresszív", érzelmi, belső-összetartó
szerepet játszanak a családban. Ma már a valóság inkább az, hogy e két szerepet mind
a férfi, mind a nő vállalja, az adott helyzetnek megfelelően: az apa már nemcsak a
gyermeknevelésben, hanem a csecsemőgondozásban is részt vesz, míg az anya, kereső
tevékenysége és jövedelme folytán, egyenrangúvá válik az apával. De egyre csökken a
távolság a gyermekek nemek szerinti szerepének elkülönítésében. Eljutottunk odáig,
hogy egy fiú is sírhat, és egy lány is futballozhat.
.
A család tehát rugalmas a valósággal szemben, az együttélési normák és a családstruk-
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túra megváltoztatásával alkalmazkodik az új helyzethez. A család "demokratizálódása",
sajnos, éppen az arra leginkább rászoruló társadalmi rétegekben megy végbe a leglassabban: legcsökönyösebben a munkáscsaládok ragaszkodnak a szerepek hagyományos
felosztásához.
A család válságának megszüntetésére különböző alternatívák születnek. A radikális
megoldás hívei a család intézményének felszámolása és egy merőben új társas együttélési
forma mellett törnek lándzsát. Jelszavaik a szexuális forradalom, a teljes érzelmi szabadság, az anarchizmus és a politikai szektarianizmus. A mérsékelt alternatívák képviselői,
bár nem vonják kétségbe a "klasszikus" családforma létjogosultságát, azt állítják - és
nem is egészen alaptalanul -, hogya társas kapcsolatok szabályozásában is többféle
intézményre van szükség, hiszen ma már a társadalmi élet valamennyi területén, a .
politikában, a művészetben és a gazdasági életben is, a pluralizmus uralkodik. Vagyis
ki kell dolgozni a társas egyűttélés családon kívüli változatait is, amelyeket nem kell
. mindenki számára kötelezőként előirni, amelyek azonban mintául szolgálhatnak a jövő
-re nézve.
Mind a radikális, mind pedig a mérsékelt alternatívák kőzős forrásra vezethetők
vissza, és - ha eltekintünk sajátos politikai és ideológiai színezetüktől - hat alapvető .
gondolat köré lehetne őket csoportosítani.
I. Az új ember problémája. Az új, boldogabb és szebb társadalom új embertípust
követel, a család viszont változatlanul a régi, a hagyományokhoz görcsösen ragaszkodó
embertípust teremti újra: a gyermeket a hatalom előtti meghunyászkodásra, alárendeltségre és önállótlanságra neveli.7 A szabad társas kapcsolatokra épülő kiscsoport, a
lakóközösség, a kommuna azonban önálló és független embert nevel. Jogos a családot
érő vád, ám a kommuna mint megoldás mind a mai napig csak utópia: Fourier és Owen
utópisztíkus társadalrnai nem élték túl alapítójukat, és a mai, nyugati kommunák élettartama sem hosszabb öt évnél. Hiába keressük tehát ott az új embert.
2. Az anarchizmus. A rendnek, amely nélkül nincs társadalmí létezés, az ember szolidáris természetére, nem pedig kizsákmányoló hajlamára kell épülnie. Az emberben ezt a
"természetet" kell ismét felfedezni, amit viszont a hagyományos családforma nem tesz
lehetővé; a család ugyanis, akárcsak az állam, uralmon és kizsákmányolásori alapuló
intézmény. Az új kisközösségi formáknak az eddigiektől különböző szolidáris rend
megteremtésén kell'fáradozniuk. A család is az elnyomásnak egy változata, csak azáltal,
hogy intimebb, sokkal rafináltabb mechanizmus - vallják az anarchisták, ugyanakkor
nem veszik tudomásul, hogy a család tagjait szeretet és együttérzés köti össze, s ezek a
vonások szerintük is az ember lényegéhez tartoznak.
3. Az elidegenedés problémája. Az alternatív családellenesség azt veti akiscsalád
szemére, hogy befelé fordul, elzárkózik a közügyektől, önző. 8 A szabad intim közösségek
ezzel szemben kifelé nyitottak, fejlődésre képesek és önzetlenek. Ez az elidegenedés
valóban jellemző a nagyvárosi, lakótelepi életformára: a modern kiscsalád tagjai elszakadnak a külvílágtól, a szomszédokat vetélytársnak és ellenségnek tekintik, attól tartanak, hogy a rokonok ellenőrzik lépéseiket, s hogya szülök beavatkoznak életükbe. Ami
viszont biztató: a fiatal családoknak ez az elszigetelődése csak ideiglenes, a szomszédok
sok esetben segítséget jelentenek számukra, és a rokonság sem csak ellenőrzi, hanem
támogatja is őket (például házépítés esetében), a szülői "beavatkozás" pedig, különösen
ami a nagyszülői segítő-nevelő szerepet illeti, egyenesen kívánatos. A család elidegenedése nem általános jelenség, és ilyen mérvű elidegenedést más társadalmi intézmények és
csoportok életében is tapasztalhatunk - ezt a társadalmi javak szűkössége és a technikai
fejlődés hozza magával.
4. A családi szerepek körforgása. Az alternatív vagy antifamilista családszociológia azt
veti a modern kiscsalád szemére, hogy tagjai megmerevednek egy bizonyos szerepkörben,>
amelytől nem tudnak, illetve nem akarnak megválni. 9 A dolgozó nő állandó lelkiismeretfurdalással végzi munkáját, mert igazi hivatásának a családanyai-háziasszonyi szerepet
tartja. De az apa sem érzi jól magát háztartásvezetői-csecsemőgondozói szerepében.
Az új intim kisközösségekben viszont a szerepek könnyen cserélnek gazdát, és mivel
állandó körforgásban vannak, senki sem válik egyetlen adott szerep rabjává. Az izraeli
mezőgazdasági termelő közösségekben, a kibucokban megpróbálták érvényesíteni a
családi szerepek körforgásának elvét. A nyugat-európai gyakorlat azt mutatja, hogya
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kezdeti lelkesedés után minden marad a régiben; a lakóközösségi kiscsoportok nőtagjai
továbbra is a főzéssel vannak elfoglalva, a férfiak ezalatt autót szerelnek az udvaron. Ha
a modern kiscsalád szerepének demokratizálódásából indulunk ki, ez a kritika sem
egészen helytálló. Jóllehet a családi szerepek, tökéletes körforgása már csak biológiailag
is lehetetlen, és föltétlenül szükség van a nemek közti munkamegosztásra, az általános
tendencia azonban kétségtelenül az, hogy a férfi és a nő a családon belül egyenjogúvá
válik. A gyermek családi szerepe azonban változatlanul tisztázatlan kérdés; az egygyermekes családok esetében megoldhatatlannak látszik. l o
5. Az emancipáció. A római jogban az emancipáció a gyermekre vonatkozott (az atya
szabad elhatározásából felnőtté teszi gyermekét). Ma valamely függőségi állapottól való
megszabadulást jelent, a köznapi gyakorlatban azonban a női egyenjogúsággal azonos.
A családszociológiában emancipáción a feleség és a gyermek hátrányos helyzetéből
következő függőségi állapot megszűnését értik. A jogi emancipáció még nem jelent teljes
társadalmi emancipációt: a nők és a gyermekek családon belüli függősége még ma is
fennáll, noha egyre inkább az anyagi függésre korlátozódik. A nők anyagi és szellemi
függetlenségüket gyakran munkavállalással, de még inkább hivatásuk tudatos gyakorlásával biztosítják. A kiscsalád e téren is fokozatosan demokratizálódik: a nők anyagi
függetlenségének növekedésével általában csökken a férfiak patriarchális befolyása. Az
alternativisták szerint azonban az igazi emancipáció - s ezen mindig női egyenjogúságot
értenek, pedig, nehezebben bár, de kimutatható, hogy a férfi is függ it feleségétől és a
. családjától - csakis az intim kisközösségekben valósulhat meg.
6. A lakóhely és a munkahely természetellenes elkülönülése. E gondolat hátterében a
tömegtermelö ipari társadalom általános. válsága, a környezetszennyeződés, a nyersanyag- és energiahiány áll. Az ipari forradalom óta a család már nem termelő, hanem
csak fogyasztó egység. Vissza kell tehát térni a hajdani önellátó kisgazdaságokhoz. Egy
ilyen utópisztikus életforma megvalósításán fáradoznak az Egyesült Államokban műkö
dő önellátó kommunák, ennek toboroznak híveket a nyugat-berlini "alternatív munkakőzősségek" és különféle marginális szektás csoportok. Csak néhány paraszti kisgazdaságban, esetleg a kisiparban található meg a lakóhely és a munkahely egysége; kétséges
tehát, hogy ez a megoldás lenne a jövő útja.
Ha a család alternatíváit szociológiai szempontból vizsgáljuk, kiderül, hogy - a radikális-anarchista elgondolásokon kívül- nem is igazi alternatívákról van szó. Az alternativisták ugyanis nem a család helyett, hanem a család melletl akarnak új intim kisközösségeket kialakítani, illetve magát a családot akarják megreformálni: a kommunákból, a
lakóközösségekből szeretnének kialakítani egy olyan újfajta családtípust, amelyben
valóban együtt van az intimitás, a szolidaritás és az egyén függetlensége.
A család alternatívái kísérletek tehát egy elidegenedett, szerepét, funkcióját és struktúráját vesztett modern kiscsalád megreformálására. Hiszen a kommunákból, lakóközösségekből néhány év elteltével a tagok önként kiválnak, és családot alapítanak; csalódottan, de gazdag tapasztalatok birtokában próbálják megvalósítani családjukban mindazt,
ami pozitiv volt a lakóközösségekben. Wurzbacher a következőképpen foglalja össze
a lakóközösség pozitív vonásait: l. szabadabb párkapcsolat, 2. a kiscsoport segítsége,
3. újfajta szülő-gyermek kapcsolat, 4. a társadalmi ellenőrzés új formái és 5. a férfi-női
egyenjogúság.v! Mindezek az értékek azonban a modern kiscsaládban is megteremthetők,
'
A keresztény kiscsalád számára a szabadabb párkapcsolat nem a házastársi hűség
feloldását, hanem a házastársi felelősség további erősödését jelenti. A keresztény bázis- .
közösségek a családközi együttműködés révén jelentősen segíthetik a - főként fiatal családokat. Az újfajta szülő-gyermek kapcsolata keresztény nevelés követelménye, a
hitbéli nevelésben pedig különösen fontos a szülők szerepe - a közös hit megvallása,
gyakorlása nagymértékben erősíti a keresztény család belső dinamikáját. 12 A társadalmi
ellenőrzés, amelynek normaerősítő és viselkedésirányító szerepe van, a keresztény családok körében a család intézményét és struktúráját törvényesíti, tehát közvetlenül óvja meg
a keresztény családot a felbomlástól, a válástól, ugyanakkor elősegíti a gyermekáldás
tudatos vállalását is.
A keresztény kiscsalád valós -alternatíva: nem újsütetű kísérletezés, hiszen alapjai
megvannak az evangéliumban, felépítéséről.pedig a pápai körlevelek adnak útmutatást.
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Keresztes András

A LELKIPÁSZTORI BESZÉLGETÉSEK
LÉLEKTANÁBÓL II.
A KÉRDEZÉS TECHNIKÁJÁRÓL. A beszélgetés bevezető szakasza, a bizalom légkörének kialakulását követően, miután a partner elmondta a mondandóját, szükséges lehet
a helyzet további feltárása, tények, összefüggések világosabbá tétele. Ilyenkor már
indokolt, hogy kérdéseinkkel erőteljesebben irányítsuk a beszéd folyamát. Ugyelnünk
kell azonban arra, milyen kérdéseket teszünk fel, hogyan kérdezünk.
A különféle lélektani szakkönyvek sokféleképp csoportosítják a kérdéseket. Mi most
az egyik lehetséges felosztást ismertetjük. A kérdések lehetnek:
1. Zárt végű kérdések. Ide tartoznak a nyelvtanban eldöntendő kérdéseknek nevezett
kérdések, amelyekre igen-nel vagy nem-mel felelhetünk. Például: "Beteg még á felesége?".
De ebbe a csoportba tartoznak mindazok a kérdések is, amelyekre egy-egy szóval lehet
válaszolni. Például: Ki ...? Mikor...? Hol...? stb. Az ilyen típusú kérdések túlságosan
széttördelik, szaggatottá teszik a beszélgetés folyamát; könnyen mellékvágányra terelik
- ha a lelkipásztor rossz irányban tapogatódzik a probléma mibenlétét illetőleg -, a
partnert passzivitásra kárhoztatják. Pozitív szerepük lehet viszont az úgynevezett nondirektív vagy kliens-centrikus'terápia részeként.
(Bár e módszer részletesebb ismertetést is megérdemelne, most csak néhány szót
ejthetünk róla. Ez a lelkipásztori gyakorlatban is eredményesen alkalmazható terápiás
eljárás nagyban épít a páciens közreműködésére, arra, hogy megfelelő támogatás esetén
a partner maga képes egyre világosabban eligazodni saját problémái között, s megtalálni
a maga számára a nehézségekből kivezető utat. A partner támogatását szolgálják az
úgynevezett visszatükröző összefoglaló kérdések, amelyek nyelvtanilag kijelentő mondatok is lehetnek. Az ilyen "kérdésekben" a terapeuta megkísérli a partner szavait, elhangzott kijelentéseit összefoglalni, külön ügyelve, hegy ne csak a szavak gondolati tartaimát
adja vissza, hanem a szavak mögött rejtőző érzelmeket is. Például: "Ha jól értem,
aggódik amiatt, hogy önző viselkedésével magára vonta Isten haragját?" - Tulajdonképp
azt is várhatnánk, hogy erre a válasz egy kurta "igen" vagy "nem" lesz. A gyakorlatban
azonban a jól megfogalmazott visszatükröző kérdésnek a legtöbb esetben az az eredménye, hogy a partner tovább beszél, részletezi gondolatait, érzelmeit, mivel a visszatükröző
kérdésekből azt olvassa ki, hogya segítő személyében olyan emberrel van dolga, aki
valóban megérti és elfogadja őt. - Aki részletesen is meg kíván ismerkedni ezzel a hasznos
beszélgetés-i.vezetési" technikával, annak jó bevezetést nyújthat Jálics Ferenc könyve:
Testvéreink hite, Prugg-Verlag, Eisenstadt 1979.)
2. Szuggesztiv kérdések. Például: "Ugye, még mindig rágódik emiatt a kudarc miatt?",
vagy: "Es akkor erős lelkiismeretfurdalása volt?" A kérdező eleve meghatározott irányba
tereli a választ s a beszélgetést, tehát korlátozza a partner szabadságát. Ráadásul az ilyen
kérdésekre nehezebb is lehet nem-mel válaszolni, mert ebben az esetben nemcsak a kérdés
tartaimát kell tagadnia, hanem a kérdező feltételezését is, ezt pedig esetleg nem szívesen
teszi meg gyámolítottunk. Az ilyen kérdéseket általában jobb elkerülnünk. Időnként
azonban élhetünk velük, oldjuk partnerünk emocionális gátlásait azáltal, hogy kimondjuk azt, amit a partner nem mer közölni. Mindenesetre legyünk óvatosak, ne sértsük az
érzékenységét, s ne próbáljunk hamis értelmezést kivetíteni rá.
3. Motivációs kérdések, vagyis amelyekkel az indítékok után kutatunk. Ezek a Miért
., .?-kérdések. Az ilyen kérdés föltevésénekgyakran nincs sok értelme. Azért, mert
nagyon sokszor az érintett személy sincs tudatában cselekedetei mozgatórugóinak, azok

A tanulmány
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első

részét szeptemberi számunkban közöltük.

a tudattalanban rejtőznek. Tehát vagy nem tud válaszolni a kérdésünkre, vagy olyan
választ ad, amely az általa "kigondolt" indítékra utal, nem a rejtett igazira. (Például a
szülők úgy hiszik, azért ellenzik leányuk házasságát, mert a vőlegény-jelölt szerintük nem
lesz jó férj, családapa. A valódi, a maguk számára sem bevallott ok, hogy félnek leányuk
elvesztésétől. Ezt a "megmagyarázó" lelki folyamatot a lélektan racionalizálásnak nevezi). Azért sem érdemes ilyen kérdéseket föltenni, mert ezzel mintegy provokáljuk, megerősítjük a racionalizálást, és megnehezítjük az igazi indítóok későbbi felismerését,
bevallását.
4. A nyitott kérdések olyan kérdések, amelyek hosszabb, részletezöbb válaszra ösztönöznek, de nem kívánják befolyásolni a választ. Például: "Kérem, mondja el, mi történt
a továbbiakban". A visszatükröző kérdések mellett ezek a kérdések, főlszólítások viszik
leginkább előre a beszélgetést.
Néhány megjegyzés még a helyes kérdezés témaköréhez:
l. Hasznosak lehetnek az olyan kérdések, amelyeket jó lenne, ha a kérdező is feltenne
magának. Vagyis, amelyek tovább-gondolkodásra ösztönöznek. Ezeknél esetleg nem is
a közvetlenül adott válasz a fontos, hanem az, hogy elgondolkoztassuk partnerünket.
2. Ügyeljünk arra, hogy megfelelő időpontban tegyük fel kérdéseinket. Ha türelmetlenségbőlvagy tapasztalatlanságból túl korán tesszük fel kérdésünket, nem kapunk őszinte,
a valóságnak megfelelő választ; s esetleg későbbi esélyeinket is rontjuk ezáltal.
3. Kérdéseink kezdettől fogva személyes érdeklődésünket tükrözzék. Egyrészt ne kóros
kíváncsiságból fakadjanak; másrészt ne mellékes körülményekre irányuljanak.
4. Kerüljük el a vallató kérdéseket, s mindazt, ami vallatásra emlékeztet, a bizalmatlanságot, a beugratni akarást, a gyanúsítgatásokat, a negatív kritikát. Az ilyen kérdezési
mód az érintett személy védekező- és támadókészségét hozza mozgásba, ahelyett, hogy
bizalmat és szimpátiát ébresztene.
5. Ne tegyünk fel egyszerre több kérdést. Ha egyszerre több kérdést teszünk fel, az
olyan hatást vált ki, mint a konvencionális kérdések (pl. "Hogy vagy? Hogy vagy?"),
vagyis azt a benyomást keltik a kérdezettben, hogy valójában nem is vagyunk kíváncsiak
a válaszára.
,
6. Sokat tanulhatunk abból, ha időnkent az elhangzott beszélgetésekrőljegyzőkönyvet
készítünk, s megvizsgáljuk minden elhangzott kérdés helyességét, jogosságát.
A BESZÉLGETÉS KÖZÉPSÖ SZAKASZA: A DIAGNÓZIS FELÁLLÍTÁSA.
A helyes diagnózis felállítása a feltétele annak, hogy a segítés módját és lehetőségét
megtaláljuk. A beszélgetés során próbáljunk felfigyelni a hibás lelki folyamatok szimptómáira, a helytelen viselkedés megnyilvánulásaira, de.a legfontosabb, hogy megértsük, mi
.
lehet az oka a helytelen viselkedésnek.
A diagnózis fölállításával kapcsolatban több szempontra is ügyelnünk kell:
l. Továbbra is fenn kell tartanunk magatartásunk elfogadó jellegét. Az ehhez szükséges elfogulatlanság megőrzése nem könnyű feladat. Saját érzelmeinket is állandóan
kontrollálnunk kell. R. Bang külön fölhívja a figyelmet arra, hogy azoknak, akiknek
hivatásuknál fogva naponta példaképként kell állniuk mások előtt, az erkölcsi irányjelző
szerepét kell betölteniük, nem szabad lebecsülniük azt a veszélyt, hogya bennük is
működő romboló erők könnyen kiesnek a tudatukból. De nem szűnnek meg létezni.
Lelkünk mélyén állandó harcban állunk ezekkel az elfojtott, destruktív érzelmeinkkel,
gondolatainkkal. És olyankor, amikor mások destruktivitásának nyílt jelentkezésével
szembesülünk, akkor ez a mélyben folyó tudattalan küzdelem felerősödik, s gyakran
megakadályozza azt, hogy helyzetmegítélésünk tárgyilagos, elfogulatlan legyen. Ilyenkor
könnyen hajlunk túlzott erkölcsi fölháborodásra, ami lehetetlenné teszi az elfogadó
magatartásnak, a bizalom légkörének fenntartását.
2. A helyzet megítélésében sohase magunkból induljunk ki. Ne vetítsük ki másokra saját
problémáinkat, előítéleteinket. Jó, ha újra és újra tudatosítjuk magunkban az egyének
különbözőségét, mert abba a kísértésbe eshetünk, hogy feltételezzük: a másik valószínű
leg ugyanúgy vagy hasonlóképp reagál az adott esetben, ahogy mi reagálnánk. Ha nem
vigyázunk, könnyen elszakadunk a realitástól, s nem találjuk meg a helyes segítés
módját. .
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3. Állandóan tartsuk szem előtt, hogy minden ember változik. fejlődik: van múltja,
jelene és jövője. Partnerünket és problémáit tehát e folyamaton belül és ne attól elszakítva próbáljuk vizsgálni, értelmezni. A problémák gyökerét rendszerint a múltban kell
keresnünk, nemegyszer a korai gyermekkorban. Ez pedig beláttathatja velünk gyámolítottunk felelősségének korlátozott voltát. A történeti szemlélet azt is jelenti, hogy nem
feledkezünk meg a jövőről sem, vagyis arról, hogy az ember képes megváltozni, s
legtöbbször szeretne is megváltozni.
4. Mindenkiben vannak elfojtott gondolatok, érzelmek, ösztönök. A hibás maga tartá. sok mögött gyakran ezek munkálkodnak.
A mélylélektani okok feltárása azonban nehéz feladat, nagy szakértelmet, gyakorlatot
és óvatosságot kíván. A lelkipásztornak megfelelő iskolázottság nélkül nem kell törekednie erre, sőt talán egyenesen kerülnie is kell az ilyen próbálkozásokat, nehogy több kárt
okozzon, mint hasznot. De fontos tudnia arról, hogy léteznek ilyen okok, sőt a hitéletben
jelentkező nehézségek zömének van valamilyen mélylélektani vonatkozása. (Épp ezért
igen hasznos lenne, ha a lelkipásztor mélyítené ilyen irányú ismeretéit.)
5. A diagnózis felállításának az a célja, hogy támogassa a helyes segítési stratégia
kidolgozását. Elsősorban magunknak szol, s nem a partnerünknek. Néhány esetben
ugyan segítő hatású lehet, ha közöljük a diagnózist partnerünkkel, a legtöbbször azonban felesleges és káros, mert meghaladhatja az ő felfogó és teherbíró képességét.
A CSEND, A HALLGATÁS SZEREPE A BESZÉLGETÉSBEN. Sok lelkipásztor
számáraproblémát jelent a beszélgetés közben beálló csend. Valahogy kínos dolognak
érzi. Nem tudja, hogyan viselkedjék ebben a helyzetben.
Valóban, rnit is kezdhetünk a csenddel?
Hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen
fajtái és milyen okai vannak a beszédfolyam megszakadásának, az így beálló csendnek.
A hallgatásnak három fő fajtáját szokták megkülönböztetni: I. bevezető, 2. szimptomaés 3. befejező hallgatás.
I. A bevezető csend akkor áll be, ha a többé-kevésbé semleges kapcsolatteremtő
beszélgetés nyomán kialakult a bizalom légköre, és közvetlenül várható, hogy partnerünk rátér a lényegre, az őt foglalkoztató nehézségre. Most koncentrál, keresi a legmegfelelőbb fogalmazást, gyűjti a bátorságot. Ezt a hallgatást nem szabad félbeszakítani, csak
akkor, ha nagyon hosszúra nyúlt. Hogy konkrétan milyen hosszúra? Egyesek 10-20
másodperc ről , mások pedig I-2 percről beszélnek. Ennek leteltével egy-egy együttérző
kijelentéssel, emocionális visszajelzéssel segíthetünk. Például: "U gye, nehéz megtalálni
a megfelelő szavakat", vagy: "Nem könnyű elkezdeni", vagy: "Gondolom, van valami
problémája, amiről jó lenne beszélgetnünk".
2. A szimptoma értékű hallgatásra általában a beszélgetés folyamán kerül sor. Ennek
a hallgatásnak többféle oka lehet.
a) Partnerünk ellenséges beállítottsága. Ez általában már a beszélgetés elején megmutatkozik. Ilyen csendre akkor kerülhet sor, ha a találkozás véletlenül jött létre, vagy pedig
egy kívülálló harmadik kérte a beszélgetést. Ilyenkor is emocionális visszajelzéssel próbálkozhatunk, hogy föloldjuk a gátiást. A legfontosabb, hogy ne válaszoljunk agresszióval az agresszióra. Segítő visszajelzés lehet például: "Bizonyára kellemetlenül érinti, hogy
így kéretlenül látogatom meg", vagy: "Ugy látszik, eddig nem voltak túl jó tapasztalati
a papokkal". Ily módon jelezzük neki, hogy elfogadjuk agresszióját, de nem öntünk
olajat a tűzre, s el kívánjuk kerülni az agresszió eszkalációjának ördögi körét. Szerenesés
esetben feloldódik az ellenállás. Es ha sor kerül a beszélgetés megindulására, kerülni kell
minden konfrontációt, vitát, különösen ha a vita tárgyának érzelmi vonatkozásai is
vannak. Az érzelmileg motiváit ellenvetéseket nem cáfolhatjuk meg racionális érvekkel.
Ha például azt mondja az illető: "Ugyis tudom, a papok mind egyformák!", akkor semmi
értelme sincs azt fejtegetni, hogy hányféle pappal találkoztunk már életünkben, s ezek
között nem volt két egyforma. Inkább segíthet a visszatükröző technika: "Úgy érzi, a
.papoktól nem sok jót várhat. Csak fölösleges dolgokat bolygatnak.fel."
Az ilyen partnernek különösen is szüksége van arra, hogy a beszélgetés kezdetétől
folyamatosan érezze az iránta meglévő pozitív beállítódottságunkat, komoly érdeklődé
sünket; s ezeknek nemcsak szavakban kell megnyilvánulniuk, hanem hanglejtésünkben,

736

arcjátékunkban, tekintetünkben és gesztusainkban is. A pozitív érzelmekre is áll, nemcsak a negatívokra, hogy érzelmek hasonló érzelmeket keltenek. De türelemmel kell
kivárnunk, míg a kezdeti bízalmatlanság helyt ad a lassan érlelődő bizalomnak.
b) Az elhallgatás másik magyarázata lehet, hogy az illető nem tudja kifejezni gondolatait, érzelmeit megfelelő szókincs vagy gyakorlat híján. Ebben az esetben óvatosan
próbáljunk meg segíteni, anélkül, hogy befolyásolnánk az adott választ: "Jól gondolom,
hogy ...1", vagy: "Ugy érzi, hogy ... T", vagy: "Jól következtetek, amikor azt hiszem ... T"
c) Beszélgetőtársunk elcsendesedésének oka lehet még, hogy szégyenli magát, fél szimpátiánk elvesztésétől. Mindenképp jó lenne, ha az illető mégís egyedül tudná rászánni
magát a közlésre, ne legyen olyan látszata a dolognak, hogy erőszakkal hatolunk be
lelkének titkolt rétegeibe. De ha látjuk, hogy szinte már reménytelenül kerülgeti a forró
kását, pedig megvan benne a közlési vágy, akkor segíthetünk neki, ha van támpontunk;
hasonlóan az előző esethez .
. d) A hallgatás oka lehet tudattalan eredetű is. Mert előfordulhat, működésbe lépnek
azok a tudattalan lelki mechanizmusok, amelyek megkísérlik megakadályozni, hogy
bizonyos dolgok felszínre kerüljenek ~szichénk mélyéből. Ilyenkor nagy mozgások
játszódnak le lelkünk tudattalan rétegében, a felszínen esetleg épp ez a csend a jele;
mintha minden energia elvonódott volna ezeknek az elhárító mechanizmusoknak a
működtetésére. A tudattalanunk már előbb észlelte, mint a tudatunk: kényes téma felé
közeledünk.
Ebben az esetben, s akkor is, ha a csend az elgondolkozás jele, azt szokták ajánlani,
hogy ne szakítsuk meg! Ezt a csendet el kell viselnünk, "ki kell hordanunk". Azt
tapasztaljuk nemegyszer, hogy a hallgatás után valami új, nagyon fontos szempont merül
fel. Az így nehezen megszült vallomás lényegesen hozzájárulhat a helyzet megértéséhez,
a probléma konstruktív megoldásához. A termékeny csöndet nem szabad megtörnünk.
Kivétel csak az lehet, ha a csend már olyan hosszúra nyúlt, hogy szemmel látható: a
partner számára szinte már elviselhetetlenül kínossá vált a helyzet.
NÉHÁNY SZÓ ARRÓL, MIT ÉRDEMES ELKERÜLNÜNK A BESZÉLGETÉS
SORÁN. Kerüljük el az olyan nyelv hasznáiatát.omelyben partnerünk nem érzi otthonosan
magát! Ne használjunk szakkifejezéseket, túl elvont vagy túl magasröptű szólamokat. Ne
fitogtassuk fölényünket. Ha különböző hullámhosszokon beszélünk, akkor igazi párbeszéd, igazi találkozás nem jöhet létre, hanem csak egymástól függetlenül elhangzó
monológok.
- Ne kívánjunk eleget tenni partnerünk irreális elvárásainak! Az irreális elvárások
nagyon megnehezítik a helyes kapcsolat kialakításának és a nehézségek megoldásának
lehetőségét. Ha túl sokat vár tőlünk, ez megnyilvánulhat abban, hogy passzívan viselkedik, azt szeretné, mások didják meg a problémáit: mi tegyünk valamit "vele" vagy "érte".
Az ilyen emberrel be kell láttatni, hogy helyzetének javulása nem várható csupán
másoktól; az ő közreműködésére elengedhetetlenül szükség van. És ha sikereket, részsikereket ér el, rá kell mutatni, hogy ebben nemcsak a véletlennek vagy másoknak van
szerepe, hanem neki magának is.
A túl alacsony elvárás azt jelentheti, hogy az illető úgy érzi, rajta már nem lehet segíteni,
nekünk sincs meg ehhez a képességünk. Lehet, hogy esete valóban komoly, de erről ne
tegyünk megjegyzést neki, s ügyeljünk, hogy erre metakommunikációs jelzéseink se
utaljanak. Próbáljunk reményt és bizalmat kelteni benne.
A fejüket könnyen kétségbeesésre adó emberek általában hajlamosak arra, hogy
állandóan csak a múlttal törődjenek, az elmúlt eseményeken rágódjanak. Az ilyenek
figyeimét a jövőre kell irányítani; lehetőleg ne a túl távoli jövőre, mert az még elérhetetlennek tűnhet, hanem a jövőnek egy kisebb, közelebbi, belátható szakaszára. Tűzzünk
ki viszonylag könnyen elérhető részcélokat, s építsünk a sikerélményre. Ne tartsuk a jót
magától értetődőnek, figyelmünket ne csak a hibákra irányítsuk. Es ha netán a részcélok
elérése nem sikerül, akkor se mutassunk csalódottságot, hanem kíséreljük meg elemezni
a helyzetet, hogy tudjuk, mire kell legközelebb jobban ügyelnünk. Használjuk bátran a
pszichológiai megerősítés eszközeit (pl. hangsúlyozott figyelem, érdeklődés, bólintás,
mosoly, dicséret stb.).
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- Kerüljük el a beszélgetésben való felületes, túlzott vagy ingadozó részvételt, illetve az
olyan jelzéseket, amelyek ennek jeleként értelmezhetők! Ezek mind gátolják a megfelelő
kapcsolat kialakítását, fenntartását.
A beszélgetésben való kisfokú részvételünk fakadhat érdektelenségből vagy abból,
hogy félünk behatóbban foglalkozni partnerünk panaszaival. Azt a benyomást keltjük,
hogy nem tudunk vagy nem akarunk segíteni. A kis intenzitású részvétel jelei, például
a merev, visszafogott mozdulatok; testünk elfordítása a beszélőtől; pillantásunk elfordítása; lefelé nézés; időnkénti vállvonogatás; rövid, szavakra, tőmondatokra korlátozódó
válaszok; halk, gyenge hang; gyakori elhallgatás.
A túl intenzív részvétel oka lehet a partnerrel való túlzott azonosulásunk, vagy pedig
saját bizonytalanságaink, szorongásaink elfedésének szándéka. Megnyilvánulásai lehetnek: felületes vagy összeütközéseket provokáló kijelentések; elsietett következtetések;
nyugtalanság; fokozott gesztikulálás; túlzott élénkség; bőbeszédüség; jelentéktelen dolgok részletezése; gyakori ismétlések; gyors beszéd, kevés szünet; magas és erős hang; a
partner nem jut szóhoz.
A rendszertelen részvétel esetén megvan a jószándék, de nehezére esik a lelkipásztornak, hogy folyamatosan koncentráljon partnerére és problémáira. Jelei: inadekvát mosolygás; ideges nevetés; gyakori témaváltás; másodrangú beszédtémák fölkapása.
- Partnerünk problémáit ne (csak) úgy ítéljük meg, ahogyan mi látjuk, hanem ahogy
ő átéli azokat! Kerüljük el
a) a túl gyors és felűletes diagnosztizálást. A helyes diagnózis feállításához elegendő idő
kell. Könnyen tévedhetünk. Magabiztosságunk megakadályozhatja az új ismeretek szerzését, az újonnan jelentkező szempontok észlelését, a hibás ítélet korrigálását. Sohase
tekintsük a diagnózist lezártnak. A segítő kapcsolatban kerüljük el a "címkézést".
b) a moralizálást. Az elítélő megjegyzések, például "Nahát, ezt nem is gondoltam
volna magáró!!"; "Azt hittem pedig, hogy bízhatom az ígéretében!", nagyon megterhelik
a kapcsolatot, és könnyen a partner bezárkózásához vezetnek. (A moralizálás elkerülése
még közel sem jelenti azt, hogy minden tettével egyetértünk.)
c) a bagatellizálást. Hallván a segítséget kereső panaszait, eltölt bennünket az együttérzés. Ha nincs elég tapasztalatunk, könnyen kísértésbe esünk, hogy efféle kijelentésekkel
öntsünk erőt felebarátunkba: "Egyáltalán nem olyan súlyos a helyzete", "Félelme alaptalan", "Túl nagy feneket kerít a dolognak" stb. Ha a vigasztalásnak szánt mondandónk
hatására is figyelünk, akkor talán értetlenül fogjuk tapasztalni, hogy szavainknak semmi
megnyugtató hatása nem volt. Ha szóban nem is tiltakozik az illető, reakcióiból észrevehetjük, hogy nem győztük meg, mert ő másképp éli át a helyzetet. Jóindulatú megjegyzéseink pedig azt az érzést keltik benne, hogy valójában nem értjük meg őt.
d) Hasonló hatásuk van az általánosító megjegyzéseknek, mint például: "Ez mindenkivel megeshet", "Hasonló helyzetben minden ember így tenne". Ez is a bagatellizálás egyik
válfaja, tetézve azzal, hogy a partner belső tiltakozását váltja ki: Az én esetem egyedi eset!
Nem olyan, mint ami "általában" szokott megesni az emberekkel.
- Kerüljük el a nézetek, elgondolások túl éles konfrontálását! Ne akarjunk azonnali és
mindenre kiterjedő vélemény-változtatást elérni partnerünknél. Tekintettel kell lennünk
arra, hogy az emberek "elfogadóképessége" korlátolt, nem végtelen. Gondolnunk kell
arra, milyen nehéz dolog föladni az addig biztosnak és érvényesnek vélt pozíciókat.
A meggyőzési kísérlet akkor kecsegtet sikerrel, ha óvatosan, lépésről lépésre haladunk
előre, mintegy hidat építve partnerünknek a visszavonuláshoz. Ne kényszerítsük megszégyenítő kapitulációra. A hídépítési folyamat kedvező eleme lehet annak elismerése, ami
beszélgetőtársunk véleményében pozitív és elfogadható.
Ne rohanj uk le a más véleményen lévőt. A szabad döntésnek még csak a látszatától
sem szabad megfosztanunk. Adjunk neki időt az ellenkező vélemény megemésztésére.
Aludhasson rá egyet. Semmiképp ne érezze beszorítva magát. Ne érezze úgy, hogy
szabadságát veszélyeztetjük. Ne torkolljuk le mindenestül, ne érezze úgy, hogy egyéniségének arculata, önállósága forog veszélyben. Ha így érez, akkor szinte reménytelen a
helyzetünk, mert csak az ellenállását erősítettük meg, és ez a kapcsolat megszakadásához
vezethet.
- Ne döntsünk partnerünk helyett! A lelkipásztort gyakran kereshetik fel emberek,
hogy kikérjék véleményüket, segítségüket olyan helyzet megoldásában, amellyel - úgy

738

erzik - nem tudnak megbirkózni. Nagy lehet ilyenkor a lelkipásztor számára a kísértés,
hogy kész megoldási javaslattal álljon elő, döntsön a problémázgató felebarát helyett.
Ezt azonban feltétlenül el kell kerülnünk. Az ilyen beszélgetésekben sokszor létfontosságú, egzisztenciális kérdésekről van szó. Vállalhatja-e a lelkipásztor jó lelkiismerettel a
felelősséget a döntéséért? Mi lesz, ha tévedett? Mi lesz, ha rossz tanácsot adott? És ha
döntése, tanácsa helyes is volt, vajon nem lenne az sokkal eredményesebb, ha ugyanezt
a döntést partnerünk érlelte volna meg magában, a gondolatot, az ötletet teljesen
magáénak érezve?
A döntés terhét segíthetünk hordozni, de teljesen nem vehetjük át magunkra. Segíthetünk a helyzet tisztázásában. Késztethetjük partnerünket, mondjon ő megoldási javaslatokat. Beszéljük meg közösen a pro és kontra érveket. Fölhívhatjuk új szempontokra a
figyeimét. Támogathatjuk abban, hogy tárgyilagosabban lássa problémáit. De a végső
szót nem mondhatjuk ki helyette.
- Ne engedjük, hogyeltorzuljon a hivatásunkhoz való viszonyunk, a hivatástudatunk!
Kétségtelen, hogy a lelkipásztorok magasztos hivatást és hivatalt töltenek be. De ezeknek
helytelen átélése veszélyeket is rejt magában. Van, aki hivatalát teherként éli meg. Főleg
a lelkiismeretes lelkipásztorokkal fordulhat ez elő, akik mélyen átérzik a hivatalukkal
járó súlyos felelősséget és saját gyarlóságukat, alkalmatlanságukat. Az ilyenekben megnőnek a gátlások és a szorongások, ami (újabb) sikertelenségekhez vezet. A többszörösen
megélt sikertelenség pedig azt eredményezheti, hogy az illető menekül hivatali szerepe
elől. Vagy a lelkipásztorkodástól teljesen független tevékenységben keres kielégülést,
vagy marad ugyan a lelkipásztorkodás területén, de nem vállalja teljesen a papi szerepet,
inkább csak jó ember, jó barát akar lenni, de nem mer másmilyennek mutatkozni, mint
a többi ember. Az ilyen lelkipásztor tartózkodik a vallásos témák érintésétől, mert azt
hiszi, ezt várják el tőle az emberek. És nem veszi észre, hogy akik hozzá jönnek, azért
fordulnak hozzá, mert épp egy lelkipásztor véleményét, segítségét kívánják, nem pedig
akárki másét.
A hamisan megélt hivatástudattal kapcsolatban fennáll egy másik veszély is. Vannak
olyan lelkipásztorok, akik belső bizonytalanságaik hatására épp ellenkező irányt vesznek: belemenekülnek a papi szerepbe. A lelkipásztori hivatal sáncai mögé bújnak úgy,
hogy túlságosan azonosulnak az általuk betöltött szereppel. Ez nyújt számukra biztonságérzetet. Az ilyenek ből pedig épp az emberi vonások hiányoznak, csak a hivatal fölénye
érvényesül. A hivatalnok-lelkipásztorok nemcsak hogy nem képesek elég mély személyes
kapcsolatok kialakítására, hanem merev, távolságtartó magatartásukkal nagyon gyakran kifejezetten elriasztják a maguk közeléből az embereket.
A helyes megoldás az lehet, hogy megpróbáljuk elfogadni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, saját gyengeségünk, alkalmatlanságunk tudatával együtt, bízva abban,
hogy mi, akik Isten munkatársaivá szegődtünk, nemcsak saját erőnkre, saját képességeinkre építhetünk, hanem annak erejére is, akitől hivatásunkat is kaptuk; s tudva, hogy
ez a kiválasztottság nem kiemeléstjelent embertársaink közül, nem külőnbbé tevést, nem
föléjük emelést, hanem azt jelenti, hogy mint hozzájuk hasonló, netán hibázó, netán
ügyetlen emberek, az ő szolgálatukra rendeltettünk.
- Ne saját személyünkhöz kössük segítséget kereső embertársainkat! Itt egy olyan
veszélyre szeretnénk felhívni a figyelmet, amely épp a jól induló és jól fejlődő kapcsolatokból fakadhat. Egyes személyek számára rendkívüli fontosságúvá vállhat a lelkipásztorhoz fűződő kapcsolat. Végre találtak valakit, aki feléjük fordul, aki figyelemmel
meghallgatja őket, aki törődik velük. Végre akad valaki az életükben, akinek a szemében
ők is értékesek. Előfordulhat, hogy a segítségünket keresőnek ez az egyetlen kielégítő és
kielégülést jelentő szociális kontaktusa. Az a veszély foroghat fenn, hogy ez a kapcsolat
mintegy pótlékává válik minden más emberi kapcsolatnak, ezáltal pedig gátjává a normális közösségi életbe való beilleszkedésnek. Az ilyen egészségtelen ragaszkodások kialakulását lehetőleg meg kell előzni, ha pedig már létrejött, fokozatosan és óvatosan le kell
építeni. A profán terápiákban is megengedhetetlenek; még furcsább azonban, ha egy
lelkipásztor nem veszi észre a helyzet fonákságát, ő, akinek Istenhez kell kötnie az
embereket.
A túlzott kötődések főleg akkor szoktak kialakulni, ha a segítő kapcsolat hosszabb
ideig tart. Ilyen esetekben fokozottabban szem előtt kell tartanunk, segítségünk akkor
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a leghasznosabb, ha gyámolítottunk eljut arra a fokra, hogy magán tudjon segíteni.
Mielőbb önállóságra kell szoktatni. Erősíteni kell benne a tárgyilagos önmegfigyelés,
önkontroll és önirányítás képességét, valamint az önbizalmat.
Magunknak is be kell vallanunk, hogy számunkra sem mindig könnyű lemondani
kapcsolataínkról, elengednünk a vezetett személy kezét, s elindítanunk a saját útján.
Mégis, ha tudatában vagyunk felelősségünknek, akkor partnerünket nem láncoljuk
magunkhoz, nem válunk pótolhatatlanná számára, hanem segítünk neki, hogy megtalálja azt az utat, amelyet számára rendelt az Isten, s megtanítjuk önállóan is járni ezen az
úton.
Ami a sorozatos beszélgetéseket illeti, azok befejezését komolyan elő kell készíteni.
Egyrészt, amint az előbb már szó volt róla, egyre inkább építenünk kell a partnerünk
önállóságára. Másrészt fokozatosan szóban is elő kell készítenünk arra, hogy lassan
elérkezik az utolsó beszélgetés ideje. Az előkészítést szolgálja az is, hogy egyre csökkentjük a találkozások gyakoriságát. Fontos lehet az esetleges kudarcokra, visszaesésekre
való felkészítés,az ellenük való immunizálás. Hogy mi magunk hozzuk elő ezt a témát,
máris csökkenti a kudarc lehetősége miatt érzett félelmet; s ha mégis előfordul visszaesés,
az érintett személy nem érzi úgy, hogy valami jóvátehetetlen katasztrófa történt, amelyből kilábalni többé nem lehet.
A BESZÉLGETÉS BEFEJEZÉSE. Amint a beszélgetés helyes kezdésére tudatosan
ügyelünk, hasonlóképp nem lehet a véletlenre bízni a befejezését sem. Általában azt
tartják, hogy intenzív lelki beszélgetést egy órai időtartamnál hosszabban nem célszerü
folytatni, ha tekintettel akarunk lenni a segítséget kereső és saját magunk lelki-fizikai
teherbírására. Jó, ha előre közöljük partnerünkkel, mennyi időt tudunk szánni a beszélgetésre. Ez elősegítheti a lényegre irányuló koncentrálást.
Mindenesetre ne stopperórával a kezünkben határozzuk meg, hogy letelt a hatvan
perc, most befejezzük; hanem arra törekedjünk, hogy konstruktív legyen a beszélgetés
lezárása. Lehetőség szerint arra törekedjünk, hogy a befejezésig legyen valami eredménye
a beszélgetésnek, többek közt egyetértés bizonyos pontokban, esetleges tennivalók meghatározása, a helyzet javulásába vetett remény felkeltése. Vagyis érezze a partner, hogy
volt haszna a beszélgetésnek.
Sokak szerint célszerű lehet összefoglalni a beszélgetés tartalmát, felidézni a fontosabb
tisztázott kérdéseket, a meghatározott teendőket. Ha több részes beszélgetésről van szó,
akkor egyfajta házi feladatot is adhatunk partnerünknek, amelyre a következő beszélgetésben visszatérünk.
A segítő, tanácsadó kapcsolatban nagyon fontosak lehetnek a beszélgetés utolsó percei.
Nemegyszer megfigyelhető az az érdekes lelki jelenség, hogy partnerünkből az utolsó
percekben, az utolsó pillanatokban kívánkozik ki valamilyen valóban fontos közlés: "Ezt
még hamar el kell mondanom... " jeligével. Hogy ennek a jelenségnek mi a magyarázata,
azzal most nem kell foglalkoznunk, de ügyeljünk arra, hogy a legfontosabb dolgok netán
a fölállás, a kikísérés, a búcsúzkodás pillanataiban hangoznak el. A beszélgetés befejezésekor föltétlenül utaljunk arra, hogy szükség esetén lehetőség van a beszélgetés folytatására.
A búcsúzás után még valami fontos munka vár a lelkiismeretes lelkipásztorra. Ne
fogjunk hozzá rögtön egyéb teendőink végzéséhez, hanem töltsünk még néhány percet
csendben. Gondoljuk át még egyszer az elhangzott beszélgetést. Milyen eredményeket
értünk el? Mi az, amit még nem sikerült tisztázni? Mi az, amire legközelebb vissza kell
még térnünk? Hol hibáztunk netán a beszélgetés vezetésében? Milyen tanulságokat
vonhatunk le ebből a beszélgetésből? Vigyük beszélgetésünket Isten elé, közvetítő munkánkat és partnerünket ajánljuk az ő oltalmába.
Felhasznált irodalom.R. Bang: A célzott beszélgetés. Tankönyvkiadó. Budapest 1976. - R. Bang: A segítő kapcsolat. Tankönyvkiadó, Bp. 1980 - H. Faber - E. van der Schoot: Pratiktum des seelsorgerlichen Gesprdchs.
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen" 1980 - N. Hoffrnann-K. E. Gerbis: Gesprdchsführung in psychologischer
Therapie und Beratung. Otto Müller Verlag, Salzburg 1981 - A. Rensch: Das seelsorgerliche Gesprách. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen", 1967 - J. Scharfenberg: Seelsorge als Gespriich. uo.' 1974 - H-J. Thilo: Beratende
Seelsorge, uo.' 1975.
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Puskely Mária

KERESZTES SZENT JÁNOS TANíTÁSA
A lélek sötét éjszakája
Keresztes Szent János neve elválaszthatatlanul összekapcsolódott aj.sőtét éj", a "lélek
sötét éjszakája" kifejezésekkel. Sokan talán mindössze ennyit hallottak a XVI. századi
karmelita misztikusról, és egyáltalán nem éreznek kedvet ahhoz, hogy ezzel a "sötéten
látó", a "semmi útján haladó" egyháztanítóval közelebbről megismerkedjenek. Ez a
vélekedés természetesen téves, amint azt az alább következő soro k is bizonyitják, de
ugyanakkor valami igazságmagot is tartalmaz. Nevezetesen azt, hogy a lelkiségi irodalomban Keresztes János írt a legkimerítőbben erről a sajátos állapotról. Elemzései,
leírásai - hogy ne is beszéljünk elsőrangú költői alkotásairól - teológiai és lélektani
szempontból egyaránt klasszikus műveknek számítanak. Sem előtte, sem utána nem
született ennyire átfogó és mélyreható elemzés a lélek "sötét éjszakájáról".
Kérdés azonban, mi szüksége van a XX. század emberének egy XVI. századi spanyol
karmelita klasszikus eszmefuttatásaira? Vajon nem léptünk már túl minden "sötét éjjelen", nem ismerjük-e eléggé a mélylélektan eredményeit, vagy - hivő szemmel nézve nem kaptunk-e már bő eligazítást keresztény életünk távlataira vonatkozóan? Anyagi,
szellemi, lelki szempontból vajon nem vagyunk urai már a csillagtereknek?
Igen, felnőttek lettünk, de elég öt perc nyugodt reflexió ahhoz, hogy szívünk titkai
megdöbbentsenek, hogy rémült gyermekké változzunk a bennünk és a világban ható
erők hatásai láttán. Szivünk, életünk ellentétes erők ütközőpontjául szolgálnak, és soha
nem lehetünk biztosak abban, mit hoz a jövő. "Nyugtalan a szívünk", mint Pálé,
Ágostoné vagy Avilai Terézé. Egész lényünk szeretetre, boldogságra, örök létre szomjazik; szeretni akarunk és tudni, hogy szeretnek. Végeredményben ugyanazokkal az egzisztenciális kérdésekkel küszködünk, mint minden kor minden gyermeke.
Keresztes Szent János igen jól ismerte az emberi szívek titokzatos tereit, a világban
ható erők harcát. Tudta, hogy végső fokon az emberi szív rejtekében fordul meg minden:
az egyén, a közösségek, a társadalomlés az egész emberi család sorsa. Krisztus szeretete
sürgette, hogy gazdag tapasztalata alapján - és sajátos karizmája erejében - bemutassa
Isten gyermekeinek méltóságát, feltárja a boldogságra szomjas emberi szív végtelenbe
nyúló lehetőségeit. Alázatos, de rendkívül határozott útmutatásával arra akart késztetni,
hogy feltétlen bizalommal ajándékozzuk oda magunkat a Háromságos Istennek, aki
eksztatikus önközlésében "előbb szeretett minket" (IJn.4,IO). Kortársainak és későbbi
olvasói nak végeredményben a belső szabadság útját világította meg; "ahol az Ur Lelke,
ott a szabadság" (2Kor 3,17). "Fokról fokra kell Krisztushoz hasonlóvá válnunk" (2 Kor
3,18) - nos ez a "fokról fokra való haladás" erőfeszítést, lemondást, belső erőink
összpontosítását, olykor elkeseredett harcot, a lefelé húzó erők elleni küzdelmet és a
szeretet erői iránti engedelmességet jelenti. Nem egyedül küszködünk, Maga Isten harcol
bennünk és értünk. O tisztít meg, teszi szívünket alkalmassá arra, hogy viszontszerethessük. Ő alakítja ki bennünk Krisztus képmását, egyesít önmagával. A "lélek sötét éjszakájáról" szóló tanítást ebben az összefüggésben kell megértenünk és értékelnünk. Voltaképp a húsvéti misztériumról van szó, a kereszt, a halál és a feltámadás titkáról. A
Megfeszített Szívében már megtörtént az ellentétes erők végső összecsapása, és megszületett a végleges győzelem. De itt és most még nekünk is meg kell harcolnunk a jó harcot,
a győzelem biztos reményében. Keresztes Szent János érdemeit abban kell látnunk, hogy
a "sötét éjszaka" jelképrendszerében l. leírja e küzdelem, e kereszt megnyilvánulásait és
hatásait; 2. meghatározza a legnehezebb pillanatok jellemzőit; 3. megadja a kulcsot e
"sötét éjszaka" megértéséhez és végül 4. megtanít arra, hogyan éljük meg ezeket a döntő
fontosságú kegyelmi életszakaszokat. Tanítását kétféle módon fejti ki: A sötét éjszaka
dala című szimbolikus költeményben, valamint a költeményt magyarázó két nagyobb
prózai művében (A karmelhegy útja, A lélek sötét éjszakája).
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Hogy miért "éjszaka", miért "homály", "sötétség"? E jelképrendszer választása kétségtelenül nem véletlen. Már említettük, hogya misztikus költemény a toledói börtönben
született: fizikai sötétségben, emberfeletti testi és lelki gyötrelmek közepette. A költemény
magyarázata alapján a következő elemeket nevezhetjük meg: a belső élet bizonyos
szakaszában (szakaszaiban) homály borul az ember érzékeire és szellemi képességeire;
hite elsötétedik, ugyanakkor mégis a hit erejében kell továbbhaladnia Isten felé. Homályba vész a cél, a transzcendens Isten, akit ebben az életben csak "tükör által, homályosan"
láthat (vö. I Kor 13,12), de akinek titokzatos jelenléte mégis elvakítja. Cselekvő harc és
a passzív befogadás dialektikus egysége ez az "éjszaka", a "Jegyes és a mátkalélek"
találkozásának titokzatos színtere.

1. A "sötét éjszaka": tisztulás
Keresztes Szent János élete alkonyán, már a "szeretet élő lángja" tüzében égve, visszautal
a megelőző tapasztalatokra:
Rendes körülmények között egyetlen lélek sem juthat el a lelki eljegyzésnek erre a magas
állására és királyi méltáságára, hacsak előbb át nem esett számos megpróbáltatáson és
szenvedésen. Mert amint az Apostolok Cselekedetei-ben olvassuk: "Sok háborúság által
kell bemennünk Isten országába" (14,21). Ezek a háborúságok ebben at állapotban már
a múlt eseményei, mert a megtisztult lélek már nem szenved (Az élő szeretetláng 11.25).
Már nem szenved, de pontosan fel tudja idézni, mi mindenen ment át:
A szenvedések, amelyeken azoknak kell átmenniűk, akiket az Úr erre a tökéletességre
el akar juttatni, háromfé/ék. Szenvedések, bántások,fenyegetések és kísértések: mégpedig
a legkülönbözőbb alakban, a világ részéről; szárazságok és szorongatások az érzéki részből
kifolyólag; gyötrelmek, sötétségek, szorongatások, elhagyatottságok, kísértések és egyéb
szenvedések a szellemi részről. Mert ezen a módon tisztul meg szellemi és érzéki részében
(uo.).
E tisztító szenvedések általában bizonyos időszakaszokban, lelki állapotban jelentkeznek. A karmelhegy útja című müvében így jellemzi:
Az első éjjel, vagy a tisztulás az ember érzéki részét illeti (...). A második az ember
szellemi részének éjjele. Ennek egyik felét, éspedig a cselekvő tisztulást a könyv második
felében fogjuk kifejteni, a szenvedő tisztulásnak majd e mű harmadik és negyedik részében
ejtjük sorát. A második éjjel, vagy tisztulás, a haladókra borul rá, amikor Isten elkezdi
belehelyezni őket az egyesülés állapotába. Amint majd látni fogjuk, ez a tisztulás sokkal
sötétebb és rettenetesebb" (I. 1,2).
E szövegben a lelki éjszaka következő ismérveit különböztethetjük meg: az Istennel
való egyesülés egyik sajátos időszaka, amelyet elbizonytalanodás, sötétség urall, célja a
tisztulás. Több szakaszból áll, cselekvő, illetve szenvedő magatartást kíván; a tisztulás
kiterjed az ember érzéki, majd szellemi részére. (Keresztes János szóhasználatában az
érzékek és a szellem az egész embert jelenti. A tisztulás tehát az egész embert érinti.)
Mit kell értenünk cselekvő és szenvedő tisztuláson? Az első esetben az ember szervezi
meg tisztulásának programját, legjobb belátása szerint erőfeszítéseket tesz; fékezi külső
és belső érzékeit, önmegtagadást gyakorol, kerűli a bűnre vezető alkalmakat stb. Ez a
cselekvő folyamat azonban csak lénye felületét érinti, csak egyes ellenőrizhető zónákra
terjed ki. Amikor Isten veszi kézbe ügyét, a tisztulási folyamat eléri tudatos és tudatalatti
világának legmélyebb gyökereit, kiterjed minden külső és belső érzékére, szellemi-lelki
.
képességére. Ezt az utóbbit nevezzük passzív tisztulásnak.
Mindkét esetben lényegében pozitív folyamatról van szó. Nem arról elsősorban, hogy
az ember valamiről lemond, valamitől elszakad, elválik - bár ezek is kétségtelen összetevők. A lényeg az, hogy ezek révén az ember lénye kezd átalakulni, másképp kezd
gondolkodni, más lesz értékrendje, másként érez, lát értékel, cselekszik. Röviden ezt
mondhatnánk: jobban, mélyebben, teljesebben szeret.
Nincs semmi csodálni való abban, hogya misztikus szerző annyira hangsúlyozza a
tisztulás feltétlenül szükséges voltát. Ki az az ember, aki - ha csak egyszer is őszintén
magába tekintett - meg ne tapasztalta volna, hogy bizony belőle is kiteine egy elvetemült
gyilkos, egy gyáva áruló, egy másokat eltaposó őrült diktátor vagy önző, zsugori Harpa-
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gon? Akinek van bátorsága ahhoz, hogy leszálljon önmaga mocsaras mélyeibe, rettegve
ismeri el, hogy megvan és erősödik a bűn gyökere, benne rejlik minden elkövethető rossz
reális lehetősége. Nem kell sokat eszmélődnie, hogy rájöjjön: a lénye mélyéig húzódó
gyökereket önmagától soha nem fogja tudni kiirtani. "Majomkenyérfákká" nőnek, és
szétrobbantják a kis herceg bolygóját. .. Az elszörnyedést Istenhez fordulásnak kell
követnie: ő az egyedüli, aki megtisztíthatja, sőt felemelheti az isteni élet szeretetközösségébe. Szeretni csak megtisztult, "megtért" szívvel lehet. És ki ne akarna szeretni és
szerettetni? A tisztulás a boldogság előfeltétele, és mint ilyen, egyben Isten ingyenes
ajándéka.
A szenvedő tisztulás körülményeit, módozatait nem az ember, hanem Isten határozza
meg. Nem kell rendkívüli, misztikus megpróbáltatásokra gondolnunk - Keresztes Szent
János erről is beszél, de nem tartja feltétlenül szükségesnek -, nagyon is egyszerűek,
hétköznapiak ezek a passzivitásra késztető körülmények (sikertelenség, a szeretet nehéz
helyzetei, betegség stb.). De itt mindjárt hangsúlyoznunk kell: a szenvedés, a megpróbáltatás, a fájdalom még nem maga az "éjszaka"! A "Iélek sötét éjszakája" állapotának
elengedhetetlen összetevője az ember pozitív válasza, hitből fakadó engedelmes magatartása, reménye és szeretete.
Keresztes Szent János szerint feltétlen szükség van a passzív tisztulásra, hogy az ember
alkalmas legyen Isten eksztatikus önközlésének befogadására és viszonzására. Ez a
fájdalmas tapasztalat ("éjszaka") alapjaiban forgat fel az emberben mindent, mintegy
más létmódra emeli. Az érzékies ember fokozatosan istenivé alakul.
A karmelhegy útja első könyvében a Teremtés könyve 35,2 alapján a szent szerző
ekképp foglalja össze az átalakulás követelményeit és gyümölcseit:
'
Ha a lélek Jel akar menni a hegyre ( ...), először vesse el magától az összes idegen
isteneket, amik nem mások, mint a teremtett dolgokhoz való ragaszkodások és vonzalmak.
Másodszor massa ki magából ezen érzéki vágyaknak maradványait, éspedig az érzékek
sötét éjjele által, vagyis tagadja meg őket és tartson miattuk bűnbánatot. A harmadik pedig
az, hogy új ruhában menjenJöl a hegy csúcsára. Megjegyzendő, hogy ez utábbtra.feltéve,
hogy a lélek teljesíti a két első kötelezettséget, már Istennek magának lesz gondja. O Jog
ugyanis a lélekre új ruhát adni. Ez az új ruha pedig nem egyéb, mint Istennek Istenben
egészen újnemű megértése, továbbá Istenben való, új, Isten iránti szeretet ( ...). Ezeken
kívül egészen új gondolkodásmódot és mérhetetlen élvezetetet önt a lélekbe, amely kiszorítja
belőle a régi gondolkodásmódot ésJogaimakat. Igy aztán Isten egészen megszünteti a régi
embert, vagyis pusztán emberi létét, és összes tehetségeit új, természetfölötti képességekkel
ruházza Jel, úgyhogy addigi pusztán emberi cselekvése istenivé válik (I. 5,7).

2. Az "éjszaka". ösvényein
E "megistenült" ember szerétetéletéről Keresztes Szent János Az élő szeretetláng című
költeményében énekelt. Most vizsgáljuk meg a sötét éjszaka tartaImát. Mit él meg a
"főszereplő", hogyan vélekedik magáról, és hogyan látja őt a tárgyilagos külső szemlélő?
A sötét éjszaka alanya csak a veszteséget tudatosítja. Nem érti, mi történik vele, miféle
kelepcébe esett. Addig kiegyensúlyozott, évek kemény munkájával megalapozott, erényekben gazdag belső életének egyszerre vége. Eddig biztos volt abban, hogy újabb
győzelmek várnak rá, a tökéletesség újabb fokára jut, és most minden összeomlott.
Erényei fonnyadt virágként hullnak a porba, életereje kiszikkadt, elvesztette örömét,
lendületét, unottá válik, nem tud mit kezdeni az emberekkel, hirtelen légüres térben
találja magát, semmi sem vonzza, végeredményben undorodik mindentől. Depresszió
kerülgeti, maga a lét vált értelmetlenné és kilátástalanná benne és körülötte. Ertelme
elhomályosodik, vagyis eddigi világos fogalmai összezavarodnak. Nem tudja, mit gondoljon Istenről, önmagáról, a világról, élete értelméről. Akarata nem mozdul, alig tud
kipréselni magából valami elhatározást. "Ugyan minek?", "Mire jó az egész?", "Ugyis
minden mindegy" - csak ilyen gondolatai vannak. Emlékezetéből kiesnek Isten szeretete
megtapasztalásának élményei, vagy ha eszébe jutnak, csak arra szolgálnak, hogy fájdalma, reménytelensége fokozódjék. Csak a rosszra emlékezik, és nem lát semmiféle gyógyszert a jövőben. Egész lénye felkavarodott, lába alól kicsúszott a biztos talaj, feje fölött
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teljesen beborult az ég. Szívét marta meg az ismeretlen kígyó, s a keserű méreg áthatja
minden ízét-rostját.
Isten mélységesen megalázza a lelket, hogy aztán annál magasabbra emelje, s ha ő nem
így intézné, hogy ezek az érzelmek, miután egy ideig dúltaki a lélekben, csakhamar újra
lecsillapodjanak, a test rövid néhány nap alatt tönkremenne. Így azonban csak időről időre
érik el ezt a legmagasabb fokot. Ezt a lélek olykor annyira elevenen érzi, hogy szinte szeme
előtt látja a számára kinyílt poklot és kárhozatot. Mert ezek a lelkek, akik a szó szoros
értelmében elevenen szállnak le a pokolba, ott tisztulnak meg, mintegy tisztítótüzükben. (A
lélek sötét éjszakája II. 6,6).
A sötét éjszaka szenvedő alanya természetesen a maga szubjektív módján magyarázza
az eseményeket. Nehezen hisz bárkinek is, aki mást állít, szinte süket minden józan szóra
vagy vigasztalásra. Ez a süket, érzéketlen mivolt is az éjszaka lényegéhez tartozik.
Ilyeneket gondol és mond "magyarázatképp":
a) Isten-elhagyta végleg és joggal: Midőn ez az állapot beáll, a lelkiember sokat szenved.
Szenved pedig nem annyira a reá boruló szárazság, mint inkább azon félelem miatt, amely
elfogja, hogy tudniillik el van veszve ezen az úton. Azt hiszi ugyanis, hogy Isten elhagyta
őt, mert hiszen nem talál nyugtot és örömet semmiféle jó dologban (A lélek sötét éjszakája.
I. 10,1).
b) Mindennek oka a maga nyomorúsága és bűnös mivolta: A lélek annyira piszkosnak
és nyomorultnak érzi magát, hogy úgy tűnik előtte, mintha Isten ellen fordult volna és ő
maga is ellenkezésben volna Istennel. Ez rendkívül nagy fájdalmat okoz neki, mert úgy
vélekedik, hogy Isten eltaszította őt magától (II. 5,5).
c) Semmit sem tehet és nem fog tudni tenni saját erejéből: E sötét éjszaka annyira
lenyűgözi tehetségeit és vonzalmait, hogy nem képes többé szivét és elméjét Istenhez emelni.
(. .. ) Itt Isten személyesen vette munkába a lelket, ezért nem képes ez utóbbi semmit sem
tenni (II. 8, I).
d) Senki és semmi sem segíthet rajta: Ugyanazt az elhagyatottságot érzi az összes
teremtmény részéről, és azt gondolja, hogy mindenki megveti, főleg barátai (II. 6,3).
e) Nincs remény, nincs semmiféle gyógyír: Ugy érzi, csak arra méltó, hogy Isten utálja
és örökre elvesse, (. .. ) Ugyanis nem lát magában semmit, ami méltóvá tenné arra, hogy
valaki szeresse, ellenben annál többet, ami őt utálat tárgyává teszi nemcsak Isten, hanem
az összes teremtmény szemében, mégpedig egyszer s mindenkorra (II. 7,6).
A sötét éjszaka alanya tehát elsősorban Istentől való elhagyatottsága miatt gyötrődik.
A külső szenvedések, megpróbáltatások csak másodlagosak. De mi a valóság? Hogyan
értékeli ezt az állapotot a tárgyilagos külső szemlélá, Keresztes Szent János? Mi az igazi
ok, és mi a cél?
E sötét éjszakával Isten valami sajátos hatást gyakorol a lélekre, úgyhogy azt ugyancsak
meg tisztítja szokásos tudatlanságaitól és gyarlóságaitól. Ezt a szemlélődő emberekbe
öntött szemlélődésnek, vagy pedig misztikus teológiának nevezik. Ebben Isten a lelket
titokzatos módon tanítja és oktatja a tökéletes szeretetre, a lélek pedig nem tesz egyebet,
minthogy szeretettel figyel Istenre, hallgatja őt és magába fogadja az ő világosságát
anélkül, hogy értené, mi is történik vele (II. 5,1).
A passzív tisztulás során tehát a "szenvedő alany" megtapasztalja Isten tisztító műkö
dését; élménye meghaladja minden addigi elképzelését, fogalmát. "Sötétség borul" addigi
ismert fogalmaira, hogy valami másnak adjon helyet. Isten tisztító jelenléte ismérveként
Keresztes János a következő jeleket sorolja fel: a) az ember nem talál többé örömet
semmiben; b) nyugtalanul keresi, mit tehetne Istenért, hogyan szerethetnéjobban; c) nem
tud úgy elmélkedni, amint megszokta. - Fontos az első két ismérv, a harmadiknak esetleg
negatív okai is lehetnek.
Hogyan kell viselkedni a "lélek sötét éjszakájában"? Bármibe kerül is, hűségesnek kell
maradni! A megpróbált ember nem teheti ölbe a kezét, várva, hogy majd csak elvonulnak
afelhők, majd csak elmúlnak ezek a fájdalmas órák. Most kell cselekednie, most kell
Amen-t mondania!
Hányan vannak, akik elindultak az erény útján, és amikor az Úr megszereti és bele
akarja helyezni őket ebbe a sötét éjszakába, hogy azon keresztül elvezesse őket a Vele való
egyesüléshez, megakadnak és nem akarnak előre haladni. Fennakadásuk oka' olykor az,
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hogy semmi kedvük sincs kilépni az éj sötétjébe, és nem engedik, hogy az Úr bevezesse őket
(A karmel hegy útja, Bev. 3).
.
A sötét éjszaka alanyának azt kell megértenie, hogy Isten különleges szeretettel törő
dik, foglalkozik vele. Isten gondoskodik arról, hogy megtisztítsa a maga számára, és
ezért a legértékesebb ajándékokkal halmozza el. Nem szabad meghátrálnia, visszafordulnia! Együtt kell műkődnie ezzel a rendkívüli ajándékkal. Meg kell tanulnia a cselekvő
passzivitás magatartását. Olyan hitben, reményben és szeretetben ,fogant választ kell
adnia és úgy kell cselekednie, mintha minden őrajta fordulna meg. Ejszaka van, halálosan egyedül érzi magát, retpeg a félelemtől, kétségek szorongatják, nem lát előre egy fél
lépésnyit sem? Nem baj. Elje hivatása, életállapota értékeit az ima, a szolgálat és az
önzetlen szeretet szellemében. Tegye ezt akkor is, ha nem látja sem értelmét, sem
eredményét. Isten ebben az állapotban nem eredményeket vár tőle.
Azok, akik ilyen állapotba jutnak, csak vigasztalódjanak szépen; legyenek türelmesek
és állhatatosak; ne szomorkodjanak, hanem bízzanak Istenben, aki nem hagyja el azokat,
akik őszinte és egyenes szívvel keresik őt. Tőlük sem fogja megtagadni azt, ami ezen az
úton szűkséges, mlg csak el nem juttatja őket a szeretet világos és tiszta fényébe (A lélek
sötét éjszakája, I. 10,3).

3. A Kereszt misztériuma
Bármennyi magyarázatot ad is Keresztes János, a lélek sötét éjszakája éjszaka marad,
vagyis misztérium, kifejezhetetlen valóság. Az említett szakaszok (az érzékek aktív és
passziv, a szellem aktív és passzív éjszakája) a legkülönbözőbb módon jelentkeznek.
Olykor jól elkülöníthetők, máskor egybefolynak, vagy újrakezdődnek. A szabály az,
hogy nincs semmiféle szabály. lsten mindenkit egyéni úton vezet. Nincsenek sémái, modelljei. Mindazonáltal rámutathatunk néhány olyan tényezőre, amelyek módosíthatják az
éjszaka szenvedéseinek tartaImát és erősségét. Keresztes János a következőkre utal: az
éjszaka intenzitása, ideje függhet attól, az életszentség milyen fokára akarja Isten felemelni az illetőt; milyen mélyek a lélekben a bűn gyökerei; milyen szellemi, teológiai és
pszichológiai ,.állóképességet", erőt tanúsít az illető. Ha nagyobb ez a készség, az éjszaka
általában sötétebb, dermesztőbb, de rövidebb ideig tart.
A passzív tisztulás szenvedései a bűnöknek azokat a legmélyebb gyökereit érintik,
amelyek meghatározzák az ember egész pszichotógiai, erkölcsi és lelki magatartását.
U gyanazokról a gyökerekről van szó, mint az aktív tisztulás kezdetén, csak ezek megnyilvánulásaijóval rafináltabbak, áttételesebbek. A gyógyító kés nyomán bizony sokszor vér
és könny fakad:
Illő, hogy az ember nagy részvétet tanúsítson azon lélekkel szemben, akit lsten belehelyezett ebhe a félelmetes és rettenetes éjjelbe. A lélek végtelen kínokat szenved és nagy
bizonytalanságban van az iránt, vajonfog-ejavulni állapota. (. .. ) Az ember szűkségképpen
megsajnálja és részvéttel van irányában (II. 7,3).
Ez a megértés és részvét elsősorban Keresztes Szent János leveleiből árad felénk.
Ilyenkor nem kell tudós teológusként magyaráznia, hanem az adott szenvedő személyt
kell erősítenie és vigasztalnia. 1589. október 12-én egy granadai ismerősének ezt írja:
Mivel most Ön ebben a lelki sötétségben és a lelki szegénységnek ürességében halad; azt
hiszi, hogy mindenki és minden elhagyta. De nem csoda, mert hiszen Ön most úgy érzi, hogy
lsten is elhagyta. Pedig senki sem hagyta el, és nincs is arra szűksége, hogy bármi miatt
aggódjék. Semmi ok sincs rá. Aki Istenen kívül semmi mást nem szeret, az nem jár
sötétségben, akármennyire homályban van, és bármilyen szegénynek érzi is magát. (. . .)
Ön rendhen van; ne törődjék önmagával, hanem örü(jön. Kicsoda Ön, hogy gondot akarjon
viselni önmagára? Szépen járna, ha megtenné. Sohasem volt johb lelkiállapothan, mint
most , mert sohasem volt ilyen alázatos, ilyen engedelmes, sohasem vette ily kevésbe
onmagát és a világ dolgait, sohasem tartotta magát még ilyen rossznak, Istent pedig olyan
jónak. sem pedig nem szolgált Istennek olyan tiszta szándékkal és olyan önzetlenül, mint
most. (. .. ) Az Úr Önt a legmegfelelőbb úton vezeti. Ne kívánjon tehát sem/ni mást.
(Levelek, 18).
Egyaggályosságban szenvedő karmelita nővért ezekkel a baráti sorokkal bátorít:
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Ezeket a napokat fordítsa arra, hogy bensejében vágyódik a Szentlélek eljövetele után,
a pünkösd ünnepe alatt és utána pedig maradjon az ő jelenlétében. Erre akkora gondja
legyen és tartsa oly sokra ezt a gyakorlatot. hogy ne törődjék semmi mással. ne nézzen
semmi mást, legyen az akár szenvedés, akár valami egyéb kellemetlen emlék. (. .. ) Ha
valamely szárazság vagy kedvetlenség jönne Önre, gondoljon a megfeszített Krisztusra, és
hallgasson. Éljen hitben és reményben, ha sötétségben van is, mert ebben a homályban
védelmezi Isten a lelket. Vesse aggodalmait Istenre, mert őneki gondja van Önre. és nem
fogja Önt elfelejteni. Olvasson, imádkozzék. örvendjen Istenében. az ön kincsében és
üdvösségében (Levelek, 23).
Lehetséges mindez? Hogya szívet-lelket fenekéig felforgató szenvedések, tisztító megpróbáltatások közepett örvendezzünk? Bogy az egész lényünket elborító sötétség, dermesztő éjszaka ellenére békében Istenre hagyatkozzunk? Keresztes János, Avilai Teréz,
Lisieux-i Teréz és sokan mások azt tanúsítják, hogy igen. Mindenki temperamentuma
szerint éli meg ezt az "aktív passzivitást", de a lényeg mindig ugyanaz marad. Igen, Ámen.
"Gondoljon a megfeszített Krisztusra, és hallgasson", esetleg ismételje Krisztus önátadó
szeretetéből fakadó utolsó sóhaját: "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet". Ez elég. Ez a
legtöbb, amit tehetünk.
Keresztes Szent János, amint láttuk, végigjárta mindazokat azösvényeket, amelyeknek szemléletestérképét és jelmagyarázatát aztán a kezünkbe adta. Hivatkoztunk. toledói
börtöne emberfeletti szenvedéseire, súlyos betegségére, üldöztetésére, belső megpróbáltatásaira, az utolsó hónapokban ellene folytatott rágalomhadjáratra. (Ha nem halt volna
meg "idejében", nem tudjuk, nem taszították volna-e ki a rendből...) Utolsó megnyilatkozásaiban "sivatagról és lelke nagy szegénységéről" tett szűkszavú vallomást. Pedig
akkor már túl'volt minden "sötét éjszakán"!
Soha nincs tehát vége a .Jélek sötét éjszakájának?" Szívszorító kérdés ez, ne keressünk
rá választ. Tekintsünk az értünk megfeszített Jézusra, és hallgassunk. Így szerette Isten
a világot. .. Kételkedhetünk egy pillanatra is ebben a szeretetben?!
Egyének, közösségek, csoportok, olykor népek beszélhetnének létük és hitük elsötétedéséről. A heideggeri Weltnacht felé tartunk, vagy a teilhard-i ómega-pont felé? Talán
a mi "Igen!", "Ámen!" szavunk szükséges ahhoz, hogy ez a sötétség, külső-belső megpróbáltatás számukra is a tisztulást és a nagyobb szeretetet eredményező "sötét éjszakát"
jelentse. Gondoljunk Edith Steinre, aki együtt élte népével a "kollektív éjszakát" és
tudatosan vállalt életáldozattal ajánlotta fel magát testvéreiért. A Kereszt misztériuma
jelölte meg a japán orvos, Takashi Nagai, a lengyel ferences, Maximilian Kolbe, a német
teológus, Dietrich Bonhöffer, a francia filozófus, Simone Weil, az amerikai Dorothy Day
és Martin Luther King vagy a salvadori érsek, Oscaro Romero életét. .. Azoknak az
ismert vagy előttünk talán ismeretlen "hétköznapi" keresztényeknek számát pedig, akik
a Lélek iránti hűséggel megjárták vagy most járják a "sötét éjszaka" ösvényeit, csak maga
az Isten ismeri.

A SZERKESZTÖSÉG 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, kettőssorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg-

könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze
tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadóórák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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PARDIANNA

Szürreális lelet
1.
Fekete haj egy szögön.
A normák túlvilággal teljesek.
Mindenféle testi-lelki elhanyagoltság
leroskad és sír, mint idősek előtt a gyerek.

*
A természet adatközlése véges.
Ám a fű teológiájában újra nő
minden végtelen.
Parányaink fényévekre esnek,
hogy összetartozó arcvonásunk
meglegyen.

*
Egy rossz minőségű cigarettától
már felgyullad az ifjúkori ábrándkép,
a régi legenda és új tűz,
az okfejtéses vulkán Istenért.

*
A nagyreményű reménytelenség
szólít, mint ép ima a bomlott testet.
A fohász térhatású. Az időre ráhagyatkozhat,
ami időtlen.

2,
Föld, az ígéret földje vagy még,
vagy túlhaladott teljesületlenségében
már minden elveszettség?
A síkból fölmered a tavasz,
a szuperhatalmi ének; - csak a lét, a létezés
minden erejével és erőtlenségével.

*
Az én politikám: a könyörgés.
Ha megyek, akkor is térdelek.
Az esti ég oly reális,
mint a galaxis-fekete-lyukba néző
rét-virágkivonatok az alvó homo-erkölcstelenben.

747

Szívem automata szervezetem lenyomja.
Az egész világot megszerezheti
egy rakéta s nem a lélek?
Kárt vallok minden hétköznapommal.
S a mentés harc,
harc men thetetlenségemmel.

*
Aki sebeiben is gyönyörű,
az már közelít a mindenséghez.
Ofotért nyílt kilátás a szemüreg
a szabad, szabadságtalan keretekben.

3.
Halotton segít-e a magyarázat,
ha az élőn se segít?
Ha értelemmel se megyűnk előbbre,
az emberiségen mi segít?
Ha energiáink oly rejtélyesen mozdulnak
két irányba, mint Jézusnak a kétkedő Júdás,
s Júdásért a szerető Jézus?

*
Tudom jól, a mentőautókon nem ül angyal
a sziréna-kék, Eurápa-tspumás egekben,
s a névtelenek névtelenül vívott kínjaikban
vesznek el, mlg fölrepül rájuk a szülőföld fáinak
koporsója, a halotthamvasztó, élethamvasztó évek,
s a hősök is, a hősök is mind ellentmondásban
halnak meg, békétlenségben támadnak fel, és békét
katonai kiadások közt hirdetnek.
Előbb töröltetik el az arc,
mint a könny.
De Ámen előtt és után, és közben
még élünk, élünk, élünk!
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Ünnepi Férfiú
írta IGNÁCZ RÓZSA

5.
Szent László 195O-51·ben

Egy diák tudatában
- Ki volt Szent László? - kérdeztem 1951-ben tizenöt éves fiamtól. A fiú dédapjáig
történelemtudós és tanár-ősök terhelik a családot. E tantárgyból kitűnőnek lenni: családi
hagyomány. Kortársaihoz viszonyítva - szánalmasan szomorú eredmény, mint részben
kiderül később - fölényesen "tud" a gyerek. Azonban csak a tanárai által sugallt
materialista szemléleten belül lát összefüggéseket, önálló elképzelései még nincsenek.
Nem üt őseire, iskolán kívül történelmet nem olvas, nem tanul rendszeresen, csak ha
véletlenül hozzájut valamihez. Gyanakodva hallgatja (s lehetőleg oda sem figyel), ha
másfajta történelemlátásról volna szó, mint az, amit tanítanak ma. Történelein és politika: gyanús rokonok szemében. Ezek iránti szunnyadó képességeit mintha tudatos védekezéssel nem akarná kibontani. Mint aki már az anyaméhben kiütéseket szerzett az
ellentétes szemléletek szüntelen, s oly kábának tetsző ütközésétől,ő is, mint kortársainak
jó része, titkos vitacsömörrel született, és bele kellett nőnie egy olyan világba, mely az
előre kitervelt és kitűzött célt feltétlen elérendő, megrendezett és tudatosított vitákkal.
mondvacsinált dialektikával nevel. Undorát zenével gyógyítja. S a történelmet és gyanús
rokonait, a halandzsa-tudományokat gyors felfogóképességgel, mérlegelés nélkül teszi
magáévá, s recitálj a, ha erre felszólítják.
,
- Ki volt Szent László? - Némi gondolkozás után ezt felelte: - Első Arpád-házi Lászlót
gondolod? Szentségéről tankönyveink nem tesznek említést. Hogy a hajdan szentnek is
nevezett László az elsővel azonos, ezt egy, szintén hajdani, katolikus elemi iskolai
harmadosztályos tankönyvből gyanítom. Emlékszel, hogy tízéves koromban, szegénységünknek idáig legsötétebb napjaiban vidéken, Gyomán nyaraltam, akkor még módos
parasztismerősöknél. Papp Zsiga bácsi kertjében, a kis, félreeső fabódéban csodálatos
egészségügyi papirosok voltak. Egy pergament keménységű Oszövetség részletein kívül
temérdek félig használt, régi tankönyv. Idilli helyecske volt ez. Virágzó fák vették körül,
a bódé födeién futó tököt érlelt a nap, s a házikóban is dongók döngicséltek. Ebben a
dongózenében olvasgattam néhány pillanatig az elhasználásra ítélt, s éppen soron lévő
lapokat. Szent László füvéről, Szent László pénzéről, a Tordai hasadékról volt benne szó,
de a lap alját már leszakította valaki. Most, hogy gondolkozom felőle: eszembe jut, hogy
mint úgynevezett szenttel francia tanárnőm lakásán is találkozom vele, ők a XIV. századból való Szent László fej-ereklyetartónak elég jó másolatát tartják díszként lákásukon.
Aztán kezd eszembe jutni még egy-két dolog, most, hogy erre gondolni kényszerítesz,
- egyszer, mikor beteg voltam, képeskönyvet adtál nézegetni; Gerevich, - azt hiszem, ő
állította össze, Magyarország művészettörténetiemlékeit az Arpád-korban. Ebben több
öreg oltár fényképe látható, - Szent Lászlóra például most, haloványan kezdek emlékezni; a leányrablóval festették meg, ugyebár? Oszintén akarok felelni - ne nevess ki -,
kérdezett szentedet emlékezetem óta egy kórházzal kapcsolatban hallottam legtöbbet
emlegetni.
Kiskoromban gyakran rettegtél attól, hogy vörhennyel a Szent László fertőző
kórházba kerülök. Ma csak László kórháznak nevezik; hallottam, mikor a házmester
néni ott fekvő kislánya után telefonon érdeklődött. A régi telefonkönyvben volt még
Szent László gimnázium is... Többet nevezett László szentségéről nem tudnék hirtelen
és készületlenül mondani. Magyar történelmet úgy, ahogy te elképzeled és emlegeted, mi
egyáltalán nem tanulunk, de hiszen te meg - annyiszor mesélted -, te egyáltalán nem
Ezzel a részlettel befejezzük az író nő még kiadatlan esszé-regényének közlését.
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tanultál magyar történelmet Erdélyben, mert akkor is Romániához tartozott. .. Azért
. tudsz talán mást a történelemről, mint il tankönyvek.,; Ha parancsolod, idehozom
történelemkönyvemet. Ebben a materialista történelemszemlélet alapjai vannak lefektetve, gondolom, eléggé alsó fokon. Négyen írták, nem azért mondom, hogy bosszantsalak,
anyám, de te, aki annyira megveted az "írói kollektív munkát", e! sem tudod képzelni,
milyen személytelen egy könyv.

A labdarúgó képzeletében
Harminckét éves, l 937-ben érettségizett, az egyetembe csak belekóstolt. Szívesen atletizált. S pár év alatt meggyőződött róla, hogy a hivatásos sportférfiúság nem megvetendő
foglalkozás a politikai földrengések korában.
Anatole France regényéből, Az istenek szomjaznak-ból az derül ki, hogya francia
forradalmat azok az eléggé jellemtelen kispolgári, élvvágyó nők élték át sértetlenül, akik
még csak hivatásos kurtizánok sem voltak, hanem egyszerűen szerettek szeretni, s jó
érzékkel, őszintén azt szerették, aki éppen hatalmon volt, vagy hatalomra volt törendő.
Nos, úgy tetszik, a huszadik század forradalmait a kis kaliberű szakember vészeli át a
legsimábban és legsikeresebben, belőle van a legtöbb és mindig szükség van rá. Egyes
hivatási ágak kimagasló személyiségeive! már más a helyzet, azoknak politikailag is
vizsgázniok kellett a múltban, s esetleg bűnhődniök a jelenben. A mi centercsatárunk
nem volt annyira híres játékos a közelmúltban, hogy ne szerepelhetett volna a következő
időkben is. Viszont használható, jó játékos volt mindig. A sport a jelenkornak kedves
vesszőparipája. Pali - nevezhetjük akár így is - mindössze annyi megrázkódtatást élt át,
hogy azelőtt Budapest székesfőváros Ferencváros nevű kerűletéről elnevezett, igen népszerű, .Fradi"-nak becézett csapatban rúgott, míg most a Honvéd nevű csapatban
centercsatár. Erettségi óta jóformán semmi irodalmat nem olvasott. Történelmet is csak
napilapokból. A kötelező olvasmányokból annak idején eljutott a Falujegyzőjé-nek első
fejezete 8. oldaláig, a többit "kivonatolva" közölték vele osztálytársai, a fejemberek. A
fejemberekhez képest Pali nyak-ember. Homloka a koponyája kerületével együtt néhány
milliméterre! vékonyabb, mint a nyaka. Némi horpadásais lehet ott, ahol szőke, göndör
haja, alacsony homlokából egyszerre e!őugorva, mint a súrolókefe cirokja, sűrűn sorakozik. A labda mindenesetre szereti ezt a kefével benőtt horpadást, Pali, a sportújságok
közlése szerint: .fején a labdával biztosan rohan a cél felé, mielőtt pompás fejesét
beadná." Izmos nyakán vékony aranyláncot visel, kis elefántocskával: feleségétől kapta,
még vőlegénykorában. Szeret keresztrejtvényt fejteni, ildomos családi életet él, két kisgyermek apja. A labdarúgó pályát azonban némi beletörődéssel és megalkuvással választotta élethivatásának, mert öttusabajnok szeretett volna lenni. Ez a lemondás úgy kívánt
kárpótlást, hogy Pali érdeklődni kezdett a sporttudományok iránt, s amit nem művel hetett, arról másképp szerzett értesülést és tudást.
Sportújságot, szakközleményt szorgalmasan böngész, legjobban élőszóból szeret értesülni olimpiászok történetéről, rekordokról, sportkarrierekről, és ezért olyanokhoz
vonzódik, akik ezekről a dolgokról tudnak és szeretnek is mesélní. Magánhasználatra
. van egy kis motorbiciklije, de nem versenyezhet vele soha. Kötelességének tartja megnézni a sporthíradókat. Lapos homloka és alacsony termete némileg emlékeztet a neandervölgyi ember rekonstrukciójának fényképére. Jóindulatú, szeret nevetni és sokat enne
válogatás nélkül, ha nem kellene a kondíciójára vigyáznia. Erzi, hogy sportembernek
már öregedő, s ez olykor elgondolkoztatja. Négyéves leánya máris kitűnő úszó és remek
tornász, de ötéves fiát felesége csodálatára még nem "vetette" be. A kisfiúval olykor, ha
szabadságon van övéi között, bukfenc-gyakorlatok helyett inkább beszélgetni és sétálni
szokott, a gyereket fák, madarak és más állatok érdeklik, és Pali, a jó apa, nemrégiben
természetrajz könyveket vásárolt, s gondosan megtanulta azokat.
Palit egy családi sétája alkalmábóllestük meg. Az adatokat röviden és áttekinthetően
tudomására hoztuk és megkértük, hogy nyilatkozzék.
Egy ideig gyanakodva hallgatott, a Szent László név meghökkentette. Szentekről ma
semmiképpen sem tanácsos kedvezően nyilatkozni. Az ember klerikális hírbe keveredhetik. Utóvégre családja van. Ugyálcázzuk tehát a kérdést, ahogyelgondolásunkszerint
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gondolatvilágához legjobban illett: a középkor lovagi tornajátékaira kerítettük a szót,
apárviadalokat emlegettük, s hogy bizaimát megnyerjük, elbeszéltük neki:
- László ötéves korától negyvenöt-ötvenéves korában bekövetekezett haláláig többet
töltött lóháton, mint amennyit állt, járt, feküdt és aludt. Lengyelországból Dunántúlra
ötéves korában, édesanyjának, Richiza királynénak és öt testvérének bőrkocsija mellett,
lovagolva tette meg az utat. Igaz, hogy apjának, I. vagy Bajnok Béla királynak csatlósai
fogták körül és vigyáztak rá. De már ötéves korában is olyan magas volt, mint egy
tizenegy éves gyermek. Attól kezdve szinte összenőtt a lóval. 194 centiméter magasra
nőtt, vállas volt, izmos, akármilyen paripa felnőtt korában nem is bírta volna el. Majdnem mindig lóháton harcolt, gyakran hadakozott két kézzel, lovát csak combizmaival
kormányozva ugrásra, rohamra, hátrálásra, lapulásra, farolásra vagy vágtára. Szög nevű
lováról legendák keletkeztek. Tudott lova nyakára borulva aludni, tudott kengyelben
állva forgolódni, látták kengyel és nyereg nélkül lóra pattanni, s megállni szőrén a
vágtató lovon. Negyven év alatt benyargalászta számtalanszor Lengyelországot Magyarországig. Vágtatott Szolnokdobokából Oroszországba, onnan Vácra, onnan Morvaországba, onnan Belgrádba, s onnan ismét Magyarországra. A dalmát tengerpart mellől
egy ízben királyi váltott lovakon megállás nélkül száguldott az erdélyi Meszeshegységig,
onnan ki az etelközi Moldovába, vissza Aranyostorda mellé, s megint fel Szabolcsba, a
Tiszapartra. Váradról a Vág mellé, s ki tudja még, hányszor, hová? A történet csak a
hadjáratokat, vagy a törvénykezések színhelyeit említi.
Mikor idáig értünk, a labadarúgó lelkesülten kijelentette, hogy ha kapna hozzá
adatokat, kiszámítaná (és ki is fogja!) kilométerekben László lóháton megtett útját
életében, mert máris bizonyítottan véli, hogy egy 1951ces túraautó megtett kilométerei
lemaradnak mögötte.
Mikor láttuk, hogyemberünket Szent László testi ügyessége kezdi érdekelni, felsoroltuk neki László további teljesítményeit:
- Század án ak nyilván-leghíresebb akadály- és árokugrója lehetett: a Tordai hasadékot
lóval azóta sem ugratta át senki (ha szélesedett is az ugrás után a szakadék, mint a
legenda állítja).
A félbe maradt öttusabajnok, most labdarúgó szeme csillogni kezdett, mikor elmeséltük: László vívott karddal párviadalban. Vívott csoportvívást várostrom alkalmával, a
buzogánynál húszszor nehezebb szekercével, vagy csatabárddal harcolt fél kézzel. Egyegy szekercesuhintás után bal kézzel gerelyt vetett, vagyis egyszerre harcolt közelre és
távolra. Üldöző rohamkor nyújtott lándzsával rohant előre.
Elmondtuk azt is, hogy László nem szeretett vért ontani: a mogyoródi csata után
könnyes szemmel járta végig, gyalog a csatateret, és a halottaktól mint bajtársaktól
búcsúzott el. Ernye elesett. ispánt megölelte és megcsókolta, hiszen az, mint igaz barát,
mindig a békeszerzésen fáradozott, nem akarta, hogy Géza és László hercegek első
unokatestvérük, Salamon ellen hadat viseljenek, hogy magyar ölje a magyart. De tisztességes temetést rendelt a cselszövő Vidnek, Salamon gonosz és hatalomra törő német
tanácsadójának is, mert lovag a halottat többé ellenségnek nem tekinti. Nem tekintette
annak a legyőzött kunokat, besenyőket sem: Belgrád bevételekor Nikétász császár nagy
ámulatára, Gézával egyetértésben, a foglyokat szabadon bocsátotta. Később, az Aranyos mentén elfogott kunokat megkereszteltette, ami azt jelenti, hogy a hazátlan vándorokat befogadta országa népei közé.
Elárultuk még azt is a labdarúgónak, hogya XI. századnak ez a legnagyobb államférfia nevetni is szokott. Sokat és bőségesen a kútfők szerint, ha harc előtt jókedvűen
pezsgett a vére. Mosolygott szélesen és derűsen, mikor tolakodó, s néhányszor már
megvert besenyők és kunok szemtelen hadüzenetét vette át. Szerettünk volna már
kérdésünkhöz elérkezni, de a labdarúgó képzeletét elragadta László eléje vázolt alaja, s
újabb és újabb részleteket kívánt róla inkább megtudni, mint azokat emlékezetében
felfrissíteni, hiszen iskolás tudását régen elfeledte volna, - ha lett volna ilyen neki, de mint
bevallotta, történelemb ől egyszer bukott. Igy aztán elmondtuk neki még azt is, hogya
cserhalmi ütközetben László nehéz sebet kapott, miután négy kunt szekercéjévellevágott, de a harcot sebesülten is tovább folytatta, mert megpillantotta egy vágtató kun
lován azt a bizonyos elrabolt leányt. .. "és hiában rohant a leányrabló nyomába, megeresztett kantárszárral, Szög paripája hátán, a kunt nem érte be. Ekkor a leányra kiáltott:
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»Szép húgom, övénél fogva ragadd meg a kun t, s ugorj magad le a lóról!« Mikor a leugró
leány magával rántotta a leányrablót a földre, László lándzsát ragadott. A megszabadított leány ekkor már rémülten könyörgött, hogy szöktetőjét ne ölje meg a szeme láttára... "
- De remélem, megölte! - kiáltott közbe a felizgatott labdarúgó, s aztán elpirulva
kiigazította magát:
- Igen. Megölte. Erre emlékszem már. Ezebben az esetben így volt sportszerű. Az
irgalom itt teljesen sportszerűtlen lett volna. Es ez a László valóban született sportférfiú
volt. Annyira, hogy példáját látva, az ember elgondolkozik: különösen ma. mikor annyit
beszélnek fejlődésről, haladásról, - van-e ma csakugyan kiváló, egyéni sportteljesítmény,
már úgy értem, hogy haladt-e az ember az egyéni sportteljesítményekben? Foglalkozom
egy kevéssé sporttörténettel. A spártaiakat véve alapul, nem lehetünk túlságosan büszkék. Ú gy vélem, a sportágak szaporodtak inkább és nem az egyéni teljesítmény sokszorozódott meg az újkorban és főként jelenkorunkban. Síelni ősidőktől fogva tudtak a
hegylakók, újkeletű sportok azok, amelyeket az új technikai eszközöknek köszönhet az
ember: például a sportrepülés, az autóversenyzés. Nem, ezek nem igazi sportok, ezek a
technikai eszközökre támaszkodó sportok csak részben foglalkoztatják az embernek a
testét és szellemét. (Szellemet mondott, betű szerint.) Igaz, a gerely és a lándzsa is eszköz
és a ló is kőzlekedési eszköz, de mennyire másként egy azzal az, aki veti a gerelyt és
megüli a lovat, mint az, aki kormánykereket forgat. Vagy hogy ez bennem reakciós
felfogás volna? Nem tudom, de úgy érzem, hogy azok az eszközök, amiket jóformán még
magunk állíthatunk elő és magunk gondozunk, javítunk, vagy neveljük, mint a lovat,
közelebb kell, hogy álljanak hozzánk, mint a készen kapott, a gyártott sporttárgyak.
Most olvastam egy cikket a sport fejlődéséről. (Nekem is kellene írnom a labdarúgásról,
- pártszempontból, de nem szeretek fogalmazni és nagyon félek is, hogy a sportnak és
a politikának az összeegyeztetését elvéteném, s valami egyénit írnék bele - egyéni az
annyi, mint reakciós. Ha tudnék is valamit mondani erről a kérdésről, félek, újnak vagy
másnak hangzana, mint amilyen cikket elvárnak, tulajdonképpen csak minta után kell
ma cikket írni, de minek másoljak, még azt is elvéteném, sohasem volt jó jegyem
fogalmazásból.) Hát igen, ez az igazi, ha semmi eszköz sem kell a sporthoz. A labdarúgás
is másodrendű dolog, de ezt csak egészen bizalmasan mondom, utóvégre ez a kenyerem.
A torna, az az igazi. Számomra az lett volna boldogság, ha sporttornász lehetek. Igen
- ismételte magát Palink, mint a nehezen gondolkodó emberek szokták -. az a gyanúm.
hogya sport terjed, de nem fejlődik. Egyre többen űzik és egyre kevesebb a kimagasló
egyéni teljesítmény, már legalább nálunk így van. A futballban is, de nem akarok
hazabeszélni, és kűlőnben is ez már politika volna. Sportpolitika. Kár, hogy erről sem
lehet őszintén beszélni, de hát miről lehet egyáltalán? Én öttusabajnok szerettem volna
lenni...
Életrajza figyelmes meghallgatása után feltettük a kérdést: mint sportember hogyan
képzeli el a mogyoródi csata előkészületeit, és pontosan és röviden azt a néhány pillanatot, mikor a harcra kész sereg előtt László végiglovagol és...
Belevágott. Mint aki már az egészet magáénak érzi:
- Szép kép lehetett. A sereg hátában a befagyott Duna. Nehéz feltétel, mert hátrálás
esetén a viz beállása ellenére is szinte lehetetlen a gyors átkelés. Egy ilyen hendikep
sportembernél igazi elszántságot és lendületet ad. Hogyan is mondta: egy nap és egy éjjel
álltak ködben, nem lehetett a csatát elkezdeni. Persze, akkor még álcázásnak híre-hamva
sem volt. Nyíltan küzdöttek, szemtől szembe, mikor végre fölszállt a köd és szikrázóan
megcsillant a téli nap a zúzmarás bokrokon. Február 26-án már eléggé erősen tud tűzni
a nap. 'de azért még lehet kegyetlen hideg. A zúzmara arra vall. Egy sportszerű, azaz
nyíltan hadakozó, erős, edzett férfiakból álló sereg remeghetett már a türelmetlen izgaIomtól, a harckészségtől huszonnégy órai kényszerű pihenés után. Es a köd el is ernyesztette kissé az izmokat. .Didereghettek az átélt ködös órák miatt, és szinte szárítkoztak
a tűző napon. De így, egy napi álldogálás után meg be is kellett magukat melegiteniök,
hogy szakszerűen szóljak. Ugyebár hallott már az izmok bedolgozásáról? Az ember
meccs előtt kis tornagyakorlatokat végez: helyben futást, topogást, karlendítést. Két
okból: először 'azért, hogy az izmok bemelegedjenek és valóban működjenek. Aztán
azért, mert ilyenkor már nem lehet tétlenül állni, ülni vagy heverni, már mozogni kell.
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Látott már lóra szálló embert lent a földön, amint csizmája szárát korbácsával ütögeti?
Még lent van a földön, de a lovát buzdító rnozdulat már. kikívánkozik, szinte kiugrik
belőle! A lovagolni akaró lovaglás előtt saját csizmáját csapkodja, a futásra startoló
helyben topog: készül is, edzi is, melegíti is magát - és trtár éli is azt, amit pillanatok
múlva tenni fog. A készülődésben a bekövetkezendő tett izgalma és öröme már benne
remeg.
így lehetett Szent László serege is, és különösképpen maga Szent László. Le és föl
nyargalva a sereg előtt, nem szöveggel lelkesítette a vitézeket, ha mondott is valamit,
ilyenkor a szöveg nem fontos és nem is hat senkire. Az a fontos, hogy ő maga máris lovon
volt, futtatott, edzett, gyakorolt. Ne úgy gondolja el, hogy mutogatta a vitézeknek:
idesüss fiam, így kell a lándzsával célozni, - ilyenkor már késő az oktatás! Nem, meggyő
ződésem szerint ő nem oktatott, hanem lendített, mert még nem volt harc az ellenség és
aző serege között, de benne már jelen volt a harc..Érti, ugyebár? Sajnos, nem vagyok
a szavak embere. Benne volt a mozdulat. Egy ilyen mozdulatra az egész seregnek
bizseregni kezdhetett a vére, ők is kaptak már László példájára a lándzsájuk után,
. ficánkoltatták maguk alatt a lovaikat, de közben Lászlót nézték. Mert az is sportszerű,
sőt az a sportszerű, hogy az ember a kezdeményezőt nézze. Gondoljon a csapatvívókra,
ha látott' már ilyen mérkőzést. Lesni kell az elsőt, a kezdeményezőt, a vezetőt, ez belső
törvénye a sportnak. Ugy képzelem, félkörben állhattak a csipkebokor körül.
Gyönyörű kép lehetett. Nem festette meg senki? A vadrózsabokron a dércsípett, piros
csipkebogyó gyakran rajta marad az új rügyezésig. Sokat sétálok, ha tehetem, nagyon
szeretem és kissé ismerem is a természetet.. Különösen a fák és bokrok életét, mert a
kisfiam is azok után érdeklődik folytonosan. A zúzmara ujjnyi vastagon ül a karcsú
vadrózsa ágakon és a bokor hegyein, s az ágak hajlatában, vörösen, mint egy-egy csöpp
vére az ellenfélnek, ott virít a dércsípett csipkebogyó. A menyét bizonyára még akkor
szorult a bokor. alá, mikor a sereg odébb húzódva táborozott a ködben, lova nyakára
borulva, szekér oldalához dőlve, egymást rnelegítve. De most, hogy szikrázva fölkelt a
nap, hogy a talpra szökkent sereg széles félkarajban szétterjedett a mezőn: szegény kis
menyét rettenve ébredt arra, hogy idegen élőlényekből álló szag-gyűrű öleli át. De nem
mozdult azért. Fehér volt a zúzmara, fehér az ő bundája is. Ebben az álcázatlan hadseregben egyedül a menyét volt modem a szónak mai értelmében, mert csak ő álcázta magát.
Ugy tudom, sokkalkésőbben szokott vedleni és bundát cserélni, ilyenkor februárban
még nem. Ébren volt. már, de meg sem mozdult, legszívesebben holtnak tetette magát,
deazért figyelt. László nem nézte gyakorlati célpontnak a csipkebokrot, nem azért döfött
feléje. Egyszerűen: benne remegett a mozdulat, előtte állt a bokor, körbevették a vitézek,
nemcsak harcvágyó izgalommal, hanem azzal is, mellyel bizonyára máskor is megrnegbámulták ezt a kiválóbajnok6~; az ilyen bámulat szinte kényszeríti az embert arra,
hgy produkálja magát. Említette, hogy Szent László a kútfők szerinn sokszor nevetett.
Nos, ebben a pillanatban egészen biztosan nevetett, nem harsányan, nem hahotázva,
csak úgy életörömből, sportizgalomból, - játékból, mert mikor úgy tesz az ember,
ahogyan tenne, ha komolyan tenné, akkor játszik, ugyebár? Nevetett, s döfött egyet a
csipkebokorba. A. kis menyét megrezzent. A bokorról egyszerre hullani kezdett, sőt
rázuhant a porzó zúzmara ezer kis jégkrístálya, bizonyára meg is rázkódott. Az ijesztő
szag ott volt közvetlen előtte. A rebbenésre megzörrent a bokor. László odanézett, de
odanéztek a vitézek is, sőt egy pillanat alatt körülvették gyerekes izgalommal, vagy talán
még inkább V~dászizgalommal a bokrot: mi zöröghet benne? Hiszen vadász volt az
mindahány, éles fülű a vadverte zajra. Lehetett volna róka is a bokorban, vagy éppen
pecsenyének való fácán. De egy menyét volt, sőt karcsú, fehér hermelin, nyilván Magyarországon bőven élt még vad abban az időben.
Hová menekülhetett volna szegény kis vadállat? Ösztönszerűen hátrálnia kellett volna
a szag elől? De hiszen már körbevették. A lándzsának ugrott? Nos, ha félénk is, azért
agresszív is a menyét, hiszen ragadozó. Elszántan szembevetette magát azzal, ami érzése
szerint megtámadta. nekikapott a lándzsának. László bizonyára abban a pillanatban
megemelte a lándzsát.. A kis állat mintegy ráragadt. De hosszú egy. ilyen lándzsa!
A természetes az lett volna, hogy levesse magát róla és a vitézek lába között próbáljon
elmenekülni. Nagyon gyorsan kaphatta fól a lándzsát László. Mondjuk azt, hogy végigcsúszott azon a menyét és László ölébe pottyant? László közvetlen közeléből feltétlenül
I
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a földre kellett volna vetnie magát. Nincsen arról szó a kútfőkben, hogy László megragadta volna és a keblére vonta? Kár. Ez ismét László hihetetlen ügyességét jelentette
volna: lándzsalapon végigcsúsztatott menyétet fogni elevenen! Nem, ez túlságosan is
nagy produkció lett volna, ez már zsonglőrség, ugyebár? Sehogy sem tudom kérem
elképzelni, hogy a menyét vagy hermelin, végeredményében mindegy, egy család, végigsétált az éles lándzsán és bizalommal megtámadója keblére simult. Bizonyára reszketett,
kapart és harapott. Nem? Nem értem, sehogy sem értem. Nagy keze volt Szent Lászlónak, tessék már mondani? Bizonyára, Kitárt arasza egy 194 centiméteres daliának
lehetett akkora, mint az egész menyét a farkával együtt. Milyen gyöngéden foghatta meg.
Szinte látom. Igazán gyöngédek csak nagyon nagy erejű emberek tudnak lenni. S hogy'
nevethetett az egész,dolgon! És ezt csodás jelnek vették a vitézek? Tetszik tudni, minden
sportoló babonás. Es én egy ilyen középkori háborút csakis úgy tudok elképzelni, mint
egy sportmérkőzést. Nem akarok magamról beszélni, de nekern is van egy gyermekkori
radírgumim. Már olyan piszkos és kopott, hogy kétségbeejtő ... De azért ugyanezt a
radírgumittitokban az öltözőben, meccs előtt, mint hajdan a suliban felelet előtt, mindig
előveszem. Nagyon féltem, hogy egyszer egészen elkopik, ezért papírban és dobozkában
tartom és nem harapok bele, isten őrizz, hogy el ne morzsálódjék mégjobban, hiszen már
nagyon öreg holmi, csak úgy gyengéden kettőt harapdálok rajta. A sportember babonás,
mert érheti véletlen szerencse, vagy véletlen baleset. Azt tetszik mondani, hogy nincsenek
véletlenek?
Nincsen, nincsen. És mégis. Isten tudja. Isten ugyanis feltétlenül van. És az is van, hogy
valakinek ,természetfölötti ereje van. Parasztszármazású vagyok. Falusi asszonya nagyanyám. Engem soha úgy edző, masszőr meg nem kenegetett mérkőzés, előtt, mint ő.
(Sajnos, nem él velünk.) Pedig még megvan a drága, nyolcvanhárom éves. Valami
különös erő ,:an a kezében, pedig már csupa remegés ez az agyondolgozott, ráncos, öreg
asszonykéz. Es a szemében is van valami, amit más öreg, de fiatal embernél sem láttam
soha, tessék elhinni. A berlini olimpiász előtt ideggyulladásfélét kaptam a bal térdemben.
Nem segített rajtam sem rövidhullám, sem hisztamin" sem fürdő, sem injekciók. Csak
a nagymama. Elhozattuk akkor. Nem is tette rám még a kezét, csak az ölébe vette a
lábam, kezét fölébe emelte és abból egyszerre valóságos fizikai meleg áradt, de milyen
másmeleg, mint egy melegítő termoforé! Vagy nem is meleg? Csak valami titokzatos,
gyógyító áram. Becsületszavamra, ép eszemnél voltam, és a szó fizikai értelmében éreztem, hogy árad valami sugár belőle. Különös öregasszony egyébként is. Soha kisfiú
koromban, pedig minden vakációt nála töltöttem, nem tudtam neki füllenteni. Csak
rámnézett azzal a két meleg, furcsa szemével, s máris sírva vetettem a karjába magamat,
mert tudtam, hogy ő úgyis mindent tud. Pedig tanulatlan öreg parasztasszony, írni sem
nagyon tud, csak a nevét. Talán a szeme Lászlónak. Abban lehetett valami. .. Mert nézte,
ez bizonyos, hogy nézte a kis menyétet és magához vonzotta. De mégis különösnek
találom, hogy egy viharedzett, de még egészen fiatal daliának magnetizáló szeme, delejes
keze legyen. Roppant különös. U gye, szürke szeme volt? Kékesszürkének gondolom,'
mint az acélt. Meg valami ezüstös is lehetett a tekintetében. Jó volt! - kiáltott fel
váratlanul. - Egészen biztosan jó volt ez a László. Az állat megérzi, hogy jó-e valaki. De
ez már nagyon sportszerűtlen magyarázat. Tessék is érte megbocsátani. Azt tetszett
mondani, hogy sokan ezt az esetet a szentség egyik jelének vélték. Nincsen érzékem li
szentek iránt; evangélikus vagyok. De az önmegtartóztatáson sokat gondolkoztam, mint
sportember is. Ha az ember nem éli fel az energiáit, akkor azok akkumulálódnak. Talán
a szentek olyanlelki sportemberek, akik a lelki energiákat nem használják el a maguk
javára, s az bennük meggyűl és tartalékolódik? A feleségem nagyon vallásos. Errőlpersze
csak a legnagyobb titoktartást kérve szólok. Lisieux-i Teréz a kedvence, néha mesél róla.
Tőle hallqttam, hogy kis Teréz nagyon fázékony volt, de vértelen kezét mégsem dörzsölte
.össze, hogy megmelegedjék. Ahányszor dideregve megrebbent erre a keze, mindig abbahagyta, mert azokra gondolt, akik fáznak éj- kérte Istent, hogy azt a meleget, amit ő
megtagadott magától azzal, hogy még a kézdörzsölgetéstől is lemondott, adja megsokszorozva azoknak, akik hajléktalanul dideregnek. Néha éppen azt kérte, hogy egy északi
vidéken didergő hittérítő melegedjék ilyen módon, és megtörtént, hogy levél érkezett a
messzi, hideg vidékről egy híttérítőtől, aki imádkozás közben a fűtetlen szobában hirte-
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· len főlmelegedett. Furcsa ez nekem nagyon. Tessék mondani; :SieritLászló is önmegtartóztató volt?
. ,'.
,
- Igen. A királyi hatalom negativ erőivel nem élt: nemálltbósszút, megbocsátott,
ellenségeiért imádkozott, utolsónak ivott a maga fakasztotta forrásból két napi szomjazásutan, utolsónak evett, mikor az éhező sereg - imádkozása, töprengése, elmélyülése,
Istennel való beszélgetése nyomán - szarvas- és bivalycsordára bukkant. Indulatát
sokszor megfékezte, belátta, hogy tévedett Álmos és Kálmán dolgában. Egy szenttől
talán kevés önmegtartóztatás, - egy királytól, Árpádfitól, a XI. században: sok.
- De aszkézist a szónak vallási értelmében nem gyakorolt?
- A kútfők nem szólnak róla.
-Nagy vadász volt?
- Igen.
- Akkor azért futott mellére a hermelin. Nem tetszik érteni? Sajnos, nem tudom
megmagyarázni kellően, ilyen dolgokban szegényes a szókincsem. De valahogy úgy van:
az áldozat megérzi, hogy itt nincsen menekvés, hiábavaló a küzdélem, nemcsak megadja
tehát magát, hanem a hódítónak, a győztesnek odaadja magát. Mintegy elismeri annak
jogát önmaga fölött. Hogyan magyarázzam meg? Ez természetes, csak azért látszik
csodának, mert az ember nem szokott ezen gondolkozni és nem is tudja ezért jól kifejezni.
En nem szoktam ilyesmiről beszélgetni, és most ez az egész beszélgetés olyan nekem,
rnintha valamiről szó volna kettőnk között, amit biztosan tudok, de elfelejtettem. Nem,
nem az adatokra gondolok, s nem arra, hogy nagyon járatlan vagyok a történelemben.
A lényegről van szó. Illetve szólni nehezen tudok róla, de azt érzem most. Emlékszem,
hogy tudtam ezt, ezt az áldozatról, - hogy mikor tudtam, azt sem tudom. És elfeledtem
valamikor.
- Az ment meg, aki feláldoz! - mondtam vakmerően, s a neandervölgyi nyakember
tiszta, gyerekes mosollyal rámnevetett. Oly természetesen felelt, mintha a misztikában
a legjártasabb volna:
- Igen. S miért ne ismerhetné ezt fel Szent Lászlóban egy fehér menyét?
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Gergely Ágnes: KÉPTELEN VILÁG: Száz versfordítást tartalmaz ez a könyv; harminc költő
száz versét az angol nyeívű irodalomnak abból
a műfajából, amit gyűjtőnévvel nonszensz-kötrészetnek szoktak nevezni. Gyűjtőnévvel, mert
a nonszensznek mint irodalmi jelenségnek igen
nehezen lehet a határait kijelölni. Hiszen az abszurd, a groteszk, a vizuális- és hangzásbeli kísérlet olykor éppúgy ebbe a kategóriába sorolható, mint a nonszensz név alatt valóban klaszszikussá vált verstípusok közül a limerick és a
clerihew. A képtelenség azonban nem angol találmány; legfeljebb az angolok veszik ezta .Jegkomolyabban", Gyökere máshol keresendő.
Nemzettől, kortól, sőt irodalomtól függetlenül,
.mint minden jó dolog a nonszensz is a gyerekektől indult" - mondja a bevezetőben Gergely
Ágnes. A gyerekek elemi erejű ösztöntírájában
találjuk meg ennek a sajátos és múlhatatlan
életű rnűfajnak a származási helyét; az ő halandzsás kiszámolóik, jól megkomponált i.rlűlós
kérdéseik mutatnak rá igazi eredetére. Így hát,
ha a műköltészet jól akarja végezni a dolgát, a
nonszensz-versben a gyermeki fantáziát kell felemelnie az őt megillető művészi rangra. A költő
nek úgy kell játszania a versben, mint a gyerekeknek - például - a játszótéren. Mert csak a

játék mentheti meg a lírát - és a mindenkori
költőt - az egyre szaporodó közhelyektől. és
legfőképpen attól, hogy az ember egyszerrecsak
az élet vaskalaposai közé tartozzon.
A bevezető esszé választ keres a nonszensz
társadalompszichológiai és alkotáslélektani forrásaira is, s ezeket részint az állandó szorongatottság-érzésben, veszélytudat-fokozódásban,
részint a "korlátokközé szeritott személyiségnek" abban a szabadságtörekvésében látja, amit
a költ9 - a vers természeténél fogva - csak
maszkok mögőtt és a hétköznapi logika fejtető
re állitásával valósíthat meg.
A kötetben szereplő versválogatás mégsem
csak a fentieJ' illusztrációja. Bár az ~m mondhaló, hop reprezentatív összeállítás. Ahhoz
Gergely Agnes könyve túlságosan nagy intervallumot s- min{egy háromszáz évet - és túl kevés
költöt szerepeltet. Ezért inkább annak a személyes vonzalomnak a kifejeződése, amit a kiváló
költönö több mint két évtizede táplál a képtelenségek angol változata iránt, és amely meghatározóari befolyásolta a saját kőltői magatartását is. Gondoljunk csak a Tizel)hetedlkEnceládó Szulfátóra, akobaltok kt"rályára. .. (Kozmosz Kiinvvek, 1983)'
,
DE COLL LAJOS

755

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

KÁROLYIAMYVAL
- Milyennek látja költői indulását ma? Hogyan
kezdődött, mikor
kapcsolata?

kezdődött

a költészettel való

- Be kell vallanom. hogy feleletem nem lesz
improvizált. Volt olyan elővigyázatlan, hogya
telefonba is megmondotta, körülbelül mit fog
kérdezni, igy ezen ma délelőtt eltűnődtem, és a
rettenetes írásommal - amit nem is tudom, el
tudok-e majd olvasni - impurumbá lejegyeztem,
mert féltem, hogy mire megérkezik, addigra elfelejtem az egészet. Most én ezt elolvasnám,
aztán a többi kérdésre már improvizálni fogok.
- Milyen egy költői kezdet? Akár a világ teremtése. Kezdődik az alfával, az első leírt nagybetűvel. Ez nálam annáljelentőségteljesebbvolt,
mert a nevem is "A" betűvel kezdődik. Olyan ez,
mint valami beavatási szertartás első fázisa. Varázslat, amivel visszatartom az elmúlót. A palavessző, amit akkor griflinek hívtunk, varázsvesszővé válik és kényszeríti a változót, hogy ott
maradjon. Az ember leírta: rózsa. S az az évszakoktól bántatlanul volt piros és illatozó. Leírtuk: nyár. S ez a rákövetkező ősztől függetlenü!
volt kemencemeleg és víztől üde. Innen már csak
egy lépés a költészetig. Mert mit csinál a költő?
Megmenti az elmúlástól a szerelmet, az indulatot, az ifjúság madarait, a nyárgyöngyözően
forró levegejét. Megmenti anyját és apját, hitét
és haragját, első lépéseit és sírását, egy alkony
színes cserepeit, egy reggel zománcát. S az már
csak ráadás, hogy nemcsak a maga számára
menti meg mindezt, hanem ezt a veszendőségtől
megmentett, szinte újrateremtett világot másoknak is átadja. Mindenkinek. Egyenes út vezet az
első "a" betűtől ll;z egybegyűjtött írásokig.

Mindig el volt szakadva a szoknyám, a két
fiútestvérem mellett én voltam a harmadik fiú.
Ésjárt nekem egy gyerekújság. azt hiszem, Benedek Elek Jó pajtása. Es annak címlapján mindig volt egy olyan írás, mint az újságban a vezércikk, hát ott egy vezér-vers volt. S egyszer -egy
ilyen vezér-vers, Feleki Sándor nevezetű költő
verse, nekem nagyon megtetszett. Gondoltam,
milyen jó lenne, ha én is tudnék ilyen verset írni.
És akkor fogtam magam, és a sarokban, ho!;y
senki ne lásson, lemásoltam ezt a verset, Es
azzal, hogy lemásoltam, az volt az érzésem,
hogy ez most az enyém. Szóval elloptam. Valahogy így kezdődött. Akkoriban az én olvasmányaim is teljesen nem gyereknek való olvasmányok voltak. A fivéreim egy kicsit idősebbek
voltak mint én, úgyhogy az ő kötelező olvasmányaik leszivárogtak énhozzám...

- Milyen könyvekre emlékszik 'abból az

idő

ből?

- Egyik fő olvasmányom a Quo vadis volt?;
sokszor el kellett olvasnom, amíg megértettem.
Abból is látnivaló volt, hogy idősödöm, hogy
most már ezt is értem, azt is értem; mert eleinte
csak egyes részeket fogtam fel. És ott volt, azt
hiszem, egy főszereplőnő, akit megverseltem.
De aztán abbahagytam az írást, egészen kamaszkoromig.
- Hány éves korában zajlott le ez az "első
korszak"?
- Nagyon, nagyon ifjú koromban, úgy hat és
nyolc éves korom között.
-A Feleki-verset tovább is írta?

- Nem továbbírtam. eltulajdonítottam. Titokban, hogy ne lássa senki. Kamaszkoromban
pedig Reviczky-utánzatokat írtam. Semmi eredetiség - írásgyakorlatok. Azután megint abba.: Ezután a szép vallomás, ha úgy tetszik, ars hagytam. Nem értem rá verselni, mert sokat
poetica után, hadd kérdezzem meg, milyen volt az . tanultam, és érettségiztem, egyetemre jártam.
a kislány, aki először verset írt - Károlyi Amy
- Minek készült gimnazista korában?
néven?
- Költőnek azért. .. Ennek ellenére ...
- Biztosan le volt verve a könyöke meg a
- Mi volt az a költőideál, az a kőltőszerep, ami
térde, ahogy egy nagy, elhanyagolt kertben ugvonzotta?
rándozott, meg a drótkerítésen mászott, meg
meggyfán, meg cseresznyefán...
- Semmiféle szerep; csak szerepről ne beszél-

- Valahol a Krisztinavárosban?
- A Mészáros utcában, a Krisztina templom
mögött. Ott kereszteltek, a Krísztina templomban, az is. nagyon emlékezetes. Emlékszem rá,
mert már hat éves voltam. Ezt a Kulcslyuk-lirában leírtam már! úgyhogy nem akarom ismételni magamat, de hát úgy történt, hogy pontos
leírást tudok adni a keresztelésemről. ..
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jünk! Azt én magamban, látatlanul tudtam,
hogy bennem él valamilyen költői képesség.

- És milyen költő akart lenni?
- Azt nem tudnám megmondani. Semmi esetre se olyan, aki az írásait árulja...

- Tudott már arról, hogy az írásokat árulni
lehet?

- Hát persze. Amikor már nagyobbacska voltam, vendéglőbe vittek, s akkor jött egy-egy
"költő", s ott papírlapon ugye, árulta... Na, hát
ez csak tréfa volt ...
- Másféle vers-hasznosításról is tudott? A lapokról, a kortárs irodalomról?

- Meglehetősen tájékozatlan voltam ezekben
a dolgokban, mert az egyetemen ugyan rendkívül sokat kellett olvasnom, de inkább klasszikus
irodalmat. Magyar-német szakos voltam, rengetegetkellett olvasnom. Kellett? Szívesen olvastam.
- És miket olvasott? Kik voltak a kedvencei?

- Inkább a német irodalommal foglalkoztam,
mert az volt saámomra a nehezebb, és ugye meg
kellett tanulnom németül, egyszerűen meg kellett tanulnom, és ez nem olyan könnyű, k~nyv
ből elsajátítani egy nyelvet.
- Kiket szeretett? Goethét, vagy korábbiakat,
későbbieket?

- Nem mondhatnám, hogy éppen Goethét
szerettem volna a legjobban. Szerettem Christian Gűnthen; aki Goethének némiképpen kortársa is volt, de inkább előzője, Amikor Günther
meghalt, akkor születhetett Goethe. Szerencsétlen sorsú fiatalember volt, elitta az eszét és a
tehetségét. De amit csinált, az nagyon szép, Szóval Christian Günthert szerettem, és Günther
előzői közül a barokk költőket, s mindenekelőtt
a népköltészetet. És egy névtelen, XVI. századi
apácát, aki egyesítette magában a barokk
komplikáltságát a népköltészet frissességével.
Idézek tőle két szakaszt Weöres Sándor fordítá, sában.
Hadd éneklünk, hadd örülünk
a rózsák közt,
barátaink s Jézus velünk.
Ki tudja, meddig élhetünk
a rózsák közt.
Ő ciprusbort töltsön nekünk
a rózsák közt,
mindnyájan részegek leszünk,
édes szerelmet élvezünk
a rózsák közt.

- És nagyon szerettem a Niebelungen Lied-et is.
Elég nehéz olvasmány volt, de átrágtam rajta
magamat, és igazán nagy-nagy örömmel. Sokat
tanultam belőle. Egy nagy költői mű több lélektani ismeretet és történeti magyarázatot közvetít, mint a szakkönyvek.

• Három veréb hat szemmel - Weöres Sándor által
szerkevztctt é-s jcgvzetekkel ellátott magyar irodalmi
szöveggyűjtemény.

.

- Írt-e már ebben az időben, és vitte-e,
mutatta-e valakinek a saját verseit?

- Amikor az egyetemet elvégeztem, akkor
gondoltam: nahát, most már itt az ideje - s
elkezdtem megint írni. Amikor egy jó.pakk elkészült, elvittem Babitshoz. Átadtam annak, aki
éppen az ajtót kinyitotta, s mondtam, hogy
majd két hét múlva eljövök értük. Mint később
megtudtam, Babíts ekkor már nagyon beteg
volt. Isten csodája, hogy még volt kedve és energiája, hogy egy kezdő költöt besoroljon a Nyugatba. Ez volt az én első megjelenésem, az első
jó szó, amit kaptam. Olyan szó, amíre építeni
lehetett.
- Babitshoz a költőhöz, vagy mint a Nyugat
szerkesztojéhez vitte a verseit?

- Eszembe sem jutott, hogy ő a Nyugat szerNagyon szerettem az írásait, voltaképpen tőle tanultam verset írni. És ebből a költői
vonulatból még Kosztolányi Dezsőt említem,
akitől viszont prózát tanultam írni. Nem minden nagy költőtől lehet tanulni.
késztője.

- A régebbi magyar költők közül kiket szeretett? Reviczkyt már említette. Kiket ismert a legjobban? Hatottak-e korai verseire?

- Az egyetemen Horváth János kollégiumait
is hallgattam a régi magyar irodalomról, de
akkor még nem jöttem rá igazán a régiek ízére.
Később a Bethlen Miklós biográfia, meg az erdélyi életrajzok nagyon-nagyon hatottak rám,
de inkább a humánumuk. Voltaképpen a Háro", veréb" idején, mikor annyira tele volt a ház
régi irodalommal, akkor szerettem bele a régiekbe.
- Tehát, hogy germanisztikát tanult, ez inkább
a német irodalom irányába terelte ...

- Ez inkább elterelt, igen.
- És korábban, a gimnáziumi években. ki volt
az a magyar költő, aki közel állt Károlyi Amyhoz? Kinek a keze nyoma volt érezhető korai
versein?

- Gyermekkoromban sok Vörösmarty-verset
olvastam. Tudniillik a házban ott voltak a Remek Írók. A nagy Remek trók-kiadás, s azt az
ember olvasta. Olvasta az első kötettől az utolsóig. Irodalmi műveltségemnek ez az alapja.
Mint költöt, Vörösmartyt szerettem a legjobban. A verseit, nem a drámákat. Az eposz sem
gyerekolvasmány. A verseit szerettem. Azonkívül jól ismertem Petőfit. Találkozásunk a következőképpen történt: 13 vagy 14 éves koromban

sarlachom volt, és ez akkor nagyon komoly
betegségnek számított még. Be lettem zárva a
szobámba Petőfível, Petőfi tJsszes Versei-veL ..
Jól ismerem Petőfit. Képzelheti, ha az ember hat
hétig össze van zárva vele.,;
'

itten valami van. És mindig azon tűnődött, "milyen érdekes, hogy ez a, kislány elkezdett írni",
meg hogy ,',az ilyesmi nem szokott abbamaradni..." Érdekelte volna, ha tudta volna ...

- Elsó versei a Nyugatban jelentek meg. Stilusban is a Nyugathoz, Babitsékhoz kapcsolódott?

- Nem. Csakhogy akkor én már erről nem
beszéltem. A gyerekek általában szemérmesek...

- Én nem gondoltam se a stílusra, se a megjelenésre. Se arra, hogy kapcsolódjam, se arra,
hogy utánozzak valakit. Ahogy a vers "meg volt
csinálva", az érdekelt engem. És azt voltaképp
Babitstól tanultam, hogy a valóságot rendkívül
jól meg kell nézni. Ezt valóban tőle. Nem a
"nyugatos"-ságot, hanem !l valóság ismeretét
mint a költészet alapját.
'
- Ady nem hatott a költészetért?

- Nem gondolnám. Igen nagy költőnek tartom Adyt, De hogy az ember tanulni tudjon egy
másik költőtől. az nem okvetlenül azt jelenti,
hogy nagyon-nagy költő legyen a mester, hanem
hogy jó pedagógus legyen.
- Egyáltalán nem volt olyan szakasza

költői

fejlődésének, amikor rokonnak érezte magát ve-

le?

- Nem hiszem. Vannak versei, amiket nagyon
szerettem és nagyon nagyra tartok, de különösebben nem hatott rám.
- Miután elvégezte az egyetemet, hogyan' illeszkedett be magánéletébe a költői szerep?

- Nehezen. Miután az egyetemet elvégeztem,
fél évig tanítottam, majd elhatároztam, hogy
azért én mégis költő leszek. A gyerekeket nagyon szerettem, eredményeket is értem el velük,
de polgári iskolába kerültem, ahol mint legfiatalabb tanárra, mindent rámbíztak. és még éjjel
egy órakor is dolgozatokat javítottam. Magyart, németet és történelmet tanítottam egyszerre. Sok volt. A polgári olyan felemás iskola
volt. De akkor örültek a fiatal tanárok, hogy
valahol elhelyezkedhettek. .. .Igen..; Az egész
család azt gondolta, hogy most majd éhen halok, amikor otthagytam az iskolát.
- Szülei mivel foglalkoztak? Hogy tekintettek
humán hajlamaira?

- Az édesapám jogvégzett ember volt, a budapesti II. kerület helyettes elöljárója. Édesanyámpedig mint fiatal lány zongoristának készült; első koncertjei után édesapám elvette, de
segédfogalmazói fizetéséből nem tellett arra,
hogy felesége művésznő legyen. Ú gyhogy édesanyám csak nekünk zongorázott.
- Mit száltak irodalmi búvárkodásaihoz?

- Édesapám rögtön, a' legelején .észrevette,
.még Feleki Sándor és a Quo vadis i~ején, hogy
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- Nem ellenezte volna, ha tudja, hogy verset Ir?

- Később sem neheztelt, mikor ott-hagyta a
tanltást?

- Nem. szegény ő akkor már meghalt, éppen
az első gyerekkönyvem jelent meg... Ennek sem
örülhetett.
.:... Így szabadúszó lett. Otthon Irt...?

- Szabadúszó, igen. írtam, és igyekeztem elhelyezni a verseimet, ahol lehetett. .. Jött a háború, illetve közben már háború volt. Szétment
a lakásunk, és akkor kezdhettem újra az egészet,
egy félcipőben. 1945-ben Waldapfel Imre barátom lektor volt a Singet és Wolfnernél és megjelentetett egy gyerekkönyvemet: Cili cica kalandjai, ez volt a cime. Szívesen írtam, nekem is volt
macskám, tudtam, milyen egy macska, leírtam.
Kis verses mesekönyv volt ez. A rádiónak elég
sokat dolgoztam, szegény Szebotka Tibornak.
-

Később

helyezkedett el az Athenaeumnál?

- Csak negyvenkilencben kerültem oda. Már
előbb, negyvenhétben elhelyezkedtem, mert
férjhez mentem Weöres Sándorhoz...
- Azután, hogy az Athenaeumtél kikerűlt, ismét itthon dolgozott?

- KikerültemL.. Ott-hagytam. Igen, ezek
olyan csodálatos dolgok, amikor ott-hagyok valamit. Nem is a rációm hagyja ott, hanem a
lábaim. Aztán maradt a fordítás. Az írásaim
nem jelentek meg, de szerencsére voltak jó barátaim, akik fordítóként munkához juttattak. így
tudtunk egyáltalá~ létezni, megélni.
- Befejezésül engedjen meg egy kérdést a magyar költészethez és a magyar népköltészethez
fűződő szálakról. Hol érzi a legfontosabb kötő
dést a magyar irodalomhoz, művészethez?

- Azt hiszem, a költészetet a nyelvtől nem
lehet elválasztani, ez olyan, mint a tartalom és
a forma kérdése. Amit csinálok, ez a spirituális
költészet, azt gondolom, a világ bármelyik sarkában létrejöhetett volna, csupán az a különbség, hogy magyarul írtam, és ez nagyon fontos
benne, hogy magyarul van. Kifogyhatatlan örömöt jelent számomra ismerni a magyar nyelvnek
a csínját-bínját, a szórendjeit és mindent. Kifogyhatatlan öröm és keresztrejtvényfejtés... és
minden.
MEZEY KATALlJY

KAROLYI ~MY VERSEI

Közönség
Az én népem
kis szélfútta lelkek
lengeti őket
belső lehellet

Motto
I.

nem katonák ők
.cifra bárók
lehajtott fejjel
álldogálók
nem fényben élnek
sugárban
inkább fűz ágak
fedte homályban
pőre

Hátam mögé verseket dobok
kenyér-darabkákat
ha meg nem eszik a madarak
ha nem tiporják a földbe
ha nem megy át rajtuk a kerék
egyszer talán kenyérré válnak

II.

nem keresi őket
fényképész lámpa
refiektoruk

Ilyen lehet a feltámadás
ha az elveszett tqrgy megkerül
az, s mégsem az
szinte világol

a gyertya lángja

a megtaláltság sugarától

Szikely Lészl6

MÁRIA ELJEGYZÉSE
A SZÉKELYEK HAGYOMÁNYABAN
Az őskeresztény hagyomány alapján a szeutatyák Mária eljegyzéséről a következőket
jegyezték fel:
Mária "templomintézeti" növendék lévén, tizennégy éves korában jövőjéről a papságnak kellett gondoskodnia, ezért ők Mária rokonságával megegyeztek abban, hogy
Máriát a törvény értelmében l egy vele egyazon nemzetségből- származó férfiúhoz adják
férjhez. Igen ám, de Mária szüzességi fogadalmat tett, ami hallatlan volt Izraelben. Ezért
a főpap Jehovához fordult tanácsért, aki helyeselte Mária fogadalmát, de az elöljárók
szándékát is jóváhagyta, Ezért Abiatar főpap a következőképpen rendelkezett: mindazok, akik Dávid házából valók, s a velük rokon Máriát eljegyezni óhajtják, egy-egy
száraz vesszőt tegyenek a jeruzsálemi templom oltárára. Mária rokonai a főpap rendeletét egy esti órában teljesítették és íme - amint Szent Jeromos ősi hagyományból beszéli-J
másnap reggel egy József nevű férfiú száraz ága kizöldülve és kivirágozva találtatott,
éppúgy, minr hajdan Aron vesszeje." Isten akarata, hogy Mária Józsefnek jegyeztessék
el- vélekedtek a jelenlevők, s az eljegyzést megtartották.'
Mária eljegyzésének ezt az elbeszélését a magyar egyházi irodalom is feljegyezte a
Nagyszombatban l712-ben és Esztergomban 1746-ban megjelent Makula nélkül való
Tükör című könyvben. 6 Az elbeszélés magvát sajátos színezetű népi legendák őrzik. Ilyen
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az alábbi csíki legenda is, amelyet - az 1923. február 37án Szalamáson született és
Rakottyáson lakó Póra Sándor gyímesi csángó 1981. február 2-án elhangzott elbeszélésében - érdemesnek tartottunk lejegyezni:
"Ahogya régiektől hallottam - mondja Póra -, azaz dédnagymámám Gothár Terézsitől: amiután Isten áldásos kegyelme Szent Anna méhében növekedett és eljött az üdő és
megszületett az asszony, aki a csábító kígyónak fejét letöri, - Szent Anna háromévi
nevelés után csodálatosan született lányát bemutatta a témplomba, hogy Isten lányává
avattassa. Mária leánka léttyire, amíg el nem érte a tizennégy esztendőt, senkivel sem
barátkozott, hanem örökké imádkozott a témplomban. Az akkori szokásszerint tizennégyesztendős kora utátl el kellett hagynia a zárdát; Mária azonban nem akart erre reja
hajlani; ő egész életét a zárdában akarta tőteni.
Akkor egy angyal megjelent álmában a nagy papnak Istenüzenetivel, hogy Mária
menjen férjhez. A főpapnak ez nagy gondot okozott, mert látta, hogy Mária másképpen
viselkedik, mint a többi leánka. Végül is arra gondolt: ha Mária Isten leánya, akkor Isten
adja férjhez, de azért váltig törte a fejét, hogy es indiecsa el Mária férjhez adását.
Egyszer aztán egy sugallatra parancsot adott, hogy Júdea környékéről a házasulandó
legé~y~k «igy meghatározott napon jelenjenek meg a jeruzsálemi témplomban, Ami meg
es tortent.
Mialatt zafirral díszített fényes bársony, selyem öltözetben egybegyűlt a fiatalság - a
főpap elhatározta, hogy kihez adja Máriát, de a végső döntést mégesrea bizta. Mária
azonban még mindig nem hajlott a férjhezmenetelre: nem nézett senkire, hanem fejét
lehajtva sírdogált és imádkozott. A pap hiába biztatta és valamennyire már kötelezte is,
hogy nyugodjék bele Isten rendelésébe. S ekkor a nagy papnak új sugallata támadt.
Parancsot adott li legényeknek, hogy menjenek a Cedrom völgyébe és a nagy mutrom-, 7
azaz ébenfáról", aki már rég kiszáradt, hozzanak egy-egy száraz ágat. A legények, egy
kivételével- aki a témplomba' maradt -, végrehajtották a parancsot. Látván ezt a főpap,
héza lépett:
.
- Látom, te es Izrael fiaiból való vagy - úgy mond -, métt nem teljesíted parancsomat,
mint a többi?
.
A legény tisztelettel, de határozottan válaszolt a főpapnak:
.
- Én nem azért jöttem, hogy vőlegénylegyek, én egy szegény ácsmesternek vagyok a
fia, aki gyermekkoromban árván maradtam s csak abból élek, amit gyerekként el tudtam
örökölni apam mesterségéből;én nem vagyok méltó e szép szűz völegénye lenni, különben is úgy határoztam; hogy nőtlen tőtöm el az életemet.
.
A főpapnak megtetszett a legény beszéde. Kedvesen, de határozottan mondá neki:
- Látom szelídséged, de' Isten akaratának ne állj ellen. Eredj te es haisd végre a
parancsot.
.
Amíg ők így osztozkodtak, jövögettek is már a legények a száraz ágakkal. Végül az
ács fia is elment,. s mikor megérkezett a száraz ággal, ,a pap felszólította a legényeket,
róják rá a nevüket az ágakra és tegyék azokat az oltárra. Az ács fia is felrótta a nevét
a hozott ágra s a többiek melfé. tette. A gazdag legénytársak látván, hogy a szegény ács
fia is verseny társuk lett, gúnyos megjegyzéseket tettek:
.
- Ha ez is vőlegény akar lenni, métt nem vette fel legalább az innapi gúnyáját?
Ezalatt a nagy pap parancsot adott tizenkét papnak, hogy addig szelgáljanak az
olt-árnál, amíg egy a száraz ágak közülkilevelezik, kiződül, mint tavasszal. A papok a
főpap meghagyása szerint reggeltől délig szolgáltak. Amikor délire ért a nap - Isten
akarata szerint -, harang kondulásra egy ág, mintha a földből kapott volna nedvet,
kihajtott, a zöld levelek teljesen beborították, s harangzúgás közben felszállt a témplom
fellegére, majd a mennyezetet háromszor megkerülve az oltár közepére ereszkedett. A
jelenlevők megrendülve nézték a csodás jelenséget. Mikor a nagy pap kezébe vette a zöld
ágat, hogy felolvassa a réta levő nevet, olyan csendesség lett, hogy még a szű dobogását
es hallani lehetett. A legények meglepődve s szinte hitetlenkedve hallották: "József, az
ács!" Akkor anagypap eléhítta Józsefet,de az nem akart elé állni, ezért a főpap leszállt
az oltárról, Józsefhez lépett, a főoltár elé vezette s kezét Mária kezébe tette. Abban a
szent percben olyan szép ének és zene tőté be a témplomot, amilyent emberi fül még nem
hallott s nem es fog hallani soha. A zengedezés addig tartott, míg a pap agyürüket az
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ujjukra húzta, met sem József, sem Mária nem voltak olyan bátrak, hogy a gyűrűket.
egymásnak az ujjára hújzák.
-.
A legények megszégyenülve kértek bocsánatot az ácslegénytől. A templomból kijövet
olyan szép harangszó zengett, amilyet nem hallottak vót addig. Gyímesen úgy emlegetik,
hogy innen maradt őseinkre a lakodalmi harangszó. Ezért itt - miként az áldozatra -;
az esküvőkor is meghúzzák a harangokat..."
A Mária eljegyzésével kapcsolatos hagyományoknak ez a gyímesi változata az általunk eddig ismertekkel szemben a következő sajátos vonásokat, eseményeket tartalmazza:
- A főpap töprengése Mária férjhez adásával kapcsolatban;
- a megjelent ifjak fényes öltözetének leírása;
.
- pontos utalás a helyre, ahonnan hozzák a száraz ágakat és a fa pontos megnevezése,
amelyről ágakat hoznak (mutrom-, ébenfa);
- a legények méltatlankodása;
- a vessző felszállása a templom mennyezetére (,,fellegére");
- a mennyei ének és zene Mária eljegyzésekor;
- a legények bocsánatkérése Józseftől;
- a templomból kijövet hallott mennyei harangszó.
Mindezeket szem előtt tartva, a gyímesi variánst sajátosnak s lejegyzését érdemesnek
véltük.
Az egyház liturgiájában Mária eljegyzését (festum desponsationis B. M. Virginis).
január 23-án a XV. századtól Chartres-ban kezdték ünnepelni. III. Pál 1537-ben a·
ferencrendieknek is engedélyezte, majd 1725-től általános ünneplését is jóváhagyták. 9.
Mária eljegyzése az egyházművészetben és a vallási dramaturgiában is megnyilvánul. .
Ikonográfiai ábrázolását nálunk a máriaradnai, berethalmi és szászsebesi oltár képein'
láthatjuk. lOE magasztos eseményt sok helyt dramatikusan is megjelenítik: egy-papirró-:.
zsákkal feldíszített sima pálcában József kizöldült ágának jelképét tisztelik, a kánai-.
mennyegző részleteiből énekelnek, sőt táncolnak is. 11
Jegyzetek.
1 Mózes IV. 36,7 - 2 Júda nemzetségéből, Dávid házából- 3 Historia de monte Carmelo - ' Mózes IV. 17,1-9
-' Kozma Károly: Májusivirágok. Eger, 1873.26--27. _. Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I. Bp. 1977. 172-173.
- 1 Mustárfa (Cansjera rheedii (O.) v. Salvadora (Salv.) - 8 Diospyros ebcnum:'- • Lexikon für Theologie und
Kirche. Herausgegeben von Michael Buchberger. Herder Freiburg Im Bresgau VI. 1934.938. - 10 Harald Krasser:
Die Birthalmer Altarta/el und die Siebenbűrgische Nachfolge des Schottenmeisters, in: "Studien zur Siebenbürgischen Kulturgeschichte". Kriterion, Bukarest, 1976.214. - 11 Bálint i. m. 176--178.
-
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Bodnár István: A SZÁMADÁS ÉVSZAKA. Keménységet és szigorúságot jelez a kötet címe, sőt
egyenesen eltszántságot. Ezzel szemben a versek
többsége - általános emberi sorsot kifejező képeket keresve - inkább az elégikus hangot üti
meg. Bodnár István az emlékekből készít számadást ringató gyermekkorát idézi, a feledbetetlen szülői házat s a felnőttsigére ismét otthont adó szabolcsi vidéket. Múltról, jelenről,
közeli és távolabbi élményeiről ír, amelyek
örömről és fájdalomról egyaránt hírt adnak.

Vershangulatai és versformái is eszerint váltják
egyrnást.mondókás, csengő-bongódalait követik a zaklatottságot és mulandóságérzést kivetítő költemények. A szerző bemutatkozó könyve
tíz év terméséből válogat, s a költészettel való
találkozásán túl számot ad korun k emberének
külső és belső, sokszor reménytelennek tetsző
küzdelméről, de éltető bizakodásáról is. (Nyíregyháza, 1983)

De Call Lajos
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MINT A MAGURA

Száz esztendeje született Kós Károly
KÓS~ CSABA riportja
Akkor fogott el a szoron~ás, amikor már a Szamos partjához érkeztünk, s lépésünket
a Rákóczi út felé irányítottuk.
Vasárnap délután volt, a folyóharsogva futott áta városon. A víz erdő- és hegyillatot
hozott magával. A TelefpnpalQÍ~~s'Q,,Malomárok közötti terecskén megálltunk. A járdaszigeten a városban szólgálókimenősszéki lányok táncoltak. Forogtak mint a körhinta, szoknyájuk kavarogva röpködött. "Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros fekete
táncot jár." Kányádi Sándor a szemével mutatott rájuk, hangja nem volt.
Nem időzhettünk sokáig, Kós Károly várt bennünket. Kányádi hivta telefonon, s a
válasz, akár indulhatunk is. Semmi ceremónia, kihallatszott a kagylóból: "Fél óra múlva
gyertek!" Persze Kányádinak szólt ez a barátian gyors fogadtatás, de Kós Károly jól
ismerte Szakolezay Lajost is, aki Erdély-járó útjain bejáratos volt hozzá. Ismeretlenként
.most én kerültem a nagy öregszeme elé.
Kós Károllyal találkozom? Ugy érzem magamat, vallottam be Kányádiéknak, mintha
Kossuth Lajoshoz mennék...
Kányádi biccentett:
I'
- Igen, a turini K o s s u t h - h o z . ,
Kós Károly neve oly időbeli messziségből fénylett elő, mint Jókai Móré. Az 1950-es
esztendők elején Vas megyében, a hűs falusi iskola csöndjében együtt olvastam őket: a
~őszívű ember fiai-t ~s A Varjú nemzetség-et. Nem csoda hát, hogy a történelmet zúgta
fülembe a Kós név. Es egyszerűen hihetetlennek tűnt, hogy A Varjú nemzetség irója még
él, s vele szót válthatok.
Kós Károly a vendégfogadáshoz szolgáló utcai szobában ült, a sarokban álló zöld
cserépkályhához húzódott. Kockás házikabátban, posztópapucsban várt bennünket, túl
az ebéd utáni, szunyókáláson..Hirtelen fölpattant, az ajtóig elénk jött.
Meglepett fürgesége. Kilencvenkét éves lenne? Az arca sem mutatta a kilenc évtizedet,
holott az idő mély árkokat ásva csorgott alá kazlas bajuszára. Azt hiszem, csak a szeme
nem öregedett, huncut derűvel csillant.
- Gyertek beljebb! -'vette észre toporgásunkat.
Kányádiék a háziakkal disputáltak, úgy intézték, hogy kettesben maradjak a vendéglátóval.
Kós Károly visszaült a kályha mellé, a támlás székbe. Intett, húzzak széket hozzá. A;z
első mondatával feloldotta a feszültséget:
- Örülök, hogy jösztök. Minél gyakrabban jöjjetek! Testvéreitek élnek itt!
Kívánesi lettem volna a mindennapjaira, Szívinfarktusa miatt 1963-ban abbahagyta
készülő regényét. A százhetvenedik oldalnál. .. Dolgozik-e a művész testvérpár, Kolozsvári Márton és György históriáján? A korai reneszánsz korában várossá fejlődő Kolozsvár történetén? Avagy az emlékiratokat rója a tolla, könnyítve a háta mögött tornyosuló
terhen, a hatalmas időn?
Megelőzött, ő kérdezett. Mit írnak mostanában Magyarországon az írók? Jelent-e meg
könyv, amely berobbant az irodalmi életbe? Mert ha igen, szeretne hozzájutni.
- Ritkán kapok könyvet tőletek. -. A hangján egy kis panasz is érződött. - Illyés Gyula
köteteit megkapom. Nyilván ő küldi a címemre ajó embereivel. A legújabb verseskönyve
is megérkezett. Illyés még nem feledett el.
A fél óra - hallgatólagos egyezmény szerint eddig tartott a látogatási idő -, a harminc
perc elröppent. U gy éreztem, illetlenség tovább zavarni.
- Maradjatok még! - pattant fel Kós Károly. - Üljetek vissza!
A Kolozsvári testvérekre terelődött szó. Mindenki, aki szívén viseli az erdélyi magyar
irodalom ügyét, várja ezt a regényt: az Országépítő-höz hasonló történelmi freskót.
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Csönd telepedett közénk. Kós Károly kis szünet után mondta:
- A regényhez erő kell. Nagy erő. Gyönge vagyok már hozzá. Szorongat a betegség.
Beteg lenne? Ez sem látszott rajta.
- Mást nem írok már, csak levelet. A levelekre válaszolni kell!
Néhány héttel a kolozsvári látogatás után levelet kaptam tőle én is. Rajzolt szálfa-betűi
egyenes sorokban álltak, mint a Hargita sudaras fenyőfái:
Kedves Barátom! Lám hamarosan visszaélek szives ajánlkozásoddal és megkérlek, hogy
szerezz számomra szükséges (de fogytán lévő), itt nem kapható, Budapesten
gyártott és orvosi rendelésre beszerezhető 1-2 Digoxin tablettákat tartalmazó fiolát és 2-3
Bupatol tablettákat tartalmazó fiolát.
S amennyiben bejelentett terved szerint október hó folyamán Kolozsvárra jönnel, hozd
ezeket magaddal együtt hozzám. Vagy tervvált6záS2~~~ben valaki ideutazó megbizható
jóembereddel juttasd el nekem. Természetesen az. orvosságok beszerzési költségei - hálás
köszönetemmel együtt - engem terhelnek.
.
Bocsánatot kérve tolakodó kérésemért, őszinte barátsággal köszönt az öreg Kós Károly.
Kolozsvár, 1975. IX. 30.
lehetűleg

Néhány hét múlva újabb levelét vettem. Többek között ezt irta: Egészség dolgában úgy
állok, ahogy egy vén ember egyáltalában állhat: minden nap egy nappal vénebb és gyengébb
vagyok, s érzem. hogy az én időm már lejáróban, a vonatom a végállomáshoz közeledik,
készülnöm kell a leszállásra. De hát úgy lesz, ahogy a sors akarja...
'
Szerencsére, járhattam még néhányszor Kós Károlynál, elvihettem hozzá nagyobbik
fiamat is. Valahányszor levélbenjelentkeztem nála, csak annyit kért Kolozsvlirra érkezvén csöngessem föl telefonon a családját. A betegsége miatt nem tudja, fogadhat-e
vendéget, látogatót.
Szomorúnak, letörtnek soha nem láttam. Bízott az idő válságokat rendező erejében,
hitt népe tehetségében, szotgalmában. Csak akkor lábadt könnybe a szeme, amikor elébe
állt a dédunokája. Bapó - így szólította Kós Károlyt. Csaknem kilencven esztendő
mezsgyéje húzódott közöttük. Ertették is egymást, azzal a titkos jelzésrendszerrel, amely
csak gyermek és agg között alakulhat ki.
.
Szerették együtt múlatni az időt, ám ha Bapó vendéget fogadott, még a kisfiú sem
zavarhatta. Kós Károly tisztelte a beszélgetést. Olyan beszélgetőtárs volt, amilyenről az
interjú-írók álmodnak. Ő még diskurált, mint a régiek, a Jókai-hősök, a Mikszáth-i
alakok. Lett légyen szó irodalomról, építészétről, gazdálkodásról. Került minden tudálékosságot, szakmai okoskodást. Egyvalamit nem került meg soha: a lényeget. És sohasem
ismételte önmagát. A földmívelésről, a könyvművészetről, az Erdélyi Helikonköteteiről
éppúgy akadt újdonságszámba menő közlendője, mint maga faragta sakkfiguráiról.
Igaz, ha tehette, önmagát a háttérbep felejtette. 19p9-ben készült Bal/adás könyv-ét
csak akkor említette, amikor a feleségére emlékezett. Epületeit sem emlegette, ezeket az
emberi léleknek rakott hajlékokat. Pedig számba vehetett volna nem egyet a Kárpátmedencében, a zebegényi templomtól a sepsiszentgyörgyi Székely Múzeumig.
- Építésznek készültem, építész lettem. Sokáig ez volt a dolgom.
- Es az irodalom?
- írni, komolyabban írni csak akkor kezdtem, amikor arra volt nagyobb szükség.
A nagy szakadás után regényt, elbeszélést; biztatást Vártak az erdélyi magyarok.
Kós Károly megengedhette magának, hogy sokoldalú alkotó legyen. Már Trianon
előtt elvégezte azt, amit a maga területén elvégzett Bartók, Kodály és Móricz Zsigmond.
Bejárta szülőfőldjét hátizsákkal, bakancsban, lehajolt az elgurított kövekhez. s megrako- _
dott velük. O· az építészeti népkincset fedezte fől.
De erről is hallgatott.
A Varjú-vár veszte fájt neki - feldúlta a második világháború. Végleges otthonnak
szánta. De a sztánai fészek szép napjainál szívesen elidőzött. Hej, amikor Móricz Zsig- _
mond vonatra ült és Sztánára utazott! A ragyogó hóban, a kristályos fagyban csodálta
a pompás kalotaszegi magyarokat, s a lábát melengette a Varjú-vár kan,dallójánál.
Adyról nem szólt. Később derült ki, hogy csupán azért nem, mert nem kérdeztem róla.
Amikor 1977 nyarán arra kértem, emlékeiből tenne néhány aranytallért a,Szilágyság-
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ról és Érmindszentről készülő írásomhoz, postafordultával jött a levele. Akkor még nem
tudtam, hogy utolsó levelét terítem ki az íróasztalra. Még ekkor is ugyanazok a sorok,
ugyanazok ~ katedrális nyugalmú betűk. Ezek il rajzolt betűk a puszta rápillantásra is
a szépség érzésével ajándékoztak meg. Rajzolatuk akár a középkori kódexek metszése,
de mégsem egészen azok. Valami balladás komorság sejlik föl bennük, mint a Varjúnemzetség szélfútta pojánáin.
Kedves Barátom!
Ma (jún. l-én) kaptam meg május hó 27~én kelt (és postára is adott) kedves levéledet
és sietek reá válaszolni, hogy még ideutazásod előtt érjen el hozzád.
Jólesett olvasnom, hogy hamarosan Erdélybe jössz és elsősorban Szilágyságba látogatsz
el, annak az Ady Endrének szífJffíbb ,srfülőföldjére, akit - amióta verseivel találkoztam
( 1908) - minden régi és új magyar klJVszik:uspoétánáljobban a szivembefogadtam. S hogy
ez nem üres, most kitalált szólam, bizonyítják vele s, költészetével foglalkozó írásaim,
melyek elseje még 1912-ben látott napvilágot. Szóval ezért örvendek erdélyi programodnak
és szeretném, hogy az minél eredményesebb legyen.
Természetesen őszinte örömmel váront {és elvárom) látogatásodat, amivel kapcsolatban
csak arra kérlek, hogy azt megelőzően telefonálj hozzánk, hogy látogatásod pontos idő
pontját megállapíthassuk, mert ma még nem tudhatom, hogy akkor milyen lesz az egészségi
állapotom ...
Most pedig sietve befejezem kurta-furcsa levelemet, hogy az holnap reggel elindulhasson
a postaládába. s a közeli viszontlátás reményében, jó egészséget kívánva, őszinte szivvel
üdvözöl öreg barátod Kós Károly
Kolozsvár, 1977. jún. 1. késő este

Alkony előtti órán kopogtattam a Rákóczi úti házban. Kós Károlyt a dolgozószobában,
vagyis a vendégfogadóra nyíló kis írókamrában találtam. A kis könyvespolcon s az
íróasztaion kívül bútor nem fért ide.
A házigazda kockás házikabátjában ült az ablakhoz tolt íróasztal mellett. Sasorrán
előre csúszó szemüveg, kezében toll. Mártogatós tollal rajzolta a betűket, megmegbillenő keze fehér papírlapon araszolgatott. Válaszlevelet fogalmazott, napi postáját
a régi gonddal kezelte. "Restancia ne maradjon!"
Beszélgetni áttelepedtünk a nagyszobába. Nyár volt, de Kós Károly, mintha melegre
vágyna, a cserépkályha mellé húzódott.
- Hallod-e, irigyellek... Én már régen jártam Szilágyban.
- Hány esztendeje lehet?

- Éppen ötven éve- Zilahra, Tasnádra, Érmindszentre kocsizott, zörgött vele a lovasszekér a tengely törő utakon. - Akkor ünnepeltük Ady születésének ötvenedik évfordulóját. A kolozsvári Keleti Újságnak hoztam riportot a poéta szülőföldjéről. Így múlik az
idő ... Te a századik születési évforduló n mégy a vén Szilágyba.
- Találkozott az

Ady-szülőkkel?

- Dehogy kerültem el őket! Lőrinc bátyámuram vendégszerető ember volt. És már
három évvel korábban is ültem a portáján.
.
Ez még 1924-ben történt, amikor Kós-Károly és Áprily Lajos emléktáblát vitt a költő
szülőházára. A márványlap megtervezését al Varjú-vár kapitányára bízták, a felírást
Aprily Lajossal közösen fogalmazták meg: "Itt született 1877. nov. 22-én Ady Endre, a
magyar költészet új korszakának teremtő géniusza, útmutató világító fárosza, a régi
magyar balvégzetnek halhatatlan énekese. Meghalt Budapesten 1919. jan. 27. Ezt az
emléktáblát édes szüleinek diósadi Ady Lőrincnek és Pásztor Máriának aranylakodalmi
ünnepsége alkalmából emelték az erdélyi magyarok Érmindszenten 1924. július 21."
Kós Károly rám hunyorított: .
- Lőrinc úr biz megtréfált engem, Bandi anádtetős, kicsinyvályogházban sírt föl, az
új otthont, a szerény kúriát később építették a telek túlsó felén. Lőrinc úr ezt a házat
mutatta szülőházként, így aztán' ennek a falára tettük fel a márványlapot. .. De hát nem
is ez számít. A lényeg, hogy már akkor, 1924-ben sokan tudtuk, hogy Ady Endre magyar
próféta volt:
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Felpattant a kályha mellől, mintha a 93 esztendő csak tréfából ülne a vállán. Az
lírócella kőnyvespolcáról gyors mozdulattal folyóiratot emelt le: aKalotaszeg 19l2-es
február ll-i számát.
\
Vajon jegyzi-e az irodalomtörténet? Tizenkét száma jelent meg ennek a gyönyörű
grafikai kivitelezés ű folyóiratnak, amelynek szerkesztősége az erdők mélyén, a süvegtetős
Varjú-várban volt, kiadóhivatala a sztánai vasútállomáson, nyomdája Kalotaszeg fővá
rosában, Bánffyhunyadon. Az olvasó aKalotaszeg 1912. február ll-i számában tanulmányt olvashatott a Szilágyság poétájáról.
- Ekkor méltattam először Ady Endrét - Kós Károly kinyitotta az ölében fekvő
folyóiratot, ujjával rábökött a hatvanöt esztendeje kinyomtatott írásra. Mintha csak egykét hete kapta volna meg a friss példányt. - Akkoriban sokan vicsorogtak Adyra. Ki
kellett állni mellette. Igaz, azokban az években nemműveltem komolyan a prózát. De
.ímom kellett Adyról!
- Megjelent másutt nyomtatásban ez az írás?
- Nem tudok róla.
- Kimásolhatom?
Szelíd bólintás volt a válasz. Kós Károly mát akkor mesterien forgatta a tollat. Így
írt:
"Mint a mesében. Elindul a fiú szerencsét próbálni és hetedhétországon keresztül
vándorol- megharcol sárkányokkal, óriásokkal, kutyafejű tatárokkal is talán (a mesében nem kell félteni a hőst), végezetül eljut Tündérországba, fe~ségü1 kapja a király
leányát és vele a fele királyságát. Ilyen a magyar népmese, és így indult el aSzilágyból,
a régi Partiumból Ady Endre világot járni, hogy végezetül Tündérországbajusson. Költő
akart lenni és az lett. Magyar költő és modern poéta (ami nem mindig ugyanaz a 20-ik
században, sőt). Oneki is meg kellett küzdenie útjában mindenféle szörnyetegekkel,
becsületesen megharcolt velük, útjából ki nem térítette semmi. .."
Kós Károly egyszer találkozott a költővel. Egyetlenegyszer, az első világháború első
esztendejében..
- Igazi találkozás? - kicsit félrebillent Kós Károly feje. - Tán annak sem lehet
nevezni. .. Tél volt, fekete, hó nélküli tél. Esett napok óta. Ebben a fekete, vigasztalan
időben festők, költők, fiatal építészek ültek együtt egy pesti, körúti kávéházban. A nevét
ne kérdjed, nem tudom, hogy hítták ezt a kávéházat. De a sarokasztalra emlékszem. Ady,
aki hat évvel volt idősebb nálam, hallgatod. Csak nagy, fekete szeme égett. Említettem
a társaságban, hogy készülök haza, Erdélybe. Amikor felálltunk az asztal mellől, Ady
mellém lépett. Halkan, kicsit szomorúan mondta: .Karácsonyra én is hazamegyek".
Aztán nemsokára valóban Erdélyben fészkelte el magát. A csucsai domboldalról nézett
a frontra hajtott, nótázó vén bakák után.
Kós Károly ez idő tájt nem fordult meg Csucsán. Csak évekkel később járt arra, az
impériumváltás után. Akkor Goga Octavián lakta a kastélyt.
- Akkoriban belügyminiszter volt Goga. Kolozsvárott tartotta a hivatalt, Csuesán
lakott. Naponta hazajárt. Engem szomszéd úrnak szólított, mivel mindketten Kalotaszegen tanyáztunk. A Kolozsvár-Csucsa között közlekedő személyvonaton gyakran utaztunk együtt. En Sztánára tartottam, ő ment tovább Csucsára. Valahányszor meglátott
a kolozsvári pályaudvaron. meginvitált magához a különvagonjába. Sztánáig végigdiskuráltuk az utat. Csak Ady neve nem hangzott el. Tudtam, hogy zavarba hoztam volna
Gogát. Inkább arról szóltam neki, ami bennünket, kisebbségbe kerülteket érintett. Afféle
fogadatlan diplomata szerint próbáltam közvetíteni. .. Másfél évtizede újra eljutottam
Csucsára. Betértem a kastélyba is. Goga felesége nyitott ajtót. Meghívott egy csésze
kávéra, s visszanéztünk a tovatűnt időre.
A hirtelen támadt csendben a konyha felől besuhant Kós Zsófia, a színésznő. Kis
tálcán vizespoharat, kanalas orvosságot hozott az édesapjának.
Így látom most is, ahogy ült ott rendíthetetlen nyugalommal, farkasszemet nézve a
gyógyszeres fiola mögött a Nagy Idővel. Miként Kányádi Sándor látta: Barázdált
orcádról / az idő aláfoly, / mint az olvadó hó / a vén Magurárói.
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Levelet egyszer kaptam még Kolozsvárról, a Rákóczi út 42-es számú házból. A borítékból gyászjelentés hullt ki:
Kós Károly építész; író életének 94-ik évében. 1977. augusztus hó 24-én e/hunyt. "Ama
nemes harcot megharcoltam.futásomat e/végeztem, a hitet megtartottam: végezetre e/tétetett nékem az igazság koronája" (2Tim '4,7-8).

GRANDPIERRE K. ENDRE ·VaSEI

Röpülő

madármennybolt

.üvöltéskoszorúban a csönd gyermekei
kifosztott tenyerű tájak
lélekzaklató hantjain
napot emészt a nappal
Holdat rágcsál s nyel el az éjszaka
szelek gépfegyverezik le az őszt
röpülő madármennybolt
ragadja el rabolja el
útszéli cédaságnak

kezünkből a holdfény s az eső imakönyvet

vérvihar-ette táj
gyilkosságdereglyéi
úsznak hűs légfolyamokon
s higanyeső telek
földszagú bársonyéjszakák
tigrislopakodásán
röghöztapadt imák
viharkiáltozása

Megújulást aranyidót
tündérarcod sebárkain
csonttollú színes fény ledérkedik
érces toronyidőid
I
elbongták vénhedt századok
igazságod gazok herélték
szűz tested hétfelé metélték
váraid szétverte bitangság
őskódexeid füstnek adták
nem maradt más csak fehér csontvetés
és életeden úr a kés
emléktornyaidat a tűz lehelete
százszor aranycsipkévé
oldja gerlicecsönddel
maradék vég-csonkjaidon
kalmárok torzsaIkodnak
földbevetett harangjaid
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hangtalan rengedezriek
nagyságos fejedelmeid
szigoru erkölcsű bíráid
kőárnyát nem idézik
repedő homlokod
pöröl/yel püfföli a lét
égresudárló gyászod
száz új csapás kioldja
és mégis mégis mégis
bachánskoszorus őszök
medvejáró bohó könnyű telek
s égregörhedő kincses
város-foghíjaid
.
megújulást arany időt
tavaszt kiáltanak

Mészáros .stván

SiK SÁNDOR
ÉS A MAGYAR CSERKÉSZPEDAGÓGIA
I.
" .. , Mindenki feküdt; néha kiáltott közbe a csendbe egy kuvik vagy egy vércse. Én Sík
tanár úrral beszélgettem nyelvekről és nemzetekről és hogy mi szeretnék lenni. Háromnegyed 12-kor lefeküdtünk."
1915 nyarán írta e mondatokat naplójába a tizenhárom éves Szerb Antal, a pesti
piarista gimnázium cserkészcsapatának táborában, az egyik éjszak,ai őrségállás emlékeként. A tábor parancsnoka Sík Sándor volt, aki nemrég, 1911 szeptemberében került
mint fiatal tanár a rend pesti gimnáziumába. Az első hazai cserkészcsapatok egyikeként
alakította meg a kegyesrendi gimnazistákét, s fiatalos lelkesedéssel vetette' magát az
ekkor éledező hazai cserkészmozgalom szervezésébe.

"A cserkészet

nevelő

értéke"

1905-ban adta közre a cserkészet megindítója, az angol Robert Baden- Powell hamarosan
könyvét Scouting for Boys címmel, amelynek nyomán először 'Angliában, majd Nyugat-Európa országaiban sorra megjelentek anagykalapos fiúk első csapatai.
Az alapító tulajdonképpen nem új nevelési rendszert, szervezetet kívánt létrehozni,
hanem a gyerekek és serdülő fiúk iskolán kívüli 'életét akarta - biztos pszichológiai
ismeretük birtokában - koruknak megfelelően megszervezni. Azt akarta elérni, hogy a
gyerekek a maguk életét élhessék, kirobbanó tevékenységvágyukat.fíatal energiáikat
pedagógiai közegben kiélhessék, romantikaigényüket kielégíthessék. Igy lehetnek majd
igazi felnőttek, így válhatnak a felnőtt társadalom teljes értékű tagjaivá, bárhová kerüljenek.
Baden-Powell nevelési ideálja az öntevékeny, leleményes ifjú, aki képes eredményesen,
önállóan cselekedni, problémákat megoldani, egyéni véleményt formálni és felelősséggel
dönteni. Aki saját erőfeszítései nyomán fejleszti szellemi és testi értékeit, praktikus
ügyességét; el tudja viselni a testi és lelki nehézségeket; aki kellő tájékozódóképességgel
rendelkezve el tud igazodni a természetben éppen úgy, mint az emberek világában.
Nálunk 191O-ben jött létre az első cserkészcsapat a budapesti református Keresztyén
Ifjúsági Egyesület keretei között, majd egymás után alakultak a fővárosi katolikus
csapatok is: a II. kerületi Rákócziánumban (a mai Rákóczi Gimnáziumban), a Vár
oldalában levő katolikus "egyetemi" gimnáziumban, azután a budai ferencesek vezetése
alatt álló Budai Ifjúsági Kongregáció égisze alatt, Pesten a piarista gimnáziumban, a
Regnum Marianum lelkipásztori központban és másutt.
'
E hazai csapatok kezdetben teljesen az angol mintát utánozták. Megszervezőik arra
törekedtek, hogy az iskolai oktatás-nevelés egyoldalú intellektualizmusát kiegyenlítsék,
ridegségét, zártságát feloldják, aserdülő fiúk romantikaigényét, játék- és mozgásszükségletét kielégítsék, s lényegében -ahogyan Baden-Powell megfogalmazta - "a jó állampolgár" (azaz a brit gyarmatbirodalom megbízható polgára) személyiségvonásait a cserkészfiúkban kialakítsák. Eltért ettől az amerikai cserkészideál: céljuk a minden körülmények
között önállóan, életrevalóan cselekedni tudó ember megformálása volt. Ugyancsak
sajátosan színeződött az igen széles ifjúsági rétegeket megmozgató német cserkészmozgalom: elsősorban a katonás, fegyelmezett, s a vilmosi német birodalomért fanatikusan
áldozatkész felnöttek kinevelését tartották fontosnak.
népszerűvé váló
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Milyen legyen a sajátosan magyar cserkészeszmény? Erre kezdetben, az idegenkedők
hazai szervezőink nemigen gondoltak. Megfogalmazására
csak akkor kerülhetett sor, amikor csapataink megerősödtek, életrevalóságukat bizonyították, illetőleg a cserkészszövetségi szervezeti formák is létrejöttek. E sajátosan magyar
cserkészideál kidolgozása Sík Sándor nevéhez fűződik.
1915 decemberében a Katolikus Középiskolai Tanáregyesületben előadást tartott A
cserkészet nevelő értéke címmel. Ebben kifejtette: elsősorban azért jelentős a cserkészet,
mert hazánk aktuális helyzetében a számunkra legfontosabb pedagógiai cél eléréséhez
teremt a fiúk számára - életkorukhoz szabott, romantikusan vonzó - életkörülményeket.
A legfőbb cél: a jellemes személyiség kialakítása. Ehhez teremt a cserkészet életszerű
közeget, ellentétben az iskolák "katedra-erkölcstanával". S ami e pedagógiai hatást
tovább fokozza: a cserkészélet trolönféle megnyilvánulásainak megélésén keresztül lehetőséget, illetőleg motivációt, ösztönzést kap minden cserkészfiú, hogy saját tudatos
munkájával alakítsa ki magában azideálként kitűzött jellemes személyiséget. "Tagadha.
tatlan - írja Sík Sándor -, hogya fiúk a cserkészeszményt eléggé megértik és a lelkükhöz
szólónak találják. Természetesen a 13-14 évesek eleinte kevesebbet, agyereknek való bb
mozzanatokat ragadják meg belőle, de lassan-lassan hozzánőnek a magasabb követelményekhez is."
Elősegíti ezt az a tény is, hogyacserkészvezető és a cserkész kőzött újszerű, bensőséges
kapcsolat létesül, amely ugyancsak különbözik az iskolai merev tanár-diák viszonytól.
A mindennapos cserkészélet állandóan erre a legfőbb feladatra, a jellemalakításra irányítja a fiatalok figyelmét; kétségtelen, hogy jelentős részüket ráviszi a tudatos és rendszeres önnevelésre: "A fiúkban, még a gyengébbekben is felébreszti az érzéket a komoly
dolgok, a jellem kérdései, a magasabb lelki igények iránt". Csodákat persze a cserkészet
sem tehet, de mindegyik fiúnak meg tudja mutatni, "hogyan állíthatja bele a lélek legfőbb
érdekeinek szolgálatába és hogyan lelkiesítheti át a gyakorlati és köznapi élet legközönségesebb mozzanatait is: a játékot, a sportot, az utcát, a villamost, a kirakatot, a bevásárlást, az ebédet stb." Ezt a legfőbb célt közelíti meg a fiú, ha életében megvalósítja a
cserkésztőrvényt. ha megtartja fogadalmát; megvalósításának eszközei pedig a próbák
és a különpróbák, a különféle cserkészfoglalkozások, a kirándulások, az izgalmas táborozások.
E legfőbb cél- és feladategyüttesbe, a tudatos önnevelés útján kialakított jellemes
személyiség formálásának folyamatába illeszkedik két, sajátosan magyar pedagógiai
vonatkozás.
.
Sík Sándor úgy látj" hogyacserkészélet mindennapjaiban jó alkalom nyílik a
társadalmi-szociális nevelésre. "Hogy mit jelent ez, éppen ma"és éppen nálunk. ahol a
társadalom minden rétegében oly végtelen sok még a naiv antiszociális kíméletlenség és
pogány önzés, azt a nevelők előtt fölösleges fejtegetni." E társadalmi-szociális pedagógia
egyrészt úgy érvényesül, hogy mindegyik cserkészfiú szoros kapcsolatba kerül a fizikai
munkával, állandóan és rendszeresen fizikai munkát is végez. A cserkészfoglalkozásokon,
a kirándulásokon s főként a táborozás idején "a legalacsonyabb rendű munkát végzi
mindenki, szegény és gazdag, előkelő és ágrólszakadt egyformán, és egyforma jókedvvel,
egyik a másik munkájától serkentve és versenyre szólítva". A szociális nevelésnek "egyik
.legszerencsésebb iskolája" a cserkészet.
A rendszeres fizikai munkavégzés - véli Sík Sándor. - képes megszüntetni, vagy
legalább enyhíteni "azt a különösen pesti fiúkban gyakran kifejlődő parvenü-gőgöt,
amely lenézi a munkát és vele persze a munkást is". Az itt folyó nevelés eredményeként
a cserkészet jelentős lépést tesz "a nemzetfenntartó osztályok és munkájuk megbecsülése
felé". A'munkásosztály és a parasztság meglepően új szemlélete ez a pedagógiában!
De még ennél is többet tehet a cserkészet a szociális nevelés terén, a napi jótett belső
parancsának tudatosításával: "a fiúkat állandóan sürgeti a szeretetből fakadó tettek
alkalmainak leleményes keresésére. A cserkész nevet így értelmezzük: cserkészd a jótettek
alkalmait. A jelszó elsősorban ezt jelenti: légy résen, hol tehetsz jót."
Természetes, hogya napi jótettek belső szükséglete különféleképpen érvényesül a
.fiúknál, "persze hogy sokan nemegyszer elfeledkeznek róla, hogy sokszor kelletlenül
végzik, talán huzamosabb ideig is abbahagyják. De az is tény, hogy legtöbbjükben
meggyőzésének .időszakában
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mégiscsak kifejlődik a segítés érzéke, hogy hozzászoknak a felebarátjuknak való szolgálás gondolatához, hogy nem szégyellnek segíteni máson..."
A másik specifikus magyar cserkészvonást abban látja szerzőnk, hogy a cserkészet
hazafias nevelést ad. "Az első perctől kezdve úgy állítjuk a fiúk elé az egész cserkészetet.
mint hazafiak szent szövetségét, akiknek céljuk igaz, munkás, becsületes magyar polgá.
rokká nevelni magukat, legszentebb törekvésük a haza jövendő nagyságán dolgozni."
Ekkor már dúlt az első világháború, széles körben hangzott á követelés, hogy az
iskolát is, a cserkészetet is a katonai előképzés szolgálatába kell állítani. Sík Sándor
erőteljesen tiltakozik ez ellen: "Nekünk nem katonákat kell nevelnünk, még csak nem
is elsősorban jó matematikusokat, historikusokat ~agy latinfordítókat - bármilyen
fontos legyen ez is -, hanem legeslegelsősorbanjó magyarokat, jó keresztényeket, egész
embereket". Így teljesíthetik a fiúk később, felnőtté válva hazafias kötelezettségeiket,
elsősorban békés posztokon, de ha kell, a hadseregben is. A cserkészet tehát közvetve
adja a legfőbb segítséget a hazafias nevelésnek, "amikor a föltétlen becsületességet,
kötelességteljesítést, az erkölcsi tekintély tiszteletét, a magyar nép megbecsülését, a
lelkiismeretes munkát, a tisztaságot, a takarékosságot és a kitartást állítja a fiúk elé
követelményképpen".
De emellett a cserkészet igen alkalmas arra is, hogy vezető egyéniségeket neveljen.
Megtanulhat mindenki engedelmeskedni is, parancsolni is: a cserkészélet napi sodrában
fokozatosan alakulhatnak ki a vezetői erények.
A nevelés militarizálását követelőkkel szemben igen határozott Sík Sándor hangja:
beteg a magyar társadalom, a katonai nevelés ezt csak tovább fokozná. A nevelés
militarizálásának követelése "félő, csak arra lesz alkalmas, hogy elterelje a figyelmet az
igazi bajokról, az igazi orvoslást sürgető hiányokról, mert ezek' nem elsősorban a
csatatéren mutatkoznak, hanem idehaza, nem annyira a hadseregben, mint a társadalomban; és ezeket nem katonásdival és katonai szakoktatással lehet orvosolni, hanem
az öntudatos magyar érzésre, föltétlen becsületességre, kötelességtudásra, figyelemre,
szolidságra, komoly keresztény életre való neveléssel." Befejezésül" hangsúlyozza: sokféle
apró mozzanatból áll a cserkészélet, beletartozik ebbe az iránytű használata, a térképjelek, a tájékozódás, a csomózás, az elsősegély és sok minden más a legnagyobb tarkaságban. "A cserkészetben azonban mindez nem önmagáért van, hanem a jellem és az egész
ember összhangzatos fejlesztésének magasabb gondolatát szolgálja. Es a cserkészetben
, nem ezek a gyakorlatok teszik a lényeget, hanem éppen az, hogy egész emberek nevelésére
ad új és szerenesés eszközöket."
Mi tehát a cserkészpedagógia lényege? Sík Sándor így foglalja össze: "az értelmi
nevelésnek a testi és gyakorlati neveléssel való egységes összhangja, ajellemnevelésföltétlen.
uralma alatt... "És ha valaha, ma van rá égeW szükség. Ne feledjük a cserkészjelszót: .
Legyünk résen! A megtépett magyarság egész embereket vár tőlünk."
Sík Sándor cserkésznevelési koncepciója - amelyet első alkalommal 1915-ben, fenti
előadásában fejtett ki - mind egészében, mind részleteiben modern - mert a gyermek és
az ifjú sok irányúfe}lődésétlehetővé tevő - pedagógia. Nem egy vonatkozásban érződik
I rajta a reformpedagógia hatása, de a korabeli legjelentősebb hazai pedagógiai elméletek
- Fináczy Ernő érték-pedagógiája, Imre Sándor nemzetnevelés-felfogása .: ugyancsak
tükröződik benne.
De mi a cserkészet keretében megvalósítandó jellemnevelés konkrét tartalma? Ki a
jellemes ember? Sík Sándor cserkészpedagógiájának frappáns összefoglalását kapjuk A
piarista cserkész kis kátéja című, 19l5-ben megjelent kiadvány általa írt bevezetésének
e néhány sorában:
" ... ez a káté gyakorlati célra készült: a legfőbb dolog nincsen benne. Nincs benne,
hogyan kell emberré; igaz, jellemes emberré, egész magyar férfiúvá lenni. Adunk erre
nektek útmutatást, segítséget bőven őrsi órán, csapatösszejövetelen, táborban, beszélgetésekkor - de magát ezt a nagy önművelő munkát magatoknak kell elvégeznetek. Es ez a
legfőbb és legigazibb cserkészmunka."
Sík Sándor ismertetett előadásában s e rövid előszó-részletben benne van a magyar
cserkészpedagógia summája: jellemes ember az, akt egyéni önfejlesztő, önépítő munkával
teljes emberré, jó magyarrá, vagy inkább minél teljesebb emberré, minél jobb magyarrá
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igyekszik magát formá/ni. Ez a felismerés a forrása a magyar cserkészet egész történetén
át hangoztatott jelszónak: a cserkész legyen emberebb ember, magyarabb magyar.
A magyar cserkészideál átfogóbb mint másutt; ugyanakkor jól beleilleszkedett az
általános-egyetemes cserkészpedagógiába.

"Magyar cserkészvezetök könyve"
1912 decemberében Sík, Sándor ott volt az első Magyar Cserkészszövetség alapítói
között, ugyanebben az évben az ő versére készítette el Turry Peregrin a cserkészinduló
dallamát. Mind a pesti piarista cserkészcsapat élén kifejtett.mind országos vonatkozású
tevékenysége igen jelentős az 191O-es években. A Tanácsköztársaság idején - a többi
paptanárral együtt - eltiltották a cserkészvezetéstől. 1921-1922-ben az újjáéledő Magyar
Cserkészszövetség elnöke. E tisztségében jelentős szerepe volt abban, hogy a hazai
cserkészet nem szakadt szét felekezeti szövetségekre, hanem a katolikus, a protestáns és
az izrealita cserkészcsapatok közös szövetségben egyesültek. Ez után hosszú ideig részt
vett a mozgalom felső vezetésében, pedagógia-felfogása jelentos mértékben meghatározta a cserkésznevelés hazai virágkorát.
1926·ban az első nagyszabású hazai cserkészdemonstráció, a, megyeri nagy tábor parancsnoka, az 1933-i gödöllői cserkész világtáboron, a Jamboree-n - Teleki Pál táborparancsnok mellett - helyettes táborparancsnok. 1938 után fokozatosan félreállították, a
szövetségi vezetésből kiszorult. A felszabadulás után újra szerepet vállalt a cserkészet
újjáalakításában, egészen annak 1948-ban történt megszüntetéséig.
Sík Sándor széles körű "cserkész irodalmi" tevékenységet fejtett ki. Számos cserkész
témájú verset írt, több tanulmányt tett közzé a cserkészpedagógiáról. Legnagyobb hatású
cserkészpedagógiai műve kétségtelenül a Magyar cserkészvezetők könyve, amely először
1922-benjelent meg, tnajd 1925-ben újra kiadták. Az 1934-i kiadás már három kötetesre
bővült. E műnek nemcsak ~ szerkesztője volt Sík Sándor, de benne a cserkészpedagógia
elvi és elméleti kifejtését tartalmazó fejezeteket is ő írta."
A Tanácsköztársaság megdöntése s.a.Trianon okozta mélypontról való felemelkedésben
az új kormányzat közoktatáspolitikája a nevelésnek is fontos szerepet szánt. A hivatalos
magyar közoktatáspolitika nacionalista, militarista és revansista törekvéseitől azonban
erőteljesen különbözött Sík Sándor józan és modern cserkészpedagágiája. Ezért az 1921ben újjáalakult cserkészszövetség.azabélyzatának belügymirfiszteri elfogadtatása nem
ment könnyen. A hivatalos szervek ugyanis időközben létrehozták a leventét, valamint
a Magyar Véderő Egyesü/etet (MOVE), e katonaijellegű szervezeteket, s ezekbe kívánták
beolvasztani a cserkészetet is. A veszélyt, ha nehezen is, de sikerült elhárítani - ez többek
között Teleki Pál tekintélyének volt köszönhető -, ugyanakkor az államhatalom hivatalos ifjúsági szervezete, a levente a következő évtizedekben mindvégig ellenségesen állt
szemben a cserkészettel, készen arra, hogy bekebelezze.
A cserkészet magyar modelljén, amely az 1910-es évek közepén alakult ki, nem volt
szükséges változtatni, és 1920 után is aktuális maradt: "nekünk nem katonákat kell
nevelnünk" - olvastuk akkor -, hanem arra kell törekedni, hogya cserkészfiúk egyéni
önfejlesztő munkával magukat minél teljesebb emberré, minél jobb magyarrá - összefoglalva: jellemes emberré - formálják. így tudnak majd felnőtt korukban közreműködni
egy, a réginél jobb társadalom felépítésében.
Megváltozott azonban a politikai háttér, ezért a ,jellemes ember", "a teljesebb ember",
"a jobb magyar" korábbi fogalma új elemekkel bővült. Ezt fejtette ki Sík Sándor a
Magyar cserkészvezetők könyvének A magyar cserkészideál című fejezetében.
Ugy látja, hogy az 1910-es évek elején a hazai cserkészetet a nemzeti újjászületés vágya
hozta létre. "S míg politikusaink, nemzetgazdászaink, szellemi és irodalmi életünk vezető
.'

i

... Megjegyezzük, hogy Sík Sándor modern cserkészpedagógiájának bemutatása nélkül nem írható
meg a XX. század első fele hazaí neveléstudományának története. Sajnálatos, hogya neveléstőrténe
ti kutatás eddig még nem figyelt fel (még kritikailag sem!) erre a nagyszabású - ugyanakkor önálló
- pedagógiaelméletre, amely olyan széles körű termést hozott a nevelés konkrét gyakorlatában.
/
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emberei a kétségbeesés hálójában vergődtek, a fiúkból kitört a tenni vágyó életerő, s
kereste az érvényesülés terét."
Ezt érezték meg "a magyar cserkészmozgalom első óráiban" a fiúk és a vezetők, s
ugyanez aktuális most is, a tragikus összeomlás után. A Trianon mélypontját követő
újjászületésnek is kettős feltétele van: "Újjá kell születnie minden magyar embernek
önmagában mint egyénnek, és újjá kell születnie mindenkinek magyarságában mint az
újjászületendő magyar nemzet tagjának".
A felemelkedés első pedagógiai feltétele tehát: minél teljesebb embereket kell nevelni.
Lesújtó képet fest Sík Sándor kora magyar társadalmáról. "A mai generációt vagy a
legközelebbi múltét - tisztelet akivételnek! - valami szerencsétlen rokkantság jellemzi:
évtizedes politikai és gazdasági kudarcok, folytonosan megújuló letörések, az idegen
szellem.sorvasztó mérge, rengeteg erkölcsi hajótörés, legvégül az utolsó évtized borzasztó
nemzeti és társadalmi katasztrófái: valami történelmi fáradtság bélyegét nyomták ra erre
a nemzedékre. A lógó fejek, a csüggedt homlokok, a roskadt gerincek korát éljük" - írja.
Csakis egyetlen reménysugár van ebben a csüggesztő, kietlen szürkeségben: ha olyan
magyar ifjúság nevelődik, amely gyökeresen különbözik elődeitől, olyan ifjúság, "amely
érzi hivatását és érzi erejét, amelynek van hite és len~ülete és amely akar is elébe állni
a magyar jövő óriási munkájának". Erre a feladatra nem alkalmasak a fél-emberek,
hanem csakis az az ifjúság, amelynek "vannak ideáljai, elvei, meggyőződései, hite,
krédója, tízparancsolata; amely tudja, hogy miért él; tudja, hogy van célja és értelme az
életnek; amely friss örömmel fekszik neki il munkának, mert szereti és élvezi azt, s amely
mindazt a lelki kincset, amelyet magában verejtékes munkával kialakít, oda tudja adni
mindenestül a szegény, rongyolt édesanyának, a magyar hazának."
S ez az újjászületés másik nevelésbeli alapfeltétele: a cserkészfiukból minéljobb magyarokat kell nevelni. De ki a jó magyar Sík Sándor szerint az 1920-as évek elején? Keserű
harag süt ki szerzőnk soraiból: "Ez a másik pont, amelynél csak a lemondás csüggedt
keserűségével vagy ökölbe szoruló kézzel tekinthetünk az utolsó évtizedek magyar
társadalmára". Mert miben volt magyar ez a társadalom?
Egyik részére éppen az volt a jellemző, hogy megtagadta magyarságát. illetőleg nem
érdekelte őket sajátos magyar mivoltuk. Sokakat "átjárt a közép-európai nagyvárosi
társadalmak nemzetközi sekélyes szelleme és kiölte belőlük a nemzetükhöz, fajtájukhQz
való tartozás érzetét; akiken erőt vett a féktelen önzésnek, a mindenáron kíméletlenül
előretörő egyéni érvényesiilésnek láza és elfogta tekintetüket minden elől, ami nem ezzel
az egyéni érvényesüléssel függött össze". Az egyéni érdek kíméletlen érvényesítésének
kapitalista-polgári farkaserkölcse széles körben dívott a magyar társadalomban is.
De a közelmúlt nemzetvesztő magyar társadalmának legnagyobb részét - s éppen ezért
a legnagyobb veszélyt jelentő részét - a .magyarkodó'' magyarok alkották. Ezek "hangosan és elszántan vallották magukat magyarpknak, de magyarságuk büszke önérzetének zsinóros köpenyegébe burkolózva csodálatos nemtörődömséggel hunytak szemet az
őket körülvevő világ problémái előtt". Ök a "Szép vagy, gyönyörü vagy Magyarország"
lázálmában éltek, ugyanakkor "a körülöttük dübörgő magyar föld belső forradalmai(ól", "az egyre közeledő földrengésről" sejtelmük sem volt. .Blandalogtek II régi dicsőség
édes dallamain, meg a cigánybandák magyar nótáin, és ölbe tett kézzel engedték magukat sodortatni az örvény felé."
így summázza Sík Sándor riasztó körképét: "A XX. század hajnalán fenékig értük a
nemzeti dekadencia mocsarát". S milyen új ideált mutat fel ezzel szemben a cserkészet?
"Az a magyar - írja Sík Sándor -, aki a mi cserkészszemünk előtt lebeg, mindenekelőtt
tudja, hogy ő magyar, de magyar nemcsak a születés és az anyanyelv, hanem a magyarsággal való együttérzés jogán. Egynek érzi magát a magyar rnúlttal, magáénak érzi ennek
a nemzetnek minden dicsőségét és minden szenvedését... Szent István, Hunyadi, Zrínyi,
Bethlen, Rákóczi, Széchényi nem puszta nevek az ö fülében, hanem ideálok, akiket ismer,
ért, hódolattal övez és szeretettel vall magáénak, a na-gy erkölcsi eszmények az ő alakjában öltenek testet lelke előtt. Egynek nevezi magát a magyar jellemmel, minden nyomorúság, minden megalázás, minden véres ostorcsapás, amelyet ez a szegény ország az
utolsó években elszenvedett, ott 'sajog, ott ég a lelke mélyén... És egynek érzi magát a
magyar jövővel is, átérzi azt az iszonyú felelősséget, amely ma minden magyar ember
vállára nehezedik."
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Ilyen magyarság-eszményt rajzol a cserkészfiúk elé Sík Sándor, követendő ideálként
jelöli meg azt a magyart, aki "a nemzeti kétségbeesés és a nemzeti ábrándozás veszedelmes árkai között a realizmus kemény országútján halad". Sík Sándor gondolatmenetének további csomópontja azonban meglepően új az 1920-as évek elejének hazai gondolatvilágában:
"Ezután sem lehet más a hivatásunk, mint hogy összekötőhíd legyünk nyugat és kelet
közt, hogy rajtunk át nyújthassa egyik a másiknak, ami benne értékes, és ki tudja, talán
rajtunk keresztül kell megtörténnie annak az új szintézisnek, amely megmentheti a
süllyedő kultúrát a nyugat pusztulásából diadalmasan megmenekülő-kereszténylelkiségnek és a kelet felől ébredező új életerőnek egybeforrásával."
Az erőszak és a terror tombolása idején, az új Magyarország felépítésének legszélsősé
gesebb alternatívái között Sík Sándor cserkészpedagógiája az emberség és magyarság
valódi értékeit kínálta fel. Nem a hivatalos közoktatáspolitikának, annak nem ez kellett,
hanem a magyar ifjúság számára az 1920-as évek elejének vérzivataros időszakában.
A Magyar cserkészvezetők könyvé-nek első és további kiadásaiban még a következő
fejezetek származnak Sík Sándor tollából: "A cserkészvezető" (alfejezetei: Milyen a jó
vezető? A vezető viszonya a cserkészekhez), "A cserkészet jellemnevelii mankája" (alfejezetei: A cserkész-jellemnevelés célja és anyaga, A cserkész-jellemnevelés módszere és
eszközei, A fegyelem a cserkészetben).
Egy korszerű, világos vonalvezetésű, a reformpedagógia és a lélektan eredményeit
minden vonatkozásban érvényesítő modern pedagógiai koncepció áll előttünk e fejezetek
együttesében. Pontos és meghatározott a nevelési cél kifejtése, ennek alárendeltek a
logikus belső rendszerbe foglalt nevelési eszközök és módszerek, újszerű a nevelő és
nevelt különféle viszonyainak árnyalt rajza s a pedagógiai részproblémák differenciált
bemutatása (köztük alapvető pedagógiai kérdések, például az egyén önállósága, az
alkotókészség, a közösség, a fegyelem, a szexuális nevelés stb. taglalása). **
Végül is Sík Sándor soraiból nem egy elméleti magasságokban lebegő akadémikus
katedra-pedagógia körvonalai bontakoznak ki (bár újra hangsúlyozzuk: igen szilárd elvi'
alapokon áll), hanem a gyakorlati életre orientált, gyermekre-ifjúra szabott pedagógia jut
szóhoz. A nevelés mai egyetemes és hazai válságában különösképpen érdemes a tanulmányozásra, illetőleg a teljes feltárásra és értékelésre.

(Foly tatjuk)

** Külön tanulmányt érdemelne az a közösségi koncepció, amely a cserkészpedagógiában központi
szerepet játszik. Egyetlen mozzanatra utalunk csupán: az örs mint a cserkészközösség alapsejtje, a
. közösségi élet mikrovilága. A modern csoportlélektan szerint is a 6-<8 'tagú együttes a legalkalmasabb az intenzív alapszintü közösségi életre, a különféle mellé-, fölé- és alárendeltsegí.funkciók
kölcsönös gyakorlására. S az ifjúvezetö irányítása alatt álló cserkész örs, ez az ideális kisközösség, ,
szervesen kapcsolódott a tágabb közösségek (raj, csapat, szövetség, társadalom) rendszerébe.
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Deme Zoltán

ÉRZELEM ÉS TUDÁS
MADÁCH TRAGÉDIÁJÁBAN
Miért ültette lsten édenébe
A tudásnak széles ágú fáját?
A fa terjedt, s lassanként elölte
Árnya a kertnek minden virágát.

Madách Hit és tudás című versébő\ valók ezek a sorok. Röviden, tömören magukban
rejtik a Tragédia egyik alapeszméjet. A drámai költeményből gazdagon és árnyaltan
bontakozik ki ez a gondolat: a kompozíció változatosságával is, példázatokon, tűnődése
ken, sejtelmeken keresztül. Az ismeret, a tételekre építő tudomány, a filozófiai tudás, az
életbölcselet nem képes az ember sorsának végső kérdéseit megoldani, elvezetni őt az élet
tágas harmóniájához" a boldogság tartós élményéhéz. Ádámnak a tudáshoz fűzött '
reményeiről sorban kiderül, hogy tévesek voltak... Az értelem fölismerései az ember
természetes életerőit is megtámadják: csalódást, kiábrándulást hagyva maguk után, s
egyre erősebb nosztalgiát az önfeledt, a boldog, az édeni létezés iránt.
Madách Tragédiájában a hideg tudás, a ráció legfőbb képviselője Lucifer. A drámai
szellemerő fölényes fegyverzetével indul a parányi ember
ellen: sátáni rontása könnyű győzelmét reméli. A paradicsomi világban azonban, az
öntudatlan természettel tiszta, szép harmóniában élő (s a harmónia emocionális élményében elmerülő) emberpár láttán megdöbben:

1• költemény kezdetén a

Nem küzdök-e hiába a tudás,

4. nagyravágyás csábos fegyverével
Oel/enek, kik közt mint menhely áll,
Mely lankadászol óvja szívöket, '
Emelve a bukót, ez érzelem.

Lucifer alighanem a legkomolyabb ellenfelét sejti meg itt. Mert az édeni harmónia
éhnénye a Paradicsom világától elváló ember útján többször életre kél. Női arcok
gyöngéd mosolyában villan elö, a szerelem varázsaiból merül föl, másutt a szeretet, 'a
jóság gyógyító, csöndes intimitásábanjelenik meg. Olykor a természet szelíd mozdulásaiban sejteni, olykor a költészet, a dal tisztaságában. A sátáni rácíó számára megfoghatatlan valami ez... Lucifer kényszeredetten ismeri be tehetetlenségét, amikor az egyiptomi
színben a fáraó méltatlan szerelemre gyullad egy rabszolganő iránt: E vékony szál, láttad
már mily erős, / Kisiklik ujjainkbál, és azért / Nem téphetem szét. - A későbbiek folyamán
mindjobban a kívülálló, a külső szemlélő szerepébe kényszerül a luciferi' értelem és erő:
amikor az ember emocionális megnyilvánulásaival kerül szembe. Inkább csak tűnődni
tud az ilyen jelenségek fölött, kommentálni, gúnyolódni... Az athéni templom lábánál,
az emberi hűség és jóság vergődése láttán, kéjesen harsan föl a hangja (Mi jó az
értelemnek / Kacagni ott, hol szívek megrepednek... 944--945. sor). A bizánci színben
szinte megkönnyebbül, amikor látja, hogy az ember önnön érzelmei lealacsonyításáta is
hajlamos (1765-1770. sor). A természetes, hibátlan úton futó érzelem azonban továbbra
is veszedelmes ellenlábas marad: csalódások és kudarcok ellenére is föltámad. Lucifer a
falanszterben már szellemerejével is élni kényszerül, hogy az anyáért és gyermekéért
harcba induló hőst megrrierevítse. Gesztusa azonban a külső hatalomé, .a kívülállóé: az
immanens folyamatokba ezúttal sem tud beavatkozni, mint ahogy korábban sem tudott.. ,.
.'
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Emóció és ráció mélységes elkül ön ülését példázza az utolsó álomkép is. A megtört
embert saját értelmének csődje hidegen hagyja már: a megsemmisülés szélére elsősorban
a rettenetes távlat, az elkorcsosuló érzelem látása sodorja. A személyiség emocionális
részének, a csüggedések közepette gyógyító, új erőt adó menedéknek az elsilányulása.
A sátáni ráció diadaláról nincs szó: a fatális fejlemény az, amely a tagadás teljes győzel
mének útjából elhárítani látszik' a komolyakadályt... Éva anyasága menti meg az
emberiség jövőjét: a természeteséleterő csöndesjelképeként. Az édeni harmónia emberi,
emocionális élménye villan föl a pillanat varázsában: vitalitás és humánus érzelem
eredendő összetartozását sugallja. A tiszta emóciók végérvényes eltörlése érdekében
magát az életet kellene! eltörölni... Lucifer egyoldalúan racionális küzdelme olyan erőkön
törik meg, amelyeket (elemi humánus képességek hiányában) igazából sohasem értett
meg.
Madách

művének

kezdetén az ember a Paradicsomban él. Lelke az öntudatlan

2 • természet harmóniájában boldog, otthonos.A kék éggel, a ligettel, a szelíd állatok-

kal, a gyümölcsöt hozó fákkal együtt maga is az Eden örök szépségének egyenlő részese.
Tiszta és természetes lénye a patakok zúgásával, a madarak énekével rokon. Mint Eva
mondja Ádámnak: Minő csodás összhang ez kedvesem / E sokszerű szó és egy értelem.
Ezt a világot adja föl az első emberpár, mikor önálló életre, erkölcsi és szellemi
autonómiára vágyik. Gyarapodó ismereteiben, bölcsességgé szűrődő tudásában bízva.
Innentől kezdve már csupa küzdelem, fölemelkedés és bukás a sorsuk. Az.elvesztett
Edenért önálló életük értékei nem kárpótolják őket igazán. A sátáni jóslat beteljesül
rajtuk: Keserves lesz még egykor e tudásod / S tudatlanságért fogsz epedni vissza.
Ez a nosztalgia, ez a vágyakozás a drámai költemény számos részletét átszövi. Hol
szelíden, hol erőteljesebben, hol csüggeteg hangon éled föl. Egyformán szól a vegetáció
örömeinek, a tudástól érintetlen emocionális, világnak, az önfeledtség állapotának: mindannak ami a paradicsomi élet emléke az emberben. Madách ebben a nosztalgikus körben
néhány olyan tényezőt is megnevez, amelyeket a humánus, szép élet lényeges elemeinek
lát. Egy motívumot Eva említ, szomorú sejtelmei között: ... égen, földön nem lesz egy
rokon, / Nem egy barát, ki biztasson vagy óvjon, / Nem így volt ám ez egykor, szebb időben .
.: Egymást óvó, egymást ápoló emberek tiszta, szép kapcsolatára utal: az ember ősi,
természetes igénye szerint. Erre vágyik és ebben reménykedik Adám is, amikor a testvériség és szeretet eszméjével a bizánci színbe lép ... Önmagában is felemelő, ám az életküzdelem csüggesztő perceiben különösen vigasztaló, gyógyító erő a hites emberi szövetség,
a szerelern. Ádám és Évaföllobbanó szerelme a falanszterben például újra a paradicsomi
harmóniát idézi, ahogy Adám mondja: az Edenkertnek egy késő sugarát... Az elvesztett
világ hangulataival, az ottani élmények ízével rokon, ami a költészetből, a dalból árad.
Madách művében a költészet a fény, az illat, 'a deru, az álmok, a· gyöngéd nőiesség, a
szerelem, az ifjúság színonímája, Sugallani képes, hogy az élet szépsége eltörölhetetlen.
Sugallani képes még azokban a pillanatokban is; amikor az erők versenye egymás után
emészti el ~ emberi értékeket. A londoni szíri halálosszakadékát egyedül a jelképpé
emelkedő Eva lépi át glóriával: Szerelem, költészet, sifiuság / Nemtője tár utat örök
honomba / E földre csak mosolyom hoz gyönyört...
, Nem csupán a létezés szépségének és a szépségélmény megmaradásának védőerője a
költészet, hanem a Gondviselés sugallatainak kifejezője is. Az isteni intelme így hangzik
a drámai költemény utolsó soraiban:

... egy százat zeng feléd
visszaint s emel,
Csak azt kövesti. S ha tettdús életed
Zajában elnémul az égi szó,
E gyönge nő tisztább lelkülete
Szűntelenűl, mely
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Az érdekek mocskától távolabb,
Meghallja azt, és sziverén keresztül
Költészetté és dal/á fog szürődni.
E két eszközzel ál/and olda/odnál,
Balsors s szérencse közt mind-egyaránt,
Vígasztaló, mosolygó géniusz,

Madách művében a természeti világ helyenként összefonódik az emberrel. A természet
öntudatlan mozdulásaiban az emberre, az ember tiszta, érzelmes rezzenéseiben a természetre ismerünk. Ismétlődő, csöndes vigasztalás ez a költészetben: nálunk maradandóbb
erők jegyeit tudni magunkban, nálunk maradandóbb erők részének tudni magunkat.
Talán ezért is olyan becsesek mindazok a pillanatok, amikor az ember a természettel való
. egyneműségének élményére eszmél: talán ezért is vonzó az édeni harmónia... A humánus
és szép élethez a gyermekkor önfeledtsége is hozzá tartozik: legszebb koraként a léleknek,
amelyet bűn megrabolni (3323-3324. sor). A magafeledt gyermekségnek és a paradicsomi
boldogságnak az érzelmi élménye mélységesen rokon a drámai költemény szavai szerint.
Lucifer az emberpár édeni szerelmében a gyermekkedély megnyilvánulását fedezi föl
(200. sor). Eva a római színben ekként emlékezik hajdani boldogságára:
.. .úgy érzem, mintha álomban feküdném:
A rezge hangon messze múltba szál/nék,
Hol napsugáros pálmafák alatt
Artatlan voltam, játszi, gyermeteg
Nagy és nemes volt lelkem hivatása.

Szavai nyomán Ádámban is nosztalgia éled az Édenkert iránt... A drámai költeményben
újból és újból fölparázsló vágy Madách életére irányítja figyelmünket. Alsó-Sztregova
csöndes költője, miközben a metafizikai tudásért önemésztő harcokat vívott, megmaradt
a fű, a virág, a lombos erdő, a madarak, az ifjúság: az élet sze~elmesének.

.3. • letMadách
Tragédiájában a tudás
az ismeretek, a tudomány, a bölcseegyüttese. Az értelem, a tanulás, a gondolkodás, a megfigyelés közös terméke.
gyűjtőfogalom:.

Mindezek a tényezők azonban az emberpár sorsában sohasem válnak igazán örömök
forrásává. Inkább csak gátolják a természetes, édeai-élményeket idéző élet megvalósulását ... A prágai szín azt magyarázza, hogya tanulásra; a tudomány művelésére szentelt
élet eredendő örömök lelkes átélésétől fosztja meg az embert. A személyiség elszürkülésével fenyeget: fonák eredményként a tanulmányozott jelenségek természetes életétől való
eltávolodással járhat. Ádálll fájdalom nélkül búcsúzik a tudománytól, s tanítványát is
erre inti: Miért tanulnád mindig, hogy mi a dal, / Minő az erdő, mig az élet elfoly /
Örömtelen, poros szobafalak közt ...
A ráció koncentrált, hatalommal párosuló világa a falanszter-jelenetben li legtisztább
humánus érzelmeket sem tiszteli: a szerelmeseket kigyógyítandó bolondoknak nézi, az
anyát elválasztja gyermekétől. Nagyerejű. éles ellenkezést gerjesztve az emberben, mint
az anya kiáltása is érzékelteti: Mit nékem a fagyasztó tudomány? / Bukjék, midőn a
természet beszél. - Amikor a falanszter tudósa elárulja, hogy világukban a gyermekkor
önfeledtségét, tündérszép élményeit is eltörölték, Adám hasonló hangon riad föl: Ah
gyilkosok, nemféltek-é egész / S legszebb korától a szűt megrabolni.. . Az ember eszmélkedése, az ertelem működése mindenkor a test immanens erőinek rovására történik, amint
Ádám sejteti: Minden szavam, agyamban minden eszme / Lényemnek egy-egy részét költi
el, / Elégek...
A drámai költemény egyik fontos kérdése, hogya tudás nyújt-e valamit cserébe az
általa elsorvasztott emocionális és vitális erőkért? Nyújt-e egyenértékűt ezekkel? Az
önálló élet új harmóniáját például, ahogy az almát kóstoló emberpár reménylette... E
kérdéseket vizsgálva szembetűnő a tudást elősegítő tényezőknek különös, meddő köre:
a lankadatlan tanulás fonák jutalma (érezem, semmit fel nem fogok ... 2446. sor), az
ismeretek tudományos értékesítésének .torzulásai (2467-2470. sor), a tételekhez ragasz.
kodó gondolkodásnak az alkotóerőt visszaszorító szerepe (2414-2415., 2526-2,530. sor),
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de ugyanakkor a tudást kifejező körök sem termékenyek igazán: a tudományt relativitások szövevénye fonja körűl, tételeiből hiányzik a maradandóság, a bölcseletről, a filozófiáról pedig kiderül, hogy természeténél fogva alkalmatlan arra, hogy az új harmónia
kialakulását hathatósan támogassa-

.. .csupán költészete
Azoknak, mikről még nincsen fogalmunk
S egyéb tanok közt ez legjámborabb még,
Mert csak magában múlat csendesen.
Agyrémekkel hímzett világa közt.
Nincs szó a tudás totális tagadásáról: az agyrémek nem annak egészére vonatkoznak,
s rokonvonásai vannak a költészettel is.. , Más is kellene azonban: metafizikai tudás, az
isteni hatalom tudása, hogy a világot ~z ember teljes pontossággal megismerhesse, s
emberi érdek ű harmóniába rendezhesse. Igy váltaná meg a tudás az embert: így teljesülne
a ~aradicsom kapuján kilépő emberpár reménye ... A metafizikai tudással kapcsolatos
gondolatok a drámai költeményben elsősorban a halál problémáját övezik. Az ember
természeti lényként nem ismerte a pusztulás súlyát: megrontatlan, édeni boldogságát nem
zavarta az. A Paradicsomon kivüli világban azonban az új harmónia lényeges akadályává lépett elő a halál, olyan gáttá, amelyen hatalma az emberi tudás semmilyen formájának sincs. Erejének tükrében egyaránt szánalmassá és fölöslegessé .silányul a tudomány
minden nemes küzdeíme és fonák törekvése. A londoni szín tudósa általános érvényű
igazságot jelez a halál szakadéka előtt: Egymást szedtük rá azzal, hogy tudunk / Most a
valónál mind elámulunk...
A metafizikai tudás reménye hajtja még a tudományban és bölcseletben csalódott
embert. Az űrben játszódó jelenet szerint a halál fölötti hatalmát is innen reméli.
A világban uralkodó törvényszerűségekazonban nincsenek tekintettel az ember érdekeire. A föld szelleme mondja ki a kegyetlen törvényt: az ember nem lépheti át lényének
határait, nincs esélye a metafízikai tudásra. i} halál eltörölhetetle Q- tény, kifürkészhetetlen
titok marad: Szentelt pecsét az,feltartá az Ur / Magának... A szellemszavakat igazolják
az események is: Ádámra a me~semmisülés vár, mihelyt saját köréből megpróbál kitörni.
Remények és valóság súlyos antagonizmusár ekkor kell tudomásul vennie végérvényesen... A tudástól remélt új harmónia nem valósult meg,
művében elválik az érzelem ri. tudástól. Ú gy lehetne pedig az élet igazán
4 • Madách
teljes és boldog, ha ezek a
szerosan-humánus törvények alapján tartoznátényezők

nak össze. Talán ezért is tesz kísérletet a költő arra, hogya drámai költemény utolsó
színében az összhang lehetőségét is megmutassa. Az isteni intelem szerint a tudás olykor kegyetlen - fölismerései az emberi küzdelem területeit, céljaithatározzák meg; az
érzelmi erők és nosztalgiák pedig a kudarcok ellenére ís megtartják az embert a világban.
Hibátlan harmóniára ugyan nem számíthat az alárendeltsége tudafában élő ember - az
Isten az erő, tudás, szépség egésze - a küzdés erői azonban megőrizhetőek.
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"A SZÉPNEK EZ A SORSA•••"
Az öszi kertben Puszta Sándornál
(- Mit írjak a levelezőlapra?

kőzött,

- Elég, ha igy címezed: Puszta Sándor, Leányfalu. Ha még pontosabb akarsz lenni, ird rá:
Plébánia.)

*

- Puszta Sándornak melyik a kedvenc virágat.

- Credóm ctmu verse 'három sorból áll, csupa
nagybetűvel: "HI~ZEK I EGY IŐSZBEN".
Ezek szerint az őszi kert, az
legkiizelebb a szívéhez?

őszi

virágok állnak

- Az őszben születtem, októberben. Nincs ennél csodálatosabb paletta. Az ősz a teljesség és
a nagyság. Aki azt hiszi, hogy az elmúlás, téved.
Csak a levelekbe költözik a nyár. ..
- Amikor előszőrjártam itt Leányfalun, mindjárt bevezetett a belső -szobába, megmutatta a
nagyfejű napraforgókat a vázában, és hozzátette:
"Ezek szebbek, mint Van Gogh-éi",

- A mienk világosabb, mint az övé, és szebb
a belseje. Választékosabbak a tányér körül elhelyezkedő levelek. Gótikusabbak. A napraforgó
a virágok Prométheusza. Oda van láncolva a
földhöz, pedig úgy menne, vinné magával a földet.

- Mi a véleménye Renoir
tisztítja a szemet".

.iételérőt": "A

virág

- A szépség csiszol, megtisztít, látni enged.
Minél tísztább valakinek a szeme, annál több
szépséget vesz észre. De nem ez Renoir legizgalmasabb mondata a virágokról, hanem egy tette.
Röviddel halála előtt az öreg festő végrendeletszerű vallomásáról olvashatunk Jean Renoir
Apám Renoir círnű könyvében: ,,1916 elején pilóta voltam egy felderítő rajnál - írja a szerző.
- A hely, ahol a hangárunk volt Champagneban, és kivált az erős, friss levegő Essoyes-ra
emlékeztetett. Eszembe jutott a nagy kirándulás
Ricey szőlőhegyeibe, amikor apám olyan jóízű
en itta a vörösbort. Éppen akkor hozták a postát. Nekem is volt egy levelem Cagnes-ból, a
nagy Lujza címezte. A levélben apám, reszketeg
betűivel, ennyit irt: »Ez a tiéd. Renoir.« És a
borítékban egy szál ibolya, amit kertünkben, az
olajfák alatt szedtek." Renoirról rnindig azt tartották, hogy a rózsák festője. Az Evezősök ebédje című festményén nincs átmenet virág és kalap
A szerző riportját 1981
tette.

őszén

mintha az egész egy óriási rózsa lenne.
És mégis, lám, a kedvenc nem a rózsa, hanem
az ibolya! És ezt elhihetjűk, mert ezt a fiút szerette a legjobban.

tett látogatásakor készí-

- Rajongok a paeoniáért. Olyan, rnint a madár; elegáns, arisztokrata a virágok között. Sajátos egyéniség. A másik kedvencem a vadzsálya. Tele van vele a Duna-part. .Szerény, tie
roppant ílIatos. Hűséges marad ahhoz, aki elkíséri vándorlásában. Színes hírfejeket írtam a
háború előtti lapokba. Az egyik a vadzsályáról
szólt. Amikor Dorogi Zsigmond, a rádió szerkésztője megkért, hogy a 1í:öltők albuma és az
Írói arcképek elé írjak bevezetőt, a verbénáról
vallottam. Sit verbenia verbis - mondja a latin,
legyen meg a szavak kegye; én ígyalakítottam
át a mondatot: sit venia verbis -legyenek illatosak a szobák ... Ismered a magyar kártyát? Nos,
emlékszel, a makk ászon látható a kezét melegítő alak. Hát a salvia pontosan ilyen virág. Odatartjuk fölé a kezünket, s ő melegíti a világot,
amikor didergünk. Bírja a ködöt, és még a november elejét is, csak aztán hal meg...
Egy újabb csoport: rozmaring, ibolya, ciklámen. Jól figyelj ide: a vadciklámen az igazi, a
többi csinált. Magányos, nagy csoda, védett.
Illatosabb virágot nem ismerek. Augusztus elején jelenik meg, Erdélyben is szeretik, ott boroszlán a neve. Kis füles, lila virág. Folytatom:
bazsarózsa, labdarózsa, georgína. A 'georginához régi emlékem fűződik. A katonáknak szedtük a 14-es háborúban, akik aztán a sapkájukhoz tűzték. Százhalombattán vonultak át a katonavonatok, édesapám ott volt állomásfőnök,
én meg akkor hároméves gyerek...
A hóvirággal azonos a kikerics. Van tavaszi
és őszi kikerics. Az őszi lila, üvegszerű, roppant
elegáns, karcsú és szomorú. Mint a fecskék,
amelyek szeptember 8-án elmennek. A pitypangot lenézik, mert minden árokparton meghúzódik. Egyszerű, sárga virág. Otthona még a falusi
temető, a rezedával, a zsályával, a bazsarózsával. Életünk állandó kísérői. ..
Hársfavirág és liliom. A hársfavitág bódító,
mikor kinyílik. Ferenc József feleségének, Erzsébet királynőnek a kedvence. A liliom európai
virág, a Bourbonok jelvénye volt. Tisztaságot,
szüzességet jelent, és a kisdedség jelképe. Szent
Antal napján, június 13-án van il gyermekáldás,
ilyenkor liliom dísziti az oltárt. ..
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Egy másik társaság: búzavirág, pipitér, komlóvirág, pipacs és a mák. A komlóvirág az egyik
legelegánsabb virág. Nem piros, nem lila, a kettő közötti átmenet. .. Gyöngyvirág, mandulavirág, cseresznyevirág. Utóbbi egész nemzetet jelöl. A japánok legnagyobb. ünnepe a cseresznyevirágzás...

- A rózsáróI mit tart?
- Nemes virág, Joggal követeli, hogy egyeduralkodó legyen, de rózsából én csak a keveset
szeretem. Egy csorda rózsa nem rózsa. Jóból és
szépből is megárt a sok. Egy szál, az igen!. .. Egy
helyre tartozónak érzem a rózsát, a vadrózsát,
a gerberát és a tulipánt. Utóbbi ritka szép virág,
de ma már sokat romlott, mert tenyésztik.
A színhatásokra törekednek, nem a formára.
Életemben nem láttam szebb vírágot a hibiszkusznál. Fordulj csak meg! Látod azt a piros
virágot a kertben? Na, az az.

., Mi volt a legnagyobb "virág-élménye"?
- A visegrádi templom egyik úrnapi virágsző
nyege. Nem az utcán helyezték el, hanem bent
a templomban. És alig győzték fényképezni.

- Sztvszorongaté, ahogy egyik írásában viszszaemlékezik Kosztolányi Dezső utolsó Óráira, a
betegágynál tett látogatására. "Virágos" emléket
nem őriz a költőről?

- Egy fehér szegfűre emlékszem... 1933-ban
Kosztolányi ;Dezsőt meghívta a székesfehérvári
Vörösmarty Irodalmi Kör. A költő szokatlanul
korán érkezett, és nem tudtak vele mit kezdeni.
Abban az időben én a püspökségen műkődtem
mint fiatal pap, és tagja voltam az irodalmi
társaságnak. Hatkor kezdődött az est, kettőtől
hatíg kettesben beszélgettünk. Sokszor felkínáltam neki, hogy hozatok bort, de bort sohasem
ivott. Csak feketét fogadott el. Többször felugrott, és kiment. Nem tudtam mire vélni. Később
- Hogy került ide?
jókedvűen társalgott tovább. Nem igényelt sem- Édesanyám nagyon szerette a vírágokat.
mi mást, se sétát, semmít. Miközben körülötHét éve, hogy meghalt. Az övé volt. Télen behotünk a város előkelő hölgyei, a házíasszonyok
zom ... A legbátrabb virág a forsítia. Nem törő
serénykedtek, mi csak beszélgettünk. Aztán eldik se faggyal. se hóval. A tavasz ~lőhírnöke.
kezdődött az est. Kosztolányi kihúzott egy szál
Jaj, kine felejtsük az Ágnes-virágot, amely ~ fehér szegfűt a vázából és fekete zakójára tüzte.
bejáratot díszíti. Légies, lila. Beszélni kellene
Fehér csokornyakkendőben feszített. Elegáns
még az enciánról. amely az erdélyi havasokban
ember volt, de volt valami clownos az arcában;
nyílik, ott, ahol már nemigen jár ember. Az Isugyanakkor szép volt ez az arc. Felült a pulpiten önmagának teremtette, mint a barátszegfűt.
tusra, elhangzott a bevezető, amit róla mond- Az esztétikai igényre, a szépre lehet-e nevelni tak, aztán ő következett. Két verset olvasott fel,
az embert, vagy magunkban hordozzuk már szű de csalódást okozott. Egészen más volt, mint
letésűnkkor a szép szeretetét?
akivel délután csevegtem. A csalódást nem első
- Szent Ágoston keresztény axiómája: anima sorban a monotonság, hanem a látszólagos könaturaliter ,christiana; a lélek természetszerűleg
zöny, a fáradtság okozta, mintha kissé lebecsülkeresztény. A lélek helyett használom az emte volna a hallgatóságot. Utána diszkrét taps
bert, a keresztény szót kiterjesztem általában
következett. Kosztolányi letette apapírlapot,
mindarra, ami belefér a humanizmus fogalomegy kicsit megigazította a csokornyakkendőjét.
körébe, s akkor így fest az axióma: az ember a szegfűt, odatámaszkodott a zongorához, és
természetszerűleg születik a szépre. Ha valahol' elkezdte mondani az Iloná-t. "Lenge lány, / aki
egy kisgyerek világra jön, akár tanítani fogják,
sző, / holdvilág / mosolya: / ezt mondja / a
akár nem, vonzódni fog a széphez. Mint a mág- neved, / Ilona, / Ilona..." Könyv nélkül. Leírhanes, amely magához vonja a vasat. Annyira lelki tatlan volt a hatás. A vacsoránál követelte, hogy
dolog ez. Sokáig gondolkoztam, miért gyönyö- mellette üljek, és még egyszer elmondta - most
rű Beethoven Hetedik vagy Kilencedik szimfómár ülve - a verset. ..
niája? Eltöprengtem. Miben rejlik az erejük?
,1937-ben vagy 38-ban engem kért meg a MaBiztos vagyok abban, hogy a kromatikus dúr gyar Rádió, hogy írjak a mezők virágairól. Szép
skálában. Erre kellett, hogy épitkezzen. külön- emlékem, hogy Bajor Gizi mondta el gondolataben nem tudott volna megszületni. A legbonyo- imat. Gizível jó barátságban voltunk, többször
lultabb algebrai művelet a 2 x 2-re vezethető járt itt Leányfalun, és én is megfordultam náluk
vissza. A Dante-tri1ógiához az ABC 32 betűjére néhányszor vacsorán. Nem egy irodalmi cerelevolt szükség. Itt érzem az alapfok hatványozott en közösen szerepeltünk.
jelentőségét. Dürer tövíseket, gyalogfüveket stb.
- Születés, halál, esküvő, névnap. Más és más
rajzolt. Ezek nélkül nincs természet, nincsenek
mai értelemben vett "civilizált" virágok. Nincs jelentéstartama van ilyen alkalmakkor a virág.
rangsorolás. Az egyszerű virágok kellettek a nak.
- Az ember mindig ajándékozni szeretne, de
világ fundamentumához. Nem csodálom, ha valaki megijed az orchideától, amely kitenyésztés nem mindig tud méltót nyújtani. Vagy az illetőt
tartja többre az ajándéknál. Éppen ezért finoeredménye. Azt hiszem, ha megkérdeznék tőle:
mabb dologgal nem kedveskedhet, mint virágvirág-e? - nem tudná megmondani.
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gal. Önmaga helyett nyújtja át. Az oltárra is a
legszebbet teszi. Nemrégen jöttem rá, az egyik
temetés alkalmával mondtam: miért takarjuk be
a sirt rózsával, szegfűvel, ciklámennel? Hogy
megsimogassa a halottat, ha elmegyünk; szóljon
hozzá, ha fázik; őrködjőn felette, társalogjon
vele, Misztikus értelme van a sírra tett virágnak.
A virág a megújulás, a feltámadás, az élet.

feje piroslott ésfürdött a vizcseppekben. Zavarba
jöttem aszépségétől.

- Melyik virágból kérsz?
- Hát le szabad szakítani a szépet?

•

- A szépnek ez a sorsa. Mind áldozat lesz.
A legszebb szarvasbikát kilövik, a legszebb lepke tű alatt végzi, a legszebb gyümölcsök az asztalra kerülnek, a legszebb férfi király lesz, a
legszebb virágok a vázában halnak meg.

Belehajlott az estébe a beszélgetés, de még nem
volt olyan sötét, hogy ne tudtuk volna végigjárni
a kertet. Megnéztem közelről a hibiszkuszt, négy

Egy szál narancssárga sarkantyúvirágot vá- .
.lasztottam, s' begyűjtdttem hozzá a földről hat
szem diót. A diónak már se híre, se hamva, a
sarkantyúvirágon még megtörik a fény,
KŐ ANDRÁS

GYÖRI ENDRE

Kaleidoszkóp.
Varázslat

Nyelvdzsungel

Az elmúlt éjszaka
szüntelen villámlottdörgött
reggel ámulva néztem
a tündöklő kék eget
összefüggő takarót robbantott rá
vörös láng lövel/éseivel
a nagy-tudós természet.

A madarak nagy figyelemmel hallgatják
mennyi szinben, milyen áradó gazdagon
dalolnak egymással az emberek
úgy határoznak:
még zengőbb társalgásba fognak.

Délután
Boldogság-összetevők

Hajnal
Csönd
Szivdobogásom
Ceruzám
Jegyzetfüzetem
A képlékeny csodálatos magyar nyelv

Még világos van
még süt a Nap
de egész haloványan
alig kivehető körvonalaiban
már fenn II hold.
A türelmetlenség legkisebb
jele -sincs rajta.
Tudja: sötét lesz
hadúr lesz.
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HIT ÉS ÉLET

GYÓGYítSD AZ IDŐT
Az idő nagyon mélyen fekszik bennünk. A sejtjeinkben húzódik, mint egy meder,
amelyben életünk eseményei folynak. Olyan sajátunkká válik, mint egy képesség, vagy
izomerő, atlétikai tehetség vagy rajztudás. Azt hiszem, az időt olyan tehetségünkké kell
avatnunk, mint teniszezőnek a labdaéhséget.
Századunk immár nagy lelki betegsége az időhiány. Fölgyorsult napjaink tempója,
ahogy mondani szokás, közben csupán arról van szó, hogya sebesség megeszi az időt.
A sietésünk megeszi a belső időnket: nem marad bennünk befogadás, várakozás - eléljük
az időnket. .Jdőbetegek" lettünk.
.
Időnk nem kimeríthetetlen. Nem betölthetetlen, nagyon is elhasználható. "Vigyázzatok magatokra, hogy el ne nehezedjék szívetek a tobzódásban, részegségben és az evilági
dolgok között."
" Azt hiszem, modern neurózisunk alapja időnk elpocsékolása. Idegrendszerünk keresztpályáin összeütköznek az' élmények: katasztrofális zűrzavart teremtenek lelkünk
pályaudvarán, "ahová egyszerre harminc vonat befut! S nincs már állomásfőnök".
Maga a személyiség is meghasonlik.
Gyermekkorban kezdődik, mint minden. Ha megfigyeljük, egyik kisbaba eljátszogat
. egy rongydarabbal két órán keresztül. A másik hamar félredobja; kockát keres, másik
rongyot, kisautót, labdát, szájharmonikát. Türelmetlen lesz. Uj és új dolgot akar az
időtől kicsikarni, új és új anyaggal akarja az idejét etetni.
Meg kell tanítani a gyereket az időre. Mert csak az lesz a miénkvamit be tudunk
fogadni - van hozzá időnk-helyünk. Van hozzá belső szabadságunk. Eletünknek ez az
egyetlen fedezete.
Mit látunk? Orra bukó hősöket. A század mintaképe lett a tevékenységben agyonhajszolt, szívinfarktusos hős, aki milljom teendője közt melléhez kap, és a földre rogy.
A kicsinyes élet felpörgette a cselekvést: érvényesülni kell, pénzt, lakást szerezni, autót
vezetni, üdülést szervezni, szerelemmel szeretni... Az események zuhatagában hajszolódunk... hogy még aludni sem tudunk tőle. Nagyszerű, hiszen azt érezzük, milyen zsúfolt
az életünk. Mennyire "élünk"f Milyen sodrása van a napoknak, óráknak... peregnek,
küllőznek...
A csönd hiányzik, a belső esiind. A várakozás, a türelem.
A feltalálások és a találkozások nem véletlenek. Hosszú-hosszú folyamatuk van; a
dolgok nem egy perc alatt születnek meg, hanem évek, évtizedek alatt. Egy megfejtéshez
nagyon sok. idő kell: Egy szerelemhez nagyon sok idő. Eletünk, fiatalságunk rejtett
idejében nagyon sokat kell várakozni a kertkapuban, hogy valaki elérkezzen hozzánk,
.
hogy felismerjük őt.
Nem lehet siettetni az időt. Nem lehet gyorsan "beavatkozni" az idő menetébe,
lelkünkben megszülető folyamatokat nem lehet állandó doppingszerrel siettetni - ez a
fajta gyorsítás kiirtja .Jdőképességűnket". Türelemmel és alázattal kell várakozni.
Ne éljük el idővagyonunkat. Ne akarjunk folyton hadakozni, folyton zsúfolódni,
sikert aratni. Mert nem marad időnk...
.
Türelem! A század nagyon hozzászokott a villámgyors adatokhoz, információkhoz.
De az adatok még nem az élmény. Az élményhez türelem kell. A század nagyon hozzászokott a gyors érzelmekhez. De az érzelmek még nem szerelem. A szerelemhez türelem
kell. A század nagyon hozzászokott a gyors megoldásokhoz. De a .megoldás'' nem
megváltás. A megváltáshoz türelern kell..
A türelem áhítatot teremt. Az áhítatban kiragyognak az emberek és dolgok értékei.
S az áhítat a hit előszobája. Idő kell, belső idő, türelem, mely áhítatában fölcsiJlantja a
hitet.
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.Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják vissza 'a menyegzőről,
hogy mihelyt megjön és zörget; azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák,
kiket uruk érkezése ébren talál!"
Istenhez kell a légtöbb idő.
Nem lehet egyszeriben megkapni. Nem lehet egyszerűen magunkhoz ragadni. Nem
lehet egyszeruen magunkhoz kényszeríteni, magunkra leimádkozni. Szabad idő kell
hozzá, virrasztás. Készség. Hogy van bennűnk helye. "Virrasszatok tehát, mert nem
tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura, este-e vagy éjfélkor, kakasszóra-e vagy reggel."
Uresnek kell lenni, bizony, nem pedig zsúfoltnak. Hogy tele legyünk idővel, előkészit
sük neki azt az üres trónt, melyen hatalmas és meleg lénye elhelyezkedik. Hogy uralkodjon bennünk, s az övé legyünk...

q.Jz,...;
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Jób igazáról kérdezlek Téged
"HaUgass hát kérlek, most én beszélek
én kérdezlek, te pedig taníts meg engem"

Miért sért Téged az én igazam pengéje
amivel saját szlvemet metélem darabokra
hogy kicsirázzon bennetek az élet öröme
amit nyomorúságotok alá betemettetek
Az én szavamat elfordítottátok magatoktól
és keserűséggel öntöztétek az én szivemet
mint méreggel az ostoba kertész a virágot
hogy lelketeket is sivataggá változtassátok

Miért nem fogadtátok el az én áldozatom
vendégségét amit jában-rosszban megosztottam veletek hogy ti is örvendezzetek
együtt a föld növényeivel és állataival
A tengerek halaival hogy megkérdezzétek
visszahallottátok gyermekkorotok nyelvének
kezdetleges egyszerűségét amit a föld érceinek
hamis csengése összezavart fületekben
Miért nemfogadtátok el tiértetek is égő
áldozatom hogy ne vétkezzetek önmagatok
és társatok ellen hogy ne kelljen fiainknak
újra áldozni magukat oltárán a Gonosznak
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A VIGILIA ARCHfvUMA

"A FESTÖNEK A KÉP KÖZEPÉN KELL ÁLLNIA•••"
•

,

•

I

Kassék Lajos müvészeléról, vilékról, elismerésról
- KassákLajos művész úr lakásában vagyunk. Eljöttünk meglátogatni, hogy elbeszélgessünk vele párizsi kiállításáról. Először grtulációnkat szeretnénk kifejezni a Kossuth-díj
elnyerése alkalmából. Véleményünk szerint
kissé későn érkezett az elismerés...
,
l
- Nekem mindenesetre jólesett a Kossuth-díj, húsz évig nem adtak, de úgy látszik,
most már adni kellett, s úgy látszik, hogy ebben az ügyben én lettem a győztes.
- Azt szeretném először megkérdezni a művész úrtól: milyen irányzatot képvisel, hová
sorolná be önmagát?
- Hivatalosan és nemzetközileg a konstruktivisták közé tartozom, ez azonban nem
jelenti azt, hogy én egy iskolának vagyok a tagja. Valójában konstruktív festészetet
csinálok, de nem konstruktivizmust. Az izmusok mindig egy-egy iskolátképviselnek, én
egész életemben iskolán kívülinek vallottam magam.
- Ezek szerint ön nem szereti abeskatulyázásokat.
- Valóban nem szeretem, mert szerintem nem az iskola teszi a művészetet, hanem
maga az egyén. .
- Új irányzatot képvisel, vagy mindig csak újat alkot?
- Ez az irányzat körülbelül ötven évvel ezelőtt indult el, azóta én ezen az úton haladok,
mindig arra törekszem, hogy újat hozzak létre, ami annyit jelent, hogy törekszem többet
és jobbat csinálni annál, amit az előbbi évben csináltam.
- Festői munkássága mellett szeretném megemlíteni irodalmi működését is. Amíg a
festészetére nemigen lehet azt mondani, hogy szocialista realista, ugyanakkor írói tevékenysége főleg ebből az irányzatból táplálkozik. Hogyan lehet összeegyeztetni ezt a két
felfogást, mármint a konstruktív festészetet a szocialista realista irodalommal?
- Amikor én az irodalmi munkásságomat kezdtem, akkor még senki sem ismerte a
szocialista realizmus kifejezést. Nem tudom, mennyiben indokolt hangoztatni, de írói
tevékenységem valóban realista volt, itt azonban ki kell jelentenem, hogy semmiféle
politikai vagy vallási irányzathoz nem tartoztam; amit saját szememmel láttam, azt saját
nyelvezetemmel akartam kifejezni. Korábban is állandó konfliktusban álltam egyes
nézetekkel, ez ma is fennáll. Nem vagyok szocialista realista, mint ahogy nem vallom
magam vallásosnak, sem pedig expresszionistának, s ha már itt tartunk, sem ateista, sem,
deista nem vagyok. Ember vagyok, aki a saját szemével látott dolgokról szeretné elmondani a véleményét.
I
- Az nem kétséges, hogy a jelenlegi Kossuth-díjat irodalmi munkásságáért kapta. Hogy
esedékességét mi váltotta ki? Talán az, hogy csak most .vélték felfedezni munkájában a
szocialista realizmust, értem ezen prózáját és költészetét. Vagy más tényezők is hozzájárultak ehhez?
- Éppen az a hiba, hogy mivel nem voltam szocialista realista, valami formában
megpróbálták politizálni műveimet, ami persze nem ment. Most, a Rákosi-rezsim után
a hangulat felengedett és észrevették, amit én mindig hangoztattam a műveimben, s most
már elfogadják azt, hogy nem forradalom van, hanem egy építési tendencia, én pedig
mindig az építés vonalán voltam és sohasem mondtam azt, hogy éljen a forradalom,
mivel mindig azt tartottam, hogya forradalom szükséges rossz.vátváltásí időszak, a
költőnek pedig egy megállapodott társadalombanforradalminak kell lennie, míg egy
építő társadalomban az építést kell hangsúlyoznia. En konstruktívegyéniségemtől fogva
mindig az építés mellett álltam, még a forradalmat is azért csináltam, hogyépíthessek.
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- Ezzel a vqlasszal végeredményben vissza is kerültünk a konstruktiv irányvonalhoz,
Maifestészete egyenes folytatása-e az ötven év előtti vonalnak,
vagy annál sokkal több?
- Az 50 évvel ezelőtt elkezdett irányvonalat fejlesztettem tovább, mivel én nem tartom
magamat szeszélyes és ideges művésznek, én nemcsak érzelmeimmel, hanem gondolataimmal is dolgozom, nemcsak a külső hatásra reagálok, hanem rögtön megnézem a látott
dolgot, s azt vagy elfogadom, vagy nem. Úgyhogy nálam nincsenek kiugrások, de
vannak emelkedések. Igy ma teljes mértékben elfogadom az 1920-as években készített
dolgaimat, mint ahogy barátaim és a kiállítók elfogadják tegnap alkotott műveimet.
Tehát' egyik erénye művészetemnek az, hogy határozott fejlődési vonala van. Nem
hatottak rám idegen elemek, és így nem térítettek le utamról. Igy ma például külföldön
egyenesen keresik műveimet, hogy be tudják bizonyítani, milyen egyenes irányú volt a
fejlődésem, s bemutatják, hogy képeimben egyéniség van jelen.
- Ezzel egyetértek, de gondolom, mindettőlfüggetlenül bizonyára vannak a vi/ágonolyan
művészek, akiket példaképének tekint vagy legalábbis közelállónak érez magához.
, - Igen, ilyen konzekvens festőnek tartom Braque-ot a franciáknál. Ugyanakkor Picassót már nem tartom ilyen konzekvens festőnek, mivel Picasso állandóan ki van téve mind
a társdalmi, mind a különféle művészeti áramlatok hatásainak, százféleképpen fest, és
ilyen csak egy létezik a modern festészetben, Ő. Minden más festőművésznek van meghatározott vonala: Leger-nek is, Chagall-nak is, Braque-nak is. Picasso kivétel, bár megjegyzem, hogy nem találom szerenesés kivételnek, mivel az ő sokágú érdeklődése és
próbálkozása a fiatal követői, az újonnan felnövekvő generáció körében sok zavart kelt.
Az epigonok hol így, hol úgy festettek, utánozva Picassót - de tehetség nélkül. '
vagyisfőkéntfestészetéhez.

- Mikor kezdett festeni?
- Egészen gyermekkoromban kezdtem festeni akvarelleket, majd 1915-ben áttértem
az irodalomra; ekkor jelent meg először önálló lapom, melynek: címe: A Tett. Avantgardista irányzatot képviselt, itt jelentek meg először Apollinaire, Aragon, Tzara költeményei magyar fordításban. l 920-ban az első forradalom után emigrációba mentem Ausztriába, ahol folytattam a második lapommal a Má-val, ami már nemzetközi avantgardista
lap, és a világ minden tájáról: Amerikából, Franciaországból, Angliából, Oroszországból
voltak munkatársaim. Ez nemzetközileg elismert lap volt.' A festészethez l 920-ban
fogtam újra, de akkor ~ár mint konstruktív festő léptem fel, mely vonalat ma is követem.
- Említette, hogy az irodalomban azt a nézetet vallja, hogya valóságot adjuk vissza,
ugyanakkor a festészetben nem egészen ezt az irányzatot képviseli. Mi az oka ennek a
kettősségnek?

- Én mind az irodalomban, mind a festészetben az elvonatkoztatás, vagyis az absztrakció felé hajlok, de mivel az irodalom az egyik legkötöttebb müvészet, nem úgy mint
a festészet vagy a zene, így az irodalom/belső szabályainak engedelmeskedve, gondolok
itt a nyelvtani formákra, nem engedi meg a művésznek, hogy művét elvonatkoztatva
fejezze ki. Vagyis erősen köti a mondanivalót a formához, ami természetesen legkevésbé
áll a zenére, majd pedig a képzőművészetekre. Az írónak az asztalt asztalnak, a széket
széknek kell neveznie. Ha nem így beszél, akkor az irodalmat nem lehet megérteni.
A zenében szó sincs erről, így például Wagnernél, ahol több mellékhang is közrejátszik,
így a vízesés zaja, ezt én már nem nevezem zenének, bár a hatást felkeltette. De próbáljuk
megértetni az olvasóval, hogy egy futó lóról van szó, ha ném írjuk le.
- Felmerül persze a kérdés, hogy az absztrakt művészettet szemben hogyan nyilvánulnak
meg a hétköznap emberei, megértik-e vajon, amit az alkotó ki akar fejezni?
- Ha ön kimegy az utcára és lát egy virágba borult fát, s megkérdezné valaki, hogy
szép-e ez, s ön azt válaszolná, hogy szép, akkor honnan nyerte 'ezt a választ? A fa
természeténél fogva szép és az ön szépérzéke is azt mondja, hogy valóban szép. Igy állunk
a hófödte csúcsokkal - és sorolhatnám. A dolog lényege abban rejlik, hogy az emberek ,
örököltek bizonyos tradíciókat, meghatározásokat, melyeket elfogadtak és aszerint
látnak. Ha pedig jön egy festő, ő nem fa akar lenni, hanem önmagát akarja megfesteni.
Az nem festő, aki modellt állít és lemásolja, az egyszerű utánzó csupán. Egy festőnek
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tehát akkor jó a képe, ha én mint néző nem tudom megállapítaní, hogy a festő hol állt,
milyen vílágításban készítette művét, mert a festőnek a kép közepén' kell állnia, és
önmegát kell ábrázolnia vonalakkal, színekkel, művészi ábrázolásmóddal. A jó művész
egy színkompozícióval is gyönyörűséget tud okozni, mivel lehet, hogy azzal a művével
épp egy virágos fát ábrázol önmagán keresztül, s műve csak akkor élvezhető, ha kifejző
eszközei magas művészi igénnyel bírnak. A néző nem kérdezi meg, a művész most mit
akart mondani, hiszen a kép ott van, elég az, hogy jelen van. A virágzó fa sem mond
semmit csodálójának.

- Röviden tehát úgy lehetne összefoglalni, hogy egy absztrakt művész akkor kiváló, ha
el tudja mondani, amit ő érzett akkor, amikor a mű keletkezett. Ha egy kép nem
élvezhető, annak talán két oka lehet: az egyik, hogy a festő oly magasröptű gondolatokkal
foglalkozott, amit képtelen voltformában is kifejezni, illetve a néző képtelen annak megértésére; míg a másik ok, hogy amit ki akart fejezni, azt nem tudta visszaadni a vásznon,
következésképpen rossz festő. Mi erről a véleménye?
- Nézetem szerint minden alkotásnál két tényezőt kell számításba venni: az alkotót
és a befogadót. A kettő akkor találkozik, ha két rokonszellemű ember van jelen. Fontos
a néző nyílt szelleme, aki nem zárkózik el az új elől. Itt közbevetésképpen szeretném
kifejteni azon nézetemet, hogy absztrakt, ilyen nincs, mivel a legelvontabb festő is,
amikor alkot, valamit realizál, a kép reális valami. Ha én a gondolataimat, ízlésemet,
érzéseimet beleviszem egy képbe, az megszűnt absztraktnak lenni, ugyanis az eddig ön
által ismeretlen dolgokat realizáltam, vagyis ismertté tettem, így tehát még egyszer
hangsúlyozom, hogy absztrakt művészet nincs, ez csak rosszul használt szó. Minden
művész arra törekszik, hogy műveivel valamit kifejezzen, ismertté tegyen, realizáljon.
- A mai ember másként lát dolgokat, mint az emberek ötezer évvel ezelőtt, így ábrázolási
módja is megváltozott. Ma viszont meglehetősen mozgó világban élünk, s nincs szükség
ötezer évre, elég ötven év is ahhoz, hogy bizonyos dolgokat másként lássunk, mint
apáink.
- A mai ember kifejezésmódja más, talán ez a konstruktív irány az, ami erre a kifejezésre
hivatott?
- Mivel társadalomban élünk, követnünk kell a társadalom által előírt szabályokat,
azzal együtt nekünk is változnunk kell. Amikor társadalmunk egy pontosabb, tömörebb
. kifejezésformát követel tőlünk, nekünk ahhoz alkalmazkodva kell mondanivalónkat
elmondani. Így én ma nem beszélhetek ősmagyar nyelven, 'pontosan ebből következik
az is, hogy nem festhetek az ősfestészet nyelvén sem. Ha például összehasonlítunk egy
Strobl-szobrot egy Moore-szoborral, mindjárt szemünkbe ötlik az óriási különbség.
Moore-t nem lehet absztrakt szobrásznak nevezni, és mégis modern minden darabja,
amit alkot. I
,
- Nem arról van szó végeredményképpen, hogy Moore nem akarja, hogya kő elveszltse
kő-lényegét, bár ugyanakkor valamit ki akar fejezni, valamit közvetíteni akar a kő nyelvén?
- Minden festő, szobrász, művész mondani akar valamit, de sokszor előfordul, hogy
néha olyat akar mondani, amit a néző, a mű élvezője vagy kritikusa még nem ismer.
Moore megtalálta azt a kifejezésmódot, amivel el tudja mondani mondanivalóját, húr
még így is sokan vannak, akik szeretik, mások még mindig nem szeretik művészetét. Így
például, amikor itt, Magyarországon volt egy nagyobb kiállítása --sajnos, sok műve csak
fényképen került ide -, többen, főként a fiatalok rajongtak érte, .rnig az öregek legtöbbje
csak annyival járult művei megbírálásához: nicsak, Moore lyukakkal dolgozik... Persze
ez nem jelenti azt, hogy Moore rossz szobrász volna azért, mert IY!1kakkal dolgozik.
- Moore művészete talán azért olyan kifejező, mert ha kővel dolgozik, meghagyja a kő
anyagi minőségét, a néző észreveszi, hogya mű kőből készült. A görögöknél vagy a
rómaiaknál ez teljesen eltűnik, mert a nézőt annyira leköti a mű szemlélete, hogy nem jut
eszébe, az márványból van mintázva.
- Ez nagyon igaz, régebben az anyag karaktere nem számított olyan mértékben mint
ma. A mai szobrászok egyes mondanivalójuk kifejezéséhez megkeresik a megfelelő
anyagot. Egyes dolgokat szépen ki lehet fejezni bronzban, ugyanakkor az a mű például
márványban üressé válna; vagy puha mondanivalót kár cementbe önteni, annak egyetlen
kifejező anyaga a fa.
művével
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- Az előbb említette, hogy a húszas évek elején kezdte el ismét festői tevékenységét, s
azóta követte irányzatát. Ezekből a képekből milyen tárlatai, kiállításai voltak a múltban?
- Az első tárlatom Bécsben volt 1921-ben, majd 1922-ben Berlinben, a Sturm Galériában, amely akkoriban a legmodernebbek közé tartozott. Amikor az emigrációból hazatértem, itthon is volt kiállításom aKUT nevű művészegyesületrendezésében két ízben.
Később is volt még néhány kiállításom és végül, ez Magyarországra vonatkozik,
1957-ben állítottam ki. Most is tárgyalásban vagyok, hogy engedélyezzenek egy kiállítást, bár ezt nem nagyon erőltetem, mivel eléggé meg vagyok elégedve a kint elért
sikerekkel, s talán majd itthon is elérem ugyanezt. Azt persze mondtam az itteni illetékeseknek, hogy fájlalom, miért kell nekem Párizsból hazajőnnöm kiállítani, s miért nem
lehetett volna megoldani ezt a kérdést fordítva.
- Nem gondolja, hogy ez a tünet hasonlóságot mutat a Csontváry-jelenséggel?
- De nagyon is. A Csontváry-kiállítást 'a közönség nyomására csinálták meg. Az
érdekesség az egészben az, hogya kiállítást elvitték Székesfehérvárra, gondolván, hogy
így a képeket nem sokan fogják látni, de amikor látták, hogy autókaravánok és emberek
tízezrei látogatnak el Székesfehérvárra a kiállítás miatt, kénytelenek voltak gyorsan
felhozni Budapestre. Persze ;t;z nem egyedülálló eset. Ami Csontváryval történt, az
történt a zenében Bartókkal. Ot sem akarták egyáltalán elfogadni, de amikor halála után
külföldön egymás után jelentek meg róla a könyvek és az első sorba állították mint
zenészt, akkor elfogadtuk mi is. Remélhetőleg ez fog történni az én festményeimmel is.
- I92D-ban emigrációba vonult; tudtommal ön tevékeny részt vállalt az I9I9-es Tanácsköztársáságban.
- Hogyne, az előbb azt mondtam, hogy 1915-ben indítottam meg A Tett-et, amely az
első szocialista eszmeiségű lap volt Magyarországon. A 17. számnál elkobozták és
betiltották. Ezután jött a diktatúra 1919-ben, a minisztériumban dolgoztam, ahol külön
osztályom volt, utána lefogtak és becsuktak, a börtönben megbetegedtem. Az orvos azt
javasolta, hogy ne a rabkórházba csukjanak, hanem máshova helyezzenek, mert valamiféle szövődményes betegségem van, amiből természetesen semmi sem volt igaz, egyszerű
en csak a segítségemre volt az orvos. Utban a másik kórház felé én leléptem a villamosról,
és megszöktem. Igy kerültem ki emigrációba háromszász koronáért egy dunai kapitány
jóvoltából, egy szemetesládában.
- És hol kötött ki?
- Bécsben, ahol meg is maradtam. Közben jártam Párizsban, Berlinben, Csehszlovákiában, de valójában akkor Bécs volt a menedékhelyem, ahol szerkesztettem a Ma
című folyóiratot, melybőlszintén avantgardista lap lett.
- Szorosabb szálak fűzték a munkásmozgalomhoz.
- Igen, 18 éves korom óta részt vettem a munkásmozgalomban, sokat harcoltam, de
sajnos én azok közé a szocialisták közé tartozom, akik kritikát is szeretnek mondani ...
A forradalmat, illetve a rombolást nem szeretem, de meg vagyok győződve, ha valaki
házat akar építeni ott, ahol egy kunyhó áll, akkor előbb a kunyhót le kell bontani,
rombolni. Ha az ember itt esetleg látszólag rombol is, végeredményben mégiscsak épít.
- Hallhatnánk valamit az I957-es Csók Galériában megrendezett kiállításáról? Milyen
volt ennek az itthoni visszhangja? .
- Nagyon szép visszhangja volt, mindössze egyetlen kritikus támadt meg, de ezt is
ellensúlyozták azáltal, hogya rádióban, a másnap elhangzott kommentárban ezen
kritikus minden vádját visszautasították.
- I957-ben volt az utolsó hazai kiállítása. Mi az oka annak, hogy több tárlatára nem
került sor?
- Azóta valóban nem volt, bár a Rákosi-éra alatt nemhogy kiállításom nem volt,
hanem egyetlen sorom sem jelenhetett meg. 1956 után azonban teljesen felszabadult az
irodalmam, és ma én vagyok az egyedüli magyar író, aki megírja versét, szerkeszti,
tipografizálja, kötésettervezi és az esetleges illusztrációkat is maga csinálja. Ma az
irodalomban teljesen szabad kezem van. Itt visszakanyarodnék ismét az irodalomra. Az
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nem teljesen úgy van, hogy az irodalomban mindig realista voltam, mert amikor a
képeimet festettem Bécsben, akkor csináltam egy egészen szabad költészetet, most jelent
meg új könyvem, A tölgyfa levelei, ami már egy egészen más költészet. Ebből a költészetből már teljesen kihagytam a zenei effektusokat, és a versben is az a tendenciám, hogy
úgy kell felépíteni, mintha házat építenénk. Igy dolgozom negatív és pozitív formákkal,
például a versekben ugrások vannak, mégpedig két fekete sor között egy fehér sor is van,
mely összekapcsolja őket. Ez a fehér sor szinte segíti az olvasót, hogy beledolgozza magát
a versbe. A mostani könyvem nagyon szép formában jelent meg, amihez adtak még
hanglemezt, és a könyv megjelenése után kaptam 8000 forint nívódíjat.
- Szeretnénk valamit hallani a párizsi kiállítás visszhangjáról. Mikor nyílt meg a párizsi
kiállítás?
- 1960-ban nyílt meg egy eléggé előkelő helyen, a Champs-Elysée egyik galériájában,
mely a legjobb galériák egyike. Ezzel egyidőben jelent meg egy mappám Victor Vasarely-vel együtt, tőle és tőlem hat-hat képpel. Az előszót a mappához Ca ssou írta, a párizsi
Modern Múzeum igazgatója, ugyancsak régi ismerősöm, és írt hozzá levelet Hans Arp,
akivel még 1920-ban együtt dolgoztam. A kritika is nagyon szépen fogadta a kiállítást.
Michel Senfor nevű esztétikus is írt előszót, aki szintén ismert még a 20-as évek ből.
- A sikeres párizsi kiállítás után van-e remény arra, hogy ezeket a képeket -a hazai
közonség is megtekintheti a közeljövőben?
- Azt hiszem, igen. Jelenleg változó állásponton vagyok, mivel valóban szó van arról,
hogy rendezzek egy kiállítást, de én nem akarok utánajárni. En olyan ember vagyok, aki
szereti, ha nem kell kérni dolgokat.
- Ez össz-kiállítás lenne vagy csak egy tárlat, válogatás?
- A válogatásba nem megyekbele, mivel nem engedem meg, hogy nálam sokkal
rosszabb festők zsürizzék a képeimet, ugyanis ilyen kiállításom már lehetett volna a
könyvklubban. író lévén megkértek, állítsak ki képeket náluk, amibe én bele is mentem,
csak az utolsó pillanatban mégis lemondtam, mivel kijelentették, hogy meg kell várni a
zsüriző bizottságot, amely majd megjelenik a lakásomon. Erre én kijelentettem, hogy
akkor inkább nem kell a kiállítás.
- Hány képe van most itthon, Magyarországon?
- Itthon? Jelenleg hetven képem van Párizsban, és itthon - ki tudja? Egy érdekes adat:
fél évvel ezelőtt vette meg a párizsi Modern Múzeum két képemet. A magyar festészet
történetében ez az első eset, hogy Magyarországon élő festőtől vettek képet. Magyaroktól természetesen vettek már, de olyanoktól, akik 20-30 éve kint élnek Párizsban és többékevésbé francia festőnek számítanak. Ez az első eset, hogy Magyarországon élő festőtől
ez a múzeum képet vásárolt.

ZOMBORI LAJOS
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"Imádkozz értem, Párizsba megyekJ"
PÁRIZS ~RSEKE . JEAN-MARIE LUSTIGER
Jean-Marie Lustiger az e lső világháborút követő
recesszió s idők be n, 1926-ban Pá rizsban 'született.
Zsidó bevándorlók gyermeke vo lt, édesanyjá t 1943ba n az au schwi tzi náci haláltá borban meggyilkolták.
A keresztén ységgel tízéves kor áb a n, 1936-ban ismer kede tt meg a hír es német diá kvárosba n, Heidelber gbe n. Itt pro testán so k között élt. és egy náciell enes német orvosnál lak ott. K é s őbb Orléans-ban kereszte lkede tt meg, gimnazis ta ként tért át a katolikus
hitre.
Felsőb b ta nulmányait megszakítva, Decazevilleben egy évet gyárban do lgozott. Ut án a a ca rmes-i
szemi ná rium ba kérte felvételét, aho l filozófiá bó l és
teológiá bó l nyert fokozat ot. A Sorbonne-on is ta nult.
Kortá rsai állítják és tan úsítjá k, hogy Lustiger
a bbéba n "a lelki és szellemi mélység és a szociá lis
korszer ű s é g szerencsésen találk ozott" . Ak tívan részt vett a keresztény ifjúsági mo zgalmakban . H uszo nnyolc éves korában már egyetemi lelkész Pár izsban . Közösséget alapít.
Határozott egyéniségé t nem engedi elzárni a különféle széljáráso k ellenére sem a hagyomá nyos, sem a haladó á ra mlatoktó l.
Tíz esztendeig (1969- 1979) Sainte-Jeanne-de Chantal plébá nosa , eza latt l OS vallási
közösséget hívott életre . M inden munká t elvállalt. Jártas a fizikai munkában; volt
szá llító, berendező , épí tő . A fizikai munkások kal éppúgy kap csolat ot tartott , mint az
ér telmiségiekkel. Mi ndenkivel hajlandó volt higgadt, megfontolt és sen kit sem sértő
párbeszédet folyta tni, amiért mindenütt hama r megszerették . G yermekeket és feln ő tt ek et
egya ránt tanított hitt anra. 1978-ba n jelent meg kön yve, az Egy párizsi plébános beszédei.
A Szentat ya 1979 decemberében Or l éans pü spök évé, 1981-ben pedig Pár izs érsekévé
nevezte ki.
"
Miel ő tt mege rő sítést nyert volna pá rizsi kinevezése, J. M. Lustiger püspök így szólt
köze li bar átjához: " Imá d kozz értem, Párizsba megyek !" Bőröndbe csomagoita fekete
szegélyű bá rsony ruháit, még egy ut olsó pillantást vetett kedvenc róz sáira orl eans -i
püspö kségén, ahol mi nden olyan egyszerű és szerény, a ká r egy vidéki plébá niá n, s
amelyet egyébként hat szeminaristá nak engedett á t, míg ő maga egy két helyiségbő l és
kon yh ábó l álló kis la krészbe költözö tt .
A hívei által felajánl o tt kocsi volánjáná l ült , amelynek hát só részén o tt díszelgett a 90es szá mo t viselő tárcsa, a tanuló vezetők i smertet őjele . Nem feledkezett meg diófa
!

Szerz ő nk

a köve t kező levelet ka pta Lusliger érsek személyi titk árság át ól:
Uram, Lustiger bíboro s úr megbízott azzal. hogy visszaigazo ljam cikke másolatának v ételét. amit
Ön megküldött neki és amit csatolok ehhez a levélhez.
Amínt kívánta, mellékelek egy fényképet is, amely 1981. február 27-én készült Lustiger bíboros
úr érsekké t ört én ő beiktatása alka lmáva l a pári zsi Notre- Dam e székesegyházban. Kiváló tisztélett el
- Nicole Parichon. Pár izs, 1983. á prilis 6.

787 '

keresztjéről, zarándokbotjáról, amelynek faragványait, akárcsak a mellét díszítő ezüst
keresztet, barátja, Jean Touret véste.
Párizs Orléans-tól alig 124 kilométerre van, mégis egy merőben más.világ. A tisztelet,
a hatalom s ugyanakkor egy olyan lehetőség kínálatát jelenti, amely talán sok millió
francia életét befolyásolhatja. Milyen álláspontot foglaljon el? Meddig merészkedjék
Párizs érseke? Felteszik majd neki is a kérdést: jobb- vagy baloldali? "Valójában nekem
is megvan a véleményem, és megvannak a kételyeim - nyilatkozta -, mint bármelyik
állampolgárnak. Az én feladatom mégis az: emlékeztetni arra, hogy mi az ember, arra,
hogy az ember Isten képmása és hasonlatossága. Szeretnék olyan szót hallatni, amely
kívül marad a választási harcokon, olyan igazságot szólni, amelyet később nem kell
visszavonni. Ez bizony elég nehéz!"
Bár alázatossága és jó humorérzéke azt mondatja vele: "a pápa helyében én nem
neveztem volna ki magamat" -, ez senkit sem téveszt meg. Párizs eltökélten "wojtiliánus"
pásztort kapott, aki szemmel tartja a nyáját. Szeretik őt, hosszasan megtapsolják a
szakadó esőben, mint legutóbb a Jeanne d' Arc-ünnepségen is. Ugyanakkor bizonyos
tartózkodásra is kényszerít embereket. Vajon az integristák nem kötöttek-e bele és nem
sértegették-e Orléans-ban, a felnőttek bérmálása alkalmával? Sok még a nyitott kérdés!
És némely fiatal, akik általában tegezik őt, nem tartják-e túlságosan hagyománytisztelő.
nek? Akárcsak egyik híve, a 21 éves Martine: "Azt mondja nekünk: a kétezredik esztendő
papja olyan szervező lesz, aki egyre inkább a laikusok támogatásával hajt végre nagy
fordulatokat. Ezért diakonusokat kíván felszentelni. Számos olyan jellegezetes vonással
rendelkezik, amely őt minden más egyházmegye vezetőjétől megkülönbözteti. Kezdve
életkorán, atléta termetén, egészen zsidó származásáig. "
"Ön az első askenázi érsek!" - kiáltotta oda neki egyszer egy újságíró. Mgr. Lustiger
hátravetette fejét és kitört belőle a nevetés. Nyomban kész volt a helyreigazításra: .ő
először is "utcagyerek", az "aszfalt neveltje", .montmartre-í lengyel", akinek a szülei
még a l4-es világháború előtt jöttek Franciaországba. Ö még sohasem tette a lábát
lengyel földre. Olyan gyermekkort sejtet, amelyből nem hiányzik a Sabatier-regények
hangulata: a készruhát előállító apa, a Ferdinand Flocon utcai általános iskola ... és az
ugróiskola a Simat utcai járdákon. A család később a Montmartre közelébe költözik.
A Montaigne Líceum, később Luxemburg neveli... "A szeminárium és a sorbonne-i
lelkészség között körbe-körbe forogtam" - jegyzi meg.
Párizs érseke, aki szereti a zenét, a modern művészeti múzeumokat, a metró t és a
kirakatnézegetést, nagyon is párizsinak érzi már magát.
Orléans-ban mint vikárius, ő is a fejére tette a papi sapkáját, hogya Copernie utcai
merénylet után a zsinagógában imádkozzék. De ott látták a templomban is, ahol prédikált ...
"Igen, zsidó vagyok és tisztában vagyok ezzel- vallja. Nem tagadom meg hitemet, nem
érzek hát magamban semmiféle árulást. Tudom viszont, mit jelent a megvetés, az
üldözés, a kitagadás, a történelmi tragédia. Szüleim racionalisták és agnosztikusok, de
az Isten és a mások iránti szeretetet és tiszteletet nevelték belém. Gyermekkoromban
orvos akartam lenni. Titokban olvastam aBibliát, és megtaláltam önmagamat."
Mgr. Lustiger azóta egy nagy szemináriumot hozott létre, minden egyházközségben
megszervezte a laikusok csoportjait azzal az eltökélt szándékkal, hogy papokat, diakónusokat, katekizmus-oktatókat képez. Csendben és imában eltöltőtt hétvégeket szervezett,
meglátogatta legkisebb egyházközségét is, néha pedig beteg papokat helyettesített. Kivételes érzékkel rendelkezik a kapcsolatteremtés iránt. Mindig mindenkivel megtalálja a
megfelelő gesztust és hangot. "Mint a pápa" - véli Gilloire abbé, Huisseau-sur-Mauves
plébánosa, az egykori osztálytárs a Pothier Líceumban.
Elvitte egyházközsége gyermekeit Notre Dame de Cléry-be, húsz kilométert gyalogolt
velük. A templom tömve hívekkel. A püspök egészen az oltárig vezette a gyermekeket
turistabotjaikkal s az útközben szedett mezei csokrokkal. Es azt mondta nekik: "Ti
lesztek az én békeköveteim!"

DRÉGELY VILMOS
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magyarázata nyilvánvaló: a költő idegenül érezte magát a világban, úgy vélte, elönti a "szennylé", de mégsem sikerült megtalálnia az élményevel adekvát formát, nem lelt igazán eredeti, korszerű hangra. Érezni, hogyan kűzd benne az
eredetiségre törekvés a konvencióval, a szemlélet, a képalkotás merészsége egy tétovább, kéAz ötvenes évek első nagy lírai megrendüléseinyelmesebb megoldással, amikor nem viszi vének idején indult Csoóri Sándor pályája. Nemgig következetesen a költői tervet, hanem megzedékének többi tagjával együtt abban a békés,
elégszik a stilizált, "szép" megoldással. Egy ntidillikus hangulatbanalakítgatta képeit, melykán emlegetett, amolyan ujjgyakorlatnak szánt
nek legfőbb jellernzője a közeli Kanaán biztos
költeményének kezdete így hangzik: "Eljön ide
tudata volt. Hangját áthatotta a népdal ritmusáa vadrigó, / a nyílhegy-csőrű seregély záporozva.
nak és szemléletének nyugodt harmóniája, az a
/ bojár pompában a gutaütéses dongó. / a délelőtti
magatartás, melyet bízvást nevezhetünk petőfi tűz, / a délutáni méz / s lentről a forrásvíz zaja,
eskedésnek, bár Petőfihez kevés köze volt, azon- mintha könnyülovasság kozeledne" (Vers a sző
kívül persze, hogya korszak fölött patetikusan
lőhegyi házból).
megrajzolt Petőfi-lobogó lengett, nem a k~l~ők
Nem nehéz nyomon követnünk az ihlet lineámeggyőződéséből, hanem az irodalompolitika
ris menetét, s bármily szép, pontos is e rajz,
jóvoltából. De még ebben az utánérzésektől sem
voltaképpen két eredetibb, s közvetl~~ látváment, mesterségesen felhangosított korszaká- nyon túlmutató megoldás~ v~n; a "boJar po~
ban írt verseiben is fel-felvillan egy kép, elhang- pá ban" szerkezet és a befejez? sor, at;tely val.o:
zik egy-egy szó, amely azt bizonyítja, hogy alko- ban kitűnő. Pontosabban szolva tehat: Csoon
tója vérbeli költő. Az olyan példákra gondo- Sándornak épp azzal kellett a legszenvedélyelunk, mint az Éjjeli utazás következő sorai: "a sebben megküzdenie költői eredetiségéért, amijegenyék, mint kuglibábuk / dőltek bele az éjszahez hüségét prózai írásaiban a legkövetkezetekába. / Ablaknál álltam s émelyegve / ki-ki/estem sebben hangsúlyozza: a magyar lírai hagyoa sőtétségbe: / jőn-e a Hold ésjőn-e véle / kígyózó mánnyal! Amilyen benső biztonságot, hitelt kölcsillag-szerelvénye," Érezni ebben is némi bi- csönöz a gondolkodónak e hagyomány, olyan
zonytalankodást, a költő makacsul ragaszkodik
bizonytalanná teheti a lírikust, amikor megelégahhoz a sematíkus poétikai előíráshoz, hogya· szik a meglévő elemek új alakzatba rendez~sé
kép tapadjon a valósághoz, ekkor még hiányzik vel, s nem teszi hozzájuk azt a többletet, amit a
belőle az a bátorság, melynek segítségével eloldkor maga is sürget. "Így van
igy, / büntet a
hatta volna magát a tapinthatótól és a kézzelmúlt idő is" - irta A kinagyított szem rései cirnű
foghatótóI. De egy ilyen hasonlat: "a jegenyék,
versében, s bár nem a vers értelme szerint, de azt
mint kuglibábuk / dőltek bele az éjszakába" egy- mondhatjuk: Csoóri Sándor kibontakozását
ben azt jelzi, hogy szerzőjének lelkében furcsa,
épp ez az általa oly becsben tartott 7,múlt i~ő':
tragikus hangoltság készülődik, s mihelyt me~ gátolta leginkább. Ahhoz, hogy teljesebb hr~1
találja azt a modort és azt a témát, amely kiénjét megtalálja. paradox módon el kellett veszikényszeríti felszínre törését, egyszeriben megtenie önmagát! Be kellett következnie annak a
változhat lírájának minősége.
hasadt lelkiállapotnak. amelyről' így tudósít:
Ezt a kiteljesedést, hajlam és vers találkozásá"Elveszítve magamat újra, / elveszitve nyarambol
nak pillanatát késleltette, hogy Csoóri Sándor a nyarat, / növényeim testéből a delelő örökzöl·
beleélte magát - méghozzá elhítető erővel- egy
det, / miféle tölcséres fülekbe üvöltözzek?" (~a
szerepbe, melynek uralkodó érzése a búcsúzás.
sadás). ". .. állandóságom ne szeresd meg Idillikus életérzését és szemléletét hamarosan
mondja mintha maga is megsejtette volna. ho~y
komorabb hangok váltották fől költészetében.
többet használnak lírai fejlődésének a veszteses ő egyre eltökéltebben igyekezett kihátrálni a
gek, mint mindaz, amit hosszú ideig nyereségmegromlott világból. Alkatától és költői termének vélt. Hadd idézzem e "köztes" lírai állapot
szetétől idegen feladatra vállalkozott. Meglehet,
pontos, hiteles megfogalmazását:
merész vagy éppen meghökkentő az a gesztusa,
hogy virágra és madárra akarta rábízni reméKeresem újra magamat, de hol keressem?
nyét, s bár így antropomorf természetélménnyel
Benyitok borús szobákba, ahol jártam,
és -felfogással töltötte meg legjobb verseit, e
borús versekbe, tetőtlen nyárfasorba.
műveit mégsem nevezhetjük túlságosan megramindenűtt rám ismernek, akik szerettek, akik
gadónak va$y eredetinek. Kissé nyersebben úgy
láttak,
is fogalmazhatnánk: Csoóri Sándor lírája megde csak távozásomra emlékeznek.
lehetősen hosszú ideig inkább vesztegelt, mint
(Októberi futamok)
haladt. Ennek az állapotnak, érzelmi és értelmi

Csoóri Sándor:
Várakozás a tavaszban

ez.
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Csoóri Sándor tudatos költő. Nemcsak a világot nézi kritikusan, hanem önmagát is, s éppen
, ez lehet záloga az állandó, a nagyon nehéz önépítéssel és önvesztéssel megvalósított lírai fejlő
désének. "Az émelygős nyári mulatság után" ki
kellett formálnia új arcát, melyen a vonások
sokkal karakterisztikusabbak és keserűbbek:
.Szélcibálta levél siklik arcom helyére. I kökényes égből kemény sastoll". Egyik mintája és
példája ebben bizonyára "a versben bújdosó"
Nagy László volt. Az ő magatartását és morális
példáját zengeti vissza a Megkivántam a bujdosást már cimű verse, melynek sajátos, a népdalokét idéző lebegése, a modern és archaikus élményt egybejátszató képszerkezete arról a belső
megújulásról hoz hírt, melyet a magányra és
szemlélődésre vágyakozó Csoórinak szükségképpen meg kellett szenvednie. A vers utolsó hat
sora, kivált a záró kép arról árulkodik, hogy a
költő világosan látja azt az utat, amely szemIéletét kiszélesítheti, perspektivikusabbá teheti:

Megkivántam a bujdosást már
magam elől is napvilágnál.
A másnapot! A másnap fényét!
a hóhálóján fönnakadt kéz
szaggatását, mikor a csontban
a behavazott világűr fáj.
A költő kétféleképp is eljuthat a világűrbe:
könnyed szökkenéssel vagy nehéz, heroikus kínlódás árán. Csoóri Sándor lírájából hiányzik a
súlytalan lebegés adottsága, neki minden lépésért, minden fölfelé való mozdulásért önemésztő
és önmagát is legyőző harcokat kellett vivnia.
Hosszú ideig ott vonult ő is "az egykedvűek
menetében", de kiszakadva onnan lírája is alapvetően át hangolódott: lemondott az önvizsgálatróI, a harmonikus természet élményszerű átéléséről, s helyébe egy olyan morális tartást vállalt, amely teli van fájdalommal. Csoóri idegennek érzi magát, költészetének fontos jelképe lesz
'a "hó", a "behavazott világ", a "tél", amely
próbára teszi az ember - és a költő - tűrőképes
ségét, ellenálló erejét. Gondolati felismeréseit
lírai formában ma sem fejezi ki olyan harmoni-

kusan és pontosan, mint prózájában; új verseiben néha fölöslegesen túl bonyolítja mondandóját, ugyanakkor kérlelhetetlenül kemény -{invallatása árán sikerült tudatosítania magában,
hogy "köztes állapot"-ban van: a jelenségek és
a személyiség között egyre szélesebb az árok,
-rnelyet nem lehet átugornia annak, aki költöi és
közösségi felelősséget érez. Inkább hídveréssel
próbálkozik, azaz meg szeretné fejteni az elidegenedés magyarázatát. Jelen pillanatban még a
helyzetérzékelése az erősebb és a meggyőzőbb.
Az a pontos, higgadt és fájdalmas látlelet, melyet önmagáról ad:

Újságok, pléhdobozok, lefejezett kaucsukbabák
roncsai közt sétál szemem. Ilyen romosnak
tudom elképzelni belül a szívemet is.
Háborúban leszakadt hidak emlékével vagyok tele.
(A hosszú tél zsoltára)
Nemcsak az ember, a költő kiteljesedésére is
érvényes Pál apostol intelme: öltsük magunkra
az új embert! A lírikus Csoóri már lerombolta
magában a régi eszményeket, most közeledik az
a korszaka, amikor ismét vallatóra veszi a szavakat (erről a folyamatról rajzol hűséges képet
a Közeledés a szavakhoz ciklus), s megtisztítva
öket minden ragadványtól, közhely től, felépíti
azt a versépületet. amely adekvát érzéseivel s
mindazzal, amit szolgálni akar. Ezáltal eljuthat
az "önazonosság" olyan fokára, ami csak az
igazán nagy költészetet jellemzi. Csoóri Sándorban ugyanis az a vonzó és példamutató, hogy
nem elégszik meg a középszerrel, ráébredt arra,
hogy a XX. század végén csak akkor érdemes
verset írni, ha új borral telítjük a régi kelyheket.
Mustja most van erjedőben. Amit ígér: tiszta,
erős, józanságra és fegyelemre ösztönző ital,
melyből óvatosan kortyolgathatunk csak, de
amely mégis olyan, mint az orvosság. (Magvető
Kiadó. 1983).

RÓNAY LÁSZLÓ

SIMONE WEIL: AMI SZEMÉLYES, ÉS AMI SZENT
Felhívjuk kedves Olvasónk figyelmét, hogya Vigilia-Könyvek sorozatunk második kötete,
Simone Weil Ami személyes. és ami szent című munkája előre láthatólag 1983 karácsonyára
jelenik meg. A Vigilia Kiadóhivatala a kiadványra előjegyzéseket felvesz.
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VILÁGPOLC
Mihályi Gábor:
Martin du ,Gard
élete és

művei

Azt hiszem, kevés olyan idősebb magyar olvasó
van, akinek ne tartozna ifjúkori nagy olvasmányélményei közé Martin du Gard Thibault
család-ja, Benedek Marcell forditásában. Szerzője a két háború közti korszak egyik legsikeresebb és legnépszerűbb regényírója volt; életének
főműve, a Thibault-k izgalmakban és szenvedéIyekben bővelkedő, terebélyes története pedig
igazi bestseller. Nemcsak hazájában - Magyarországon is. Ez a regény egyike azoknak a mű
veknek, melyeket a magyar irodalmi köztudat is
valamiképpen a sajátjának érez. Talán ennek a
jelenségnek az egyik megnyilvánulását kell látnunk abban is, hogy magyar kutató tollából
olvashatunk nagymonográfiát a francia szerző
ről.

Mihályi Gábor hosszú évek munkáját, tapasztalatát sűrítette ebbe a kötetbe, újragondolva és
némileg módosítva is korábbi nézeteit. A munka
eredménye: Martin du Gard életrajzának, írói
pályájának és életművének rendkívül alapos és
korrekt, minden részletre kiterjedő feldolgozása. A szerző hatalmas forrásanyag ismeretében
és segítségével ismerteti Martin du Gard biográfiáj4t, s széles tablót fest az író személyes sorsár
nak társadalomtörténeti, eszmetörténeti és politikai hátteréről: a huszadik század első felének
Franciaországáról. Nemcsak fontos információk tárháza, hanem élvezetes, izgalmas olvasmány is ez a pályakép. Érzékletesen eleveníti
meg a kor szellemi légkörét, atmoszféráját. Az
olvasó megismerkedhet a hírneves Nouvelle Revue Francoise körével, a kör eleven szellemi
életével, irodalmi csatározásaival; így például a
Martin du Gard és Gide közötti polémiával is
a regényről. De nem csupán az irodalmi, az
emberi vonatkozásoknak is bő teret szentel a
szerző. Különösen fontos helyet kap Gide, a
titokzatos, kiismerhetetlen pályatárs, akihez
Martin du Gard-t életre szóló barátság füzte. S
természetesen határozott vonalú portré eleveníti
meg magát Martin du Gard-t: írói és emberi
alkatát, az iráshoz való viszonyát, fel- fellobbanó kételyeit, s a kételyeken túllendülő céltudatosságát, hitét az alkotásban, a műben, amelyet
neki kell megírnia.
Martin du Gard írói útja nem volt könnyű,
noha nagy, látványos sikerekben sem szűkölkö
dött. De a saját maga elé tűzött cél, a teljesség,

a regényvilág totalitásának igénye majdhogynem elérhetetlennek bizonyult - lévén az epikának egy korábbi, XIX. századi eszménye, amit
meghaladni komoly feladat volt. S bár törekvéseivel nem állt egyedül a kortárs világirodalomban, hiszen a nagylélegzetű családregény divatja
világszerte felélénkült, a modem regény mesterei már egy egészen másfajta látásmódot, írói
technikát honosítanak meg ez idő tájt. Elsősor
ban Gide, aki Martin du Gard kedvéért "objektív nagyregény" írásába fog; kísérletének eredménye a Pénzhamisítók, amely a legmodernebb
regény technikai eljárásokat vonultatja föl. ..
A Pályakép fejezeteiben a szerző - hatalmas
filológiai apparátussal - feltárja a művek keletkezéstörténetét, fogadtatását és utóéletét is.
A művek elemzése a kötet második részében
foglal helyet. Időrendi sorrendben tekinti át a
regényeket: a Boldogulni-t, az Egy lélek
történeté-t és a Nobel-díjas Thibault család-ot.
A Vén Európa című kisregény és az Afrikai vallomás, az életmű egyetlen elbeszélése után kerül
sor az érdekes, de életképtelen, tán csak kuriózumként értékelhető drámák rövid ismertetésére. Az utolsó mű, a monográfia írásakor még
csak kéziratban fellelhető Maumort ezredes naplója, félig-meddig sikertelen kísérletéről a
Pályakép-ben számol be.
Mihályi Gábor érdeklődésének középpontjában a művek tartalmi, eszmei vonatkozásai áll. nak. Ez a kutatói alapállás bizonyos fokig a
tárgy természetéből is következik - hiszen Martin du Gard számára is az általa kifejezni vágyott világnézeti, társadalmi, történeti problémák voltak az elsődlegesek, s nem a kifejezés
módja. Napló-jában egy helyütt így ír a tartalom
és forma viszonyáról: "Az én szememben tarta• lom és forma annyira különböző, mint a nyúl és
a mártása. Vajon a nyúl pecsenye alakjában jön
a világra? Mindenekelőtt bizonyosodj meg arról, hogy nyulad jó, s ne érd be azzal, hogy ízes
mártásban készítesz el egy vén, rokkant nyulat!"
. A tartalmi kérdések mellett Mihályi természetesen kitér a forma, a stílus kérdéseire is; különösen nagyra értékelve - talán kissé túlértékelve a Martin du Gard által megtestesített stíluseszményt: az ablaküveg-stilust, "amely maga nem
látszik, de annál tökéletesebb kilátást nyújt az
utcára".
Az életmű feldolgozásának talán legnehezebb, legproblematikusabb mozzanata: az értékelés. A szerző nem titkolt célja, hogy monográfiájávai korrekciót végezzen Martin du Gard
értékelésén; hogy a sokat vitatott életművet
"méltó helyére" állítsa a világirodalomban,
megszabadítsa a "másodvonalbeliség" címkéjétől. Lukács György regényelméleti nézeteit és
értékelési kritériumait teszi magáévá, amikor a
Thibault család-ot a XX. század első felének
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egyik legjelentősebb regényeként méltatja.
"A Thibault család - hangsúlyozza - Martin du
Gard beteljesült reményeinek megfelelően - joggal tekinthető a XX. század Háború és békéjének." A modernséget elsősorban tartalmi kérdésnek tekinti; véleménye szerint "a művek továbbélését a forma önmagában nem biztosítja.
A továbbélés alapvető feltétele olyan mélyreható, súlyos történelmi-társadalmi-pszichológiai
folyamatok felismerése és megjelenitése, olyan
lényeges filozófiai igazságok megfogalmazása,
amelyek modellszerű megformálásukban századokon át ható tanulsággal szolgálnak."
Ez a felfogás teszi lehetővé, illetve indokolttá
Martin du Gard nagyregényének a legmagasabb
értékelését. Tiszteletben tartva a szerző ,álláspontját, felfogását árnyalhatónak, továbbgondoihatónak vélem. Az irodalmi mű értékének,
értékelésének igen bonyolult és szerteágazó kérdésébe itt nincs mód belemerülni; csupán annyit

KÉPZÖMÜVÉSZET
Kecskeméti grafikusok
kiállítása
Kiskunmajsán, a Helytörténeti Gyűjtemény két
apró termében állított ki -villanásszerű bepillantást engedve műhelyébe - nyolc fiatal kecskeméti képzőmüvész. Nemcsak grafikákat és grafikai sorozatokat, hanem objekteket is bemutattak; jelezve, hogya hagyományos műfajhatáro
kat rugalmasan értelmezik és az egyéb művésze
ti médiumok "érintéseitől" sem zárkóznak el.
Őszintén szólva nem egészen világos, hogy miért
használták a kiállítás nyomtatott ismertetőjében
a "fiatal" minősítést, mely - csakúgy, mint oly
sok egyéb tárlaton - jelen esetben is félreértelmezhetőnek bizonyul: egyrészt, mert néhányuk
sem életkorát, és ami lényegesebb: érett művészi
"szókincsét" tekintve sem szolgál rá; másrészt e
jelző - a hazai közgondolkodás tükrében - óhatatlanul összekapcsolódhat a "kísérletezés" és
"szárnypróbálgatás" bagatellizáló, .fajsúlytalanító" jelentésárnyalataival. Ám a szobányi termekben Balanyi Károly, Csáky Lajos, Horváth
Mária, Lőrincz László, Molnár Péter, Pócs Péter, Probstner János és Zalatnai Pál művei kő
zött szép számmal akadhattunk olyan munkákra, melyek éppen átgondoltságukkal és megvalósításuk műgondjával tűntek ki. Ezek kőzül
emelünk ki néhányat.
Csáky Lajos lapjait a technikai aprólékosság
és precizitás cseppet sem teszi szárazzá, vagy
nehézkessé; éppenséggel a képen megjelenő vilá-
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jegyeznék meg, hogy amint a formai újítás őn
magában valóban nem biztosíthatja egy mű továbbálését, úgy azt a tartalmi, eszmei mozzanatok sem biztosítják - önmagukban. Az utóbbiak
adhatnak ugyan történeti dokumentumértéket
egy műnek, s ez nem évül el egyhamar - de a mű
irodalmi értékét mégiscsak esztétikuma határozza meg elsősorban, s ebben a "tartalmi" és a
"formai" jegyek megbonthatatlan összefonódottsággal vesznek részt. A Thibault család elévülhetetlen érdemeit elismerve, és becsülenel
adózva a XX. század egyik legnagyobb írói .állalkezásának - Martin du Gard életművének
csúcsára én inkább a művészileg tökéletes Vén
Európá-t helyezném, amellyel az író az epikai
kifejezőeszközök terén is újat hozott. (Akadémiai Kiadó, 1982)
ERDŐDY EDIT

fátyolszerűen körüllebegő derengés, az
álomszerű könnyedség teremtődik meg ilyen

.got

módon. Egy ódon kilincs, kapucsengő, szemeteskukák - furcsa arányokkal, különös, szinte
élőlényszerű tulajdonságokkal- mindezek a tárgyak "hangulati rekvizitumokká" lesznek a
Mándy Iván írásai inspiráita lírai ceruzarajzokon (Gonosz ember álmai I-II.).
Mítoszteremtő erőt sugároz Lőrincz László
apró, igen koncentrált munkája (Valaki emlékére). Az alig néhány négyzetcentiméternyi félreérthetetlenül Kondor Bélára utaló - képen
az egyszerű formai szerkezet és a nyugodt, meleg színek ikonszerű hatást eredményeznek, melyet a festőállvány "keresztjére" feszített
művész-alak szimbolikája súlyosít drámává.
Egészen más világot képviselt Molnár Péter
két műve (Szöveg I., Lao-Ce álma); olyan világot, melynek kulcsa lehet a türelem - a szó széles
és jelképes értelmében egyaránt. Türelem és
megértés - mindez láthatóan nemcsak "műélve
zői", de alkotói magatartásként is elképzelhető.
Azok a ceruzával "írott", csaknem mikroszkopikus betűkből álló "szövetmetszetek", melyek
Molnár Péter rajzain többnyire egyetlen rövid
mondat, vagy néhány szó ismételt papírra vetésével keletkeznek, két szempontból is 'figyelmet
érdemelnek. Egyfelől a szöveg olvasható "közlendőjének" monotóniája a tekintetet azokra a
hullámzó-nyüzsgő, a kézirás "esetlegességeitől"
és személyességétől élő-lüktető rétegekre irányítja, melyek nem szavak, mondatok, sorok
immár, hanem egy alapvetően más összefüggések- képi és formai elvek - szerint létező és
értelmezhető műalkotás elemei. Másfelől világossá válik az is, hogy a betű, az íráskép szellemi
és materiális "arculatát" tekintve is relatív létet
él: nemcsak jel, hanem - Kandinszkij szavaival

- "dolog" is, melyben az ember "egy bizonyos
hang állandósult jelölésén kívül még egy másik,
testi formát is lát, mely egészen önállóan kelt
egy bizonyos külsö és belső benyomást. .."
Rövid életrajza szerint Zalatnai Pál szamara
grafikai "létrehozásában egy mechanikus közvetitőanyag jelenléte" mindig lényeges tényező.
Valóban, ennek példájaként a természet háborítatlanságát áhító s "emberi" rendbe kényszerítése ellen protestáló Erdő-sorozatán - éppen a
"közvetítőanyag" folytán - egyenesen "kilép" a
térbe; munkája egyszerre lesz imitált és valóságos plasztikává: a kép részleteit hordozó üveglapok egymás mögé álIításával keletkező mélységélmény forrása.
A kiállítás leglátványosabb sarkát Pócs Péter
művei népesítették be. Két objektjének (Anagy
púder; Térdem-érdem) pop-artos gunyorossága,
.hivatal- és polgárpukkasztó indulata megmaradt az avantgarde "klasszikus" formai őtletei
nél. A humor átgondoltabb, mélyebb változatára: az iróniára épült a triptichon-szerű Ki-tűn
te-lé-sem, ahol az akciót dokumentáló lapokon
a .Jőszereplő" medál - a sorozat lényeges "mellékleteként" - a valóságban is bemutattatott.
Pócs Péter nemcsak egyes társadalmi rítusok
formálissá üresedése, hanem azok viszonylagossága elé is görbe tükrö t tart, ám magát sem
"menti": iróniája egyszersmind önirónia is.
A kiragadott példák ból is szembetűnő, hogy
a "kecskeméti grafikusok" nem tömörültek sem
csoporttá, sem .Jskolává''. de e közös vállalkozásuk - és a rendszeressé vált Bács-Kiskun megyei grafikai kiáIlítások - egyik tanulságaként is
megkockáztatható: a műfaj "törzse" szellemi és
formai szempontból is "nyitott műhely" módjára él és dolgozik ezen a vidéken.
A. G.

•
lsögödi Nagy Imre
emlékezete
Míg a legtöbb képzőművész kibontakozása a
nagy európai iskolák és mesterek megismerésén
rnúlik, addig Nagy Imre éppen a nagyobb kulturális áramlatoktól érintetlen Csikban lett rnűvé
szi és erkölcsi óriás. Hétéves gyermek volt amikor feltűnt falujában rajztehetségével. A rajzolás volt egyetlen menedéke az iskolában is, a
csíksomlyói ferencesek tanítóképzőjében, ahonA festőrnűvész 90 éve, 1893. július 25-én született Csíkzsögödön.

nan négyszer csapták ki, és amelyet Mailáth
püspök közbenjárásával tudott csak elvégezni.
Az történt, hogy amikor a szigorú fegyelmet
nehezen tűrő ifjút tanárai nem akarták képesitő
vizsgára engedni, Nagy Imre az éppen Somlyón
tartózkodó püspöknek öntötte ki bánatát, elmondva élete célját. Egy héttel később az erdélyi
katolícizmus egyik megújítójának számító püspök a barátok kertjében azzal bocsátotta el őt,
hogy "fiacskám, békülj meg, és légy nagy rnű
vész, hogy a Szűz Máriát szépre festhesd mindenki gyönyörűségére. itt a bizonyitványod."
Nagy Imre hiába kötődött minden idegszáIával a természethez és szülőföldjéhez, elsajátította az európai kultúrát is. A két háború kőzőtt
Zsögödrőljárta be Európát; 1917-ben három év
frontszolgálat után Budapestre került. Volt
szobrásznövendék Strobl mellett, járt a Képző
művészeti Főiskolára és képezte magát a kecskeméti művésztelepen. Hét évig élt itt anélkül,
hogy művészi egyénisége bármit is alakult volna. Idegenül érezte magát az aszfaltrengetegben;
1924-ben hazaindult Csíkba. Harminckét éves
ekkor, és kétségbeesve látja, hogy még semmit
nem alkotott: "semmi az, ami vagyok". A következő évben rövid időre a nagybányai mű
vésztelepre költözik, ahol a Kolozsváron élő
kászoní székely Szolnai Sándorral dolgozik
együtt. Technikai tudása már tökéletes, de még
ekkor sem formálódik ki művészete a maga teljességében. Az expresszionízmuson belül mindketten a saját lelki alkatuknak megfelelő egyéni
utat választják. Szolnai szemlélődő természetű,
az elvont igazságjeleník meg képein, Nagy Imre
inkább magyarázza a világot.
Ez a világmagyarázó képesség csak a népével
és a természettel szorosan együttélő művészben
alakulhatott ki. A természettel való kapcsolat és
a valóságmeglátó készség fejlesztette ki benne a
világmagyarázó tehetséget. Ismeri az emberek
lelkét, de az állatokét is, igy tökéletesebben,
plasztikusabban tudja azt kifejezni. Vásárhelyi
Z. Emil írja róla, hogy csak a középkori hbllandok tudtak a kis Jézus jászla mellé ilyen bölcsképű teheneket festeni. Az eredetileg szobrásznak
készülő Nagy Imre festményein a színek is a
plasztikus láttatást szolgálják. És nemcsak a
színek, hanem a láthatatlanul jelenlévő fény is,
melynek ábrázolását jól megtanulta a Hargita
kristálytiszta levegőjéhez szokott művész.
Aszkétikus alkat. Tamási Áron mondta ,egyszer róla, hogy az ő természete soha nem mászott ki a természetből. Kányádi Sándor úgy
tartja őt közvetítőnek ember és természet kő
zött, ahogya szentek közvetítenek Isten és ember között. Saját vallomása szerint életét a faluban tudta megmenteni. Aszkéta emberi alapállása teljes életre késztette. Az európai rangú
magas művészet otthoni megteremtésével székely népét szolgálta, de nemcsak művészete volt
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szolgálat, hanem szervező munkája is a kultúra
legszélesebb terein. Tudatosságára jellemző,
hogy Kőrösi Csoma Sándort állította példaként
nemcsak saját maga, hanem a fiatalok elé is,
mert ő volt az, aki - hogy célját elérje - mindenről le tudott mondani.
1925 táján Nagy Imre kezébe került a Pásztortűz círnű folyóirat, amely a korabeli Erdély
egyik legszínvonalasabb lapja volt. Nem tartozott semmílyen csoportosuláshoz, minden árnyalatot képviselt. A kialakuló új erdélyi iroda.
lom teljes keresztmetszetét mutatta. Az innen
áradó friss szellemiség is segítette a maga helyét
kereső Nagy Imrét a tájékozódásban. Kapcsolatai épültek Erdély-szerte, nemcsak a magyarok,
hanem. a szászok között is. Első, Kolozsvárt
rendezett kiállítása után 1926·tól rendszeresen
hívják Brassóba. Még az I929-es első pesti kiállítása előtt Nürnbergben, a Dürer évfordulón
bemutatták Nagy Imre képeit is. Legsajátosabb
kiállítása azonban Csíksomlyón volt 1929 pünkösdjén. Korábban Domokos Pál Péterrel Felcsíkban járva az ősi csíkrákosí templom mellett
határozták el, hogy összegyűjtik a nép még élő,
látható művészetének emlékeit. A gyűjtést
Vámszer Géza közreműkődésével végezték el. A
néprajzi részt Domokos Pál Péter rendezte, aki
Csíksomlyón élve lett országos jelentőségű zenetudós és folklorista. A régészeti és csíki településtörténeti anyagot a csíkszeredai rajztanár,
Vámszer Géza rendezte és látta el tanulmánynyal, felvételekkel. A régi Csíkszék egykori
székházában tartott kiállításon Nagy Imre képanyaga is szerepelt. A tárlatnak olyan sikere lett,
hogy 1930-ban ebből az anyagból létesült a Csíki Múzeum, mely 1945-ben a szeredai Mikóvárba költözött, ott látható ma is.
Nagy Imre már beérkezett, Európa-szerte elismert festő Magyarország hadbalépésekor. Ez
a tragikus esemény hiúsította meg régi tervét, a
zsögödi Művésztelep megszervezését, amely ha
sikerül, legalább olyan, az utókorra is kiható
vállalkozás, mint a múzeum megalapozása. Te-

leki Pál miníszterelnök ajánlott fel egymíllió
pengő t e célra; ebből Csíkszereda városa meg is
vásároita Zsögődfürdőt, ahová Nagy Imre a
rnűvésztelepet szánta. De nem sokkal később.
Teleki halála után jött Bárdossy, a hadüzenet.
amely elsöpört minden tervet. Ekkor szóba került még Nagy Imre főiskolai tanári kinevezése
Budapestre, de Hóman Bálint kultuszminiszter
ezt megakadályozta. Az egyre erősödő germán
szellemnek nem volt szüksége egy megalázkodni
képtelen székely festöművészre,
Életében két világfelfordulást élt meg, mindkettő messze sodorta szülőföldjétől, de mindkét
alkalommal hazatért. A második háború után
az első vonattal Brassóba ment, ahol Kurkó
Gyárfással az élén alakulóban van a Magyar
Népi Szövetség. Noha semmilyen csoportosulásnak soha tagja nem volt, itt mégis tevékeny
szerepet vállal. A háború utáni évtizedekben is
változatlan termékenységgel dolgozott a festészetben és a grafikában is. Folytatta a 30-as
években elkezdett kortárs írókat és művészeket
bemutató tusrajzsorozatát. 1950-ben Kolozsvárra költözött, de dolgozni Zsögödre járt viszsza. Czine Mihály írja róla a Tiszatájoen: "Utolsó korszakának képei is beszéltek többször a
riadalomról: Lovai menekülni, száguldani akarnak, de a dombhajlat alján megduzzadt víz merőlegesen vágja el útjukat. Benne van ebben a
mozdulatban a tett és a tehetetlenség is."
Erősödött benne a vágy. hogy alkotásait egy
helyen közszemlére tehesse. Ezért igyekezett
minden eladott képét visszavásárolni; műveit a
80. születésnapjára, 1973-ban felavatott csíkzsögödi képtárban helyezték el. Néhány nappal
1976.augusztus 22-én bekövetkezett halála előtt
a 6590 tételből álló gyűjteményt szülőfalujára,
illetve Csíkszeredára hagyta. (Zsögőd ugyanis
közigazgatásilag Csíkszereda része lett.) Szülő
háza és műterme kertjében temették el, a képtára mellett.
VIRT LÁSZLÓ
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SZíNHÁZ
HOFMANNSTHAL
MORALITÁSA
A KÖRSzíNHÁZBAN
A középkor gazdasági és társadalmi berendezkedése folytán a templom volt az egyetlen hely, ahol a szétszórtan élő emberek
egymással találkozhattak. A templom
előtti téren, a~ istentisztelet után cseréltek
gazdát az áruk is, ekkor és itt tartották a
vásárokat, s nyelvünkben is igy alakult a
vásár napból a vasárnap szó.
Színházi vagy színház-szerű előadások
hoz az előadók és a nézők kőzössége szükséges. A középkorban ilyen közösségek a
templomokban jöttek létre. Itt fejlődött ki
a középkor színjátéka, a passió, amely
Krisztus szenvedéstörténetét párbeszédes.
dramatizált formában adta elő a húsvéti
időben. Később a passió mellett a szentek
életét és csodáit tárgyaló jeleneteket is elő
adtak, ezek voltak a miraculumok. A játékok, mind több és több világi elemmel
bővülve, kikerültek a templomból a térre,
majd távolabbi helyekre. Kifejlődött a
misztérium, a középkor legkedveltebb elő
adási formája. Ezek még vallásos tárgyúak, de igen sok bennük a világi elem, a
humor, sőt olykor a napi életből vett vaskosságok is megtalálhatók. Valós alakok
és megszemélyesített fogalmak egyaránt
szereplői a misztériumoknak.
A középkor végén és az újkor kezdetén
tűnik fel Angliában egy sajátos műfajú
játék, a moralitás, vagyis erkölcsi példázat.
1495-ben 'születik meg az Everyman és vele
egyidőben Hollandiában az E/eke/ije, vagyis az Akárki őse . .A moralitásban megszemélyesített eszmék veszik körül az embert, akinek lelkéért a jó és a rossz harcol.
1509-ben indul európai útjára az Everyman, tulajdonképpen az egyetlen moralitás, amely túlélte a századokat. Ez a későb
bi Akárki-hez hasonlóan, evangéliumi példázatot tükröz: "Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába" (Márk 10.25).
A kölni Jasper VOll Gemlep a XVI. század végén Macropedius 1539-ben megje-

lent Hecastus-iá több más középkori és
reneszánsz művel összeolvasztva egy új
Everyman-(Jedermann)-drámát írt. Latin
változatát német és svájci színpadokon játszották, de előad ták cseh humanista színházak is. l 895-ben, az eredeti bemutató
után 400 évvel, az angol William Poe/ újította fel az Everyman-t. Hugo von HoF
mannsthal1912-ben dolgozta nt Reinhardt
és egy sor európai színpad számára. Dániában I914-ben Poulsen rendezte és ő maga
játszotta a címszerepet. A Salzburgi Ünnepi Játékok műsorára I920-bim tűzték a
Jedermann-t, másfél évtizeden át Alexander Moissival a címszerepben. Moissi halála (1935), Reinhardt emigrációja (1937),
majd a háború okozta kényszerszünet után
az újjáéledt Salzburgi Ünnepi Játékokon
ismét hódít, olyan nagynevű szereplőkkel,
mint Curd Jürgens, Maximilian Schell,
vagy a Hit szerepében Helene ThiemigReinhardt.
,
Hazánkban az Everyman a XVI-XVII.
századi sajátos viszonyaink miatt nem jutott el. A XVIII. század derekán egy ismeretlen szerzőtől származó moralitás, a
Comico- Tragoedia vált ismertté, amely a
valóságos alakok és a megszemélyesített
eszmék révén rokonságot tart az Akárkivel. Napjainkban ezt a Szentendrei Teatrumban játszották I969-ben és I97I-ben.
A Hofmannsthal-féle Jedermann 1924ben jelent meg Magyarországon Kállay
Miklós átültetésében, de a ragyogó fordítás ellenére sincs játszásának hagyománya,
mert a mindössze néhány előadás-szám
nem tekinthető annak. Reinhardt társulata, a berlini Deutsches Theater 1912 áprilisában vendégként adta elő a Jedermannt a
Vígszínházban, majd 1929-ben a Városi
Színházban ugyancsak német színészek
mutatták be.
Kállay Miklós csengő rímű és szöveghű
tolmácsolásában a miskolci színtársulat
l 926-ban játszotta és ők adták elő Budapesten is a Fővárosi Operett Színházban,
Gellért Lajos címszereplésével, 1926. október l-én. A szereplők közül ma már csak
az Ágyast alakitó Lázár Mária és a Halált
játszó Kovács Kárely élnek. Felvetődik a
kérdés.
vajon
Hevesi . Sándor.
a
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misztérium-játékok kedvelője; miért nem
vitte színre az Akárki-t? Reinhardtnállátta
zárt színpadon és Salzburgban szabadtéren, s a darab kitűnő fordításban a rendelkezésére állt. Színház című, l 938-ban megjelent könyvében szővegben is, képpel is
hivatkozik Reinhardt előadására, külőnö
sen a salzburgira. Ekkor már túl volt az
első szegedi szabadtéri kísérleti előadáson,
Voinovich Géza Magyar Passió-ján
(1931). A következő évben Hevesit menesztették a Nemzeti Színházból, szabadtéri rendezésre már nem volt sem kilátása,
sem lehetősége. Hogya Magyar Színház
főrendezőjeként miért nem adatta elő a
művet, holott misztériumot akkor és ott is
rendezett - Sík Sándor: ,1 mennyei dal,
1937 -, nem tudjuk. Talán az előadási jog
megszerzése ütközött nehézségbe Reinhardt bizonytalan németországi helyzete,
majd emigrációja miatt. Tény, hogy egy 57
év előtti magyar és két német előadáson
kívül magyar színpadon nem került előa
dásra, s így Kazimir Károlyé az érdem,
hogy ezzel az érdekes és tanulságos, látványosés elgondolkodtató játékkal megismertette a mai közönséget.
A Körszínház előadása számára Hegedüs Géza igazította át Kállay Miklós fordítását. Az átigazítás annyira belesimül az
eredetibe, hogy szinte észre sem vehető.
Annál érdekesebb, hogya rendező és a
fordító közös munkájaként keretjáték lett
az Akárki-ből. Az ugyancsak Hofmannsthal átdolgozásában, a Salzburgi Ünnepi
Játékhoz
készült
Calderon
Nagy
Világszínház-ából vett át Hegedüs Géza
részleteket, pontosabban keretet adott az
Akárkihez, elő- és utójáték formájában. A
Nagy Világszínház beiktatását az indokolta, hogy a Hofmannsthal által barokkba
ültetett Akárki hasonult az ugyancsak barokk Calderon darabjával. Indokolta a keretet a Nagy Világszínház eszmei rokonsága is az Akárki-éval, továbbá, hogy az
eredeti szintén játéknak fogta fölaz előa
dást, amire Hofmannsthal Játékmondókájának első két sora utal: "Most mindnyájan figyeljetek, / Ma szép játékot hirdetek" .
Ezt tágította és toldotta meg a rendezői
lelemény és a fordító készsége a Nagy Világszínház bevezető és befejező részével. A
bevezető a Mester és a Sátán közti párbeszéddei előkészíti a játékot, kiosztván a
szerepeket a valós emberek és a megszemélyesített eszmék között.
A Körszínház hatalmas játékterét késő-
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gót stílusú katedrális-belső fogja össze, színes ablakokkal, fülkékkel, átjárókkal, középen és kétoldalt lépcsős emelvénnyel,
amely a középső részen süllyesztő rendszerű, a cselekmény színhelyének, illetve a
játék tartalmának megfelelően. A látványos és a mozgásokhoz jól képzett játéktér
és az azt övező díszlet Szinte Gábor munkája.
A játékban az első szó a Sátáné. Bitskey
Tibor erős, gúnyos, akaratos. Nem félelmetes sátán, inkább ingerkedő. Remek
mozgása, tiszta szövegmondása és pompás
arcjátéka feledtetik, hogy jelmeze szinte
inkább a Faust Mefisztója, de nem Goethe
drámájából, hanem Gounod operájából.
Ez egyébként érthető, ha tudjuk, hogy a
jelmezeket az Operaház évtizedeken át kiváló tervezője, Márk Tivadar álmodta
meg. A jelmezek díszesek, kifejezőek és a
tervező megtalálta azt a stílust, ami a reneszánsz és a barokk határán elképzelhető.
A Mester (az Ur) - Kovács István - püspöki ornátusban jelenik meg, szimbolizálva a lelki hatalmat. Majd leveti az egyházi
öltözéket, és magas nyakú, fehér ingben,
térdig érő fekete kabátban és fekete pa ntallóban áll a játéktérben, első pillanatban
egy civilbe öltözött lelkész benyomását
keltve, de átváltozása szövege szerint igazolt: "Szándékom és orcám a mérték: / a
teremtésben az a tettem, / hogy képmásomra teremtettem, / állítva jó példát eléjük." Az Ur e szavakra emberi alakot ölt,
s hogy ruhában teszi meg, azt a játéknak
a XX. század számára történt átírása magyarázza. Kovács István - meghatva fenséges szerepétől- kissé merev, de azért méltóságteljesen mozog, nagyon szépen, tagoltan beszél. Sajnos, ugyanez nem mondható el a címszereplő Kozák Andrásról.
Ugy látszik, számára - mint a legtöbb színész számára - szokatlan a páros rímű,'
verses szöveg. Kifejező játékának és plasztikus mozgásának értékeit csökkenti hadaró beszéde. Nem is beszéli, "szavalja" a
szőveget. Arcjátéka nem mindig adekvát a
szövegével. A hatalmas játékteret egyébként nehéz "bejátszani", de Kozák mozgáskultúrája ezt könnyedén megoldja.
Akárki Jócimborája, Incze Józse! drámai perceket szerez az Akárkitől való búcsú jelenetében. A hatalmas játéktéren
csak ketten vannak, de mégsem érezzük
azt betöltetlennek, mert néhány perces
együttesük olyan feszültséget teremt, hogy
a figyelem feledteti a színtér néptelenségét.

Akárki anyja szerepében Sütő Irén mél,tóságteljes és impozáns jelenség. Uszályos,
csupa csipke r:uhájajelzi hovatartozását. A
verses szövegben való otthonossága teljes
illúziót nyújt. Varázsos egyéniségével kis
szerepét jelentőssé emeli. Kol/ár Béla
Akárki anyjának kisérőjét alakítja, úrnőjé
hez méltó tartással, mozgással és szövegmondással.
Drahota Andrea játssza a Halált. A számára írt koreográfiában igen hatásos, csak
a hangját találtuk túl hangosnak. Ez a
Halál nem ijesztő, csak ijesztgető. A fekete
jelmezére festett fehér csontváz-rajzok ittott félreérthetők, sőt ízléstelenek. .
AProkopius Imre-Miké István zenéjére
Akárki és a Halál tánc1épéseket imitálva a
danse macabre képzetét keltik. Jó ötlet,
hogy kergetőzés közben a Halál Akárki
hátára kapaszkodik: akárhová fut - vele
van. Akárki és a Halál párbeszéde helyenként Franccis Villont juttatja eszünkbe:

Akárki:
Halál:
késs!
Akárki:
kész...
Halál:
Akárki:

Mit kíván tőlem Istenem?
A számadásra szólit, hát ne
De nem vagyok cseppet se
Hamar jöttem?
Adj egy napot
Csak ezt a végső éjszakámat. ..
Csak egy órácska kéne még...

Az alábbi idézet pedig Villon Haláltánc
balladájából való, Faludy György átköltésében:
Aranypárnáin ült a Dáma,
s üvöltve szólt: ne még, ne még;
de ő már átkarolta drága
csípői karcsú gót ívét;
engedj csak még egy lanyha csókot,
még egy gyönggyel kivarrt ruhát,
engedj csak még egy buja bókot,
még egy szerelmes éjszakát. ..

Villon bizonyára nem ismerte az
Everyman-t, hiszen feltehetően harminc
évvel annak megjelenése előtt halt meg, de
a halál és a végső elszámolás gondolata
benne élt az emberekben, mint a középkor
túlvilágra tekintő szemlélete. A bajban,
szorongattatásban magára maradó ember
pedig már az antik latin költészetből is
ismeretes: Donec eris felix, multos numerabis amicos / Tempora sifuerint nubila, solus
eris (Ovidius: Tristia).
Tetszett Mammon szerepében Nagy
Gábor. Testhez simuló arany ruházata
nagyszerűen jellemezte szerepét. Esztergályos Cecília Agyasa a kelleténél harsányabb, egyébként előnyös adottságait és
színészi rutinját vetette bele a játékba, de
mintha kívül maradt volna a játékon. Jelmeze meglehetősen eklektikus; érthetetlen,
hogy miért visel turbánt?
Rövid jelenetében kiegyensúlyozottan
játszik Shubert Eva és Verebes Károly, a
szomszédasszony, illetve az adósjobbágy
és felesége szerepében. Ok a verses szöveget is tisztán és a megfelelő értelmező
hangsúllyal mondták el. A Kövér sógor
Szirtes Adám. Hiányzott belőle a humor,
holott szerepe és szövege is módot adott
erre. Ezt aknázta ki S. Tóth József a Sovány sógor szerepében, s az ellenpontozó
humort maszkjával, hanglejtésével és mozgásával is kifejezte.Gór Nagy Mária fiatalságát a maszk sem
tüntethette el a Jótét szürke köpenye alatt.
Mozgása szerepe szerint igen korlátozott,
viszont szövegét dicséretesen tolmácsolta.
Kánya Kata a Hit szerepében fehér apácaruhát visel. Akárkivel való párbeszéde az
elején .kemény - hiszen vádolnivalója van
-, de érezve annak megbánását, szelíd,
gyengéd és segítőkész lesz hozzá. Finom és
elismerésre méltó alakítás az övé.

CENNER MIHÁLY
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RÉSUMÉ

Dans l'artiele initial, JÓZSEF CSERHÁTI, éveque de Pécs évoques les questions de la
paix et il rend compte des déelarations des épiscopats catholiques américains, allemands
de l'Ouest et hongrois, sur la sauvegarde de la paix. L'auteur előt son artiele par ces
mots : « Il nous parait que les droits de l'homme soient minorés aux yeux des politiciens
et des technoerates se penchant sur l'avenir de l'humanité, - par contre, dans les
mouvements concus de l'intérét social ou culturel et dans les communautés religieuses
ou ecelésiastiques on n'a peut-étré jamais parlé de cette question autant qu' qu'aujourd'hui. Il faut avoir confiance dans la politique. Sans la politique la paix est inaccessible,
cependant il est impossible de créer la paix sans la défense et l'assurance des droits de
l'homme. Dans ce domaine it est besoin de plus en plus de rencontres et de la coopération
entre Egliseet Etat », - JENO BANGO, sociologue esquisse dans son artiele les alternatives de la famille d'aujourd'hui, en mettant l'accent sur le rőle et les devoirs actuels des
petites familles chrétiennes. - Nous continuons l'étude d'ANDRAS KERESZTES sur
la psychologie des entretiens pastoraux. Dans cet artiele l'auteur analyse les résultats et
l'effet possibles des entretiens spiritue1s entre pasteur et fidele. - Dans sa série d'artiele
analysant l'enseignement de saint Jean de la Croix, MARIA PUSKEL y traite cette fois
de l'apparition de « La nuit sombre de l'áme » et des possibilités de la faire disparaitre.
- LÁSZLÓ SZÉKELY présente la féte du mariage de la sainte Vjerge dans les traditions
des Sécules de la Transylvanie. - Dans un reportage, CSABA KOSA évoque ses renoon.tres avec Károly Kós, célebre écrivain et architecte hongrois, né il y a cent ans.
L'artiele de ZOLTAN DEME s'occupe de l'expression des idées du sentiment et du
savoir dans La tragédie de /'Homme d'Imre Madách. - Dans son roman-essai, intitulé:
Homme de féte, RÓZSA IGNÁCZ présente l'image de Saint Ladislas formée dans les
années cinquante, durant le culte de la personnalité, et cela II travers l'imagination d'un
étudiant et d'un footballeur.
Nous publions deux entrevues: l'une a été faite par ANDRÁS KŐ avec Sándor
Puszta, poéte, et l'autre par KATALIN MEZEY avec Amy Károlyi. - VILMOS DREGEL Y retrace la vie et les actes de Jean-Marie Lustiger, éveque de Paris. - EDIT
ERDŐDY analyse la monographie de Gábor Mihályi: La vie et les oeuvres de Roger
Martin du Gard. - TAMAS VACZI salue Witold Lutoslawski, célebre compositeur
polonais II l'occasion de sa soixante-dixiéme anniversaire.

INHALT

Die einfiihrende Studie unserer Nummer wurde von JÓZSEF CSERHÁTI, Diözesanbischofvon Pécs, über Fragen des Friedens und über das Verháltnis der Kirche zu diesen,
geschrieben; er berichtet über Erklarungen der amerikanischen, westdeutschen und
ungarischen katholischen Episkopate über die Verteidigung des Friedens. Am Ende
seines Beitrages schreibt er: "Wir haben den Eindruck als ob die Menschenrechte bei den
Politikern und bei den sich mit der Zukunft der Menschheit befassenden Technokraten
zu kurz kommen würden, wáhrend in den Bewegungen die aus gesellschaftlichen oder
kulturellem Interésse entsprangen, sowie in den religiösen oder kirchlichen Gemeinden
man sich vielleichtnoch nie so intensiv mit diesen Frangen befasste, wie in unseren Tagen.
Man muss der Politik Vertrauen: ohne Politik ist der Frieden unerreichbar, doch ist der
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Frieden ohne die Verteidigung und Sicherung der Menschenrechte nicht zu schaffen.
Und auf diesem Gebiet ist das Treffen und die Zusammenarbeit zwischen Kirche und
Staat immer mehr von Nőten." - Der Soziologe JENÖ BANGÓ zeichnet in seinem
Beitrag die heutigen Alternativen der Familie auf und 'betont die Rolle und die Aufgabe
der christlichen Familien in unserer Zeit. - Wir setzen die Studie von ANDRÁS KE~
RESZTES über die Psychologie der seelsorgerischen Zwischengesprache fort, wobei der
Autor die möglichen Ergebnisse und Wirkungen eines seelsorgerischen Gespráchs zwischen dem Priester und den Glaubigen analysiert. - In ihrer Artikelreihe über die Lehre
des Heiligen Johannes vom Kreuze schreibt MÁRIA PUSKEL y diesmal über die
Ausbildung und Überwindung der "dunklen Nacht der Seele". - LÁSZLÓ SZÉKELY
prasentiert die Feier der Verlobung der Heiligen Maria in der Tradition.der Székler von
Siebenbürgen. - CSABA KOSA berichtet in seiner Reportage über seine Treffen mit dem
vor 100 Jahren geborenen namhaften Schriftsteller, Baukünstler und Redakteur Károly
Kós. - ZOL TAN DEME untersucht den Ausdruck der Idee des Gefühls und des Wissens
in der .Tragödie des Menschen" von Imre Madách. - Eine weitere Folge des EssayRomans von ROZSA IGNACZ, geschrieben über den grossen ungarischen König des
Mittelalters László (Ladislaus) den Heiligen. Diesmal setzt sich die Autorin mit dem
Heiligen Ladislaus-Bild der fünfziger Jahre auseinander. - Zwei Interviews: ANDRÁS
KO sprach mit dem Dichter Sándor Puszta und KATALIN MEZEY mit der Autorin
Amy Károlyi. - VILMOS DRÉGELY berichtet über das Leben und über die Aeusserungen des Erzbischofs von Paris, Jean-Marie Lustiger. EDIT ERDÖDY bespricht eine
Monographie von Gábor Mihályi über das Leben und Wirken des Roger Martin du
Gard. - TAMÁS VÁCZI begrüsst den berühmten polnischen Komponisten Witold
Lutoslawski Gelegentlich seines 70-stern Geburtstages.

CONTENTS

The leading essay in this issue is written by Msgr. JÓZSEF CSERHÁTI Bishop of Pécs
on the American, West German and Hungarian Peace Declaration of the respective
Bench of Bishops. "It seems thet the Human Rights have arather secondary importance
on the agenda of politicians and technocrats who are looking into the future of Mankind.
On the other hand the different social, cultural, religious movements probably as actíve
as never before in History are involed in this question. Obvious is to us: without politics
is impossible to achieve their aim but Peace without defending Human Rights is equally
impossible. And here is the very focal point where Church and State could more and
more co-operate' - says Bishop Cserháti..- JENO BANGO deals with the special
problems of Christian families today. - Wc publish the second part of ANDRÁS
KERESZTES about the dialogue between individual priests and layman. - l'4ARI~
PUSKELY analyses the "Dark Night" concept of St. John of the Cross. LASZLO
SZÉKELY introduces a piece of Transylvanian religious folklore about the betrohal of
Holy Mary. - CSA~A KÓSA writes about the famous Transylvanian editor, writer and
architect Károly KOS who was born 100 years ago. - ZOLTAN DEME analyses the
connection between Sentiment and Knowledge as it is in the play of Imre MADACH:
The Tragedy of Man. - RÓZSA IGNÁCZ in her essay-novel about St. László writes
about the image of the Medieval King in a soccer-player and a student in 1950, i.e. in
the time of the "cult of personality" . -- We publish two interviews. One is given by'. the
late Sándor PJJSZTA one of the best priest-poet, his partner is ANDRAS KO. VILMOS DREGELY introduces Msgr. Jean-Marie LUSTIGER Archbishop of Paris.
- EDIT ERDÖDY reviews the monograph of Gábor Mihályi: The life and works of
Roger Martin du Gard and Tamás VAC ZI greets the 70 years old famous Polish
composer Witold Lutoslawski.
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Lo studio introduttivo del presente numero, di József CSERHÁTI veseovo di Pécs su
questioni della Chiesa e della pace, ci presenta dichiarazioni in difesa della pace dei Corpi
vescovilicattolici dell' America, della Germania Federale e dell' Ungheria. Egli conclude
nei termini seguenti: «Ci sembra che i diritti dell' uomo vengano un po frodati dai politici
e dai tecnocrati che si occupano dell'avvenire dell' umanitá, mentre, nei movimenti
concepiti da interessi culturali e sociali, nelle comunita religiose ed ecclesiastiche, non ci
si e forse mai occupati tanto della questione, quanto nei nostri 'giorni. Bisogna aver
fiducia nella politica: senza la politica non si puó raggiungere la pace, ed e impossibile
realizzare questa senza la difesa e la garanzia dei diritti sociali, dei diritti dell' uomo. E
in questo campo saranno sempre piu necessari l' incontro e la collaborazione della Chiesa
edelIo Stato.» - Lo studio del sociologo Jenő BANGO tratta le alternative della famiglia
d' oggi, insistendo sulla funzione e sui compiti della piccola famiglia cristiana nella nostra
epoca. - Prosegue 10 studio di András KERESZTES sulla psicologia dei colloqui
sacerdotali, in cui l' autore analizza i possibili effetti e risultati dei dialoghi tra sacerdoti
e fedeli. - Nel saggio a puntate sulle dottrine di San Giovanni della Croce, Mária
PUSKEL y scrive ora su come si forma «La notte oscura dell' anima», e sul modo di
liberarsene. - László SZÉKELY ci ra conoscere le solennita della Sposalizio di Maria
Vergine nelle tradizioni dei Secleri di Transilvania. - Csaba KÓSA eterna in un reportage
i suoi incontri con Károly Kós, il celebre scrittore, architetto e redattore nato cent' anni
ra. - Zoltán DEME prende in esame l' espressione dei concetti di sentimento e di sapienza
nella «Traggedia dell' Uomo» di Imre Madách. - Rózsa IGNÁCZ, nel suo romanzo
saggistico «L' uomo festevole» ci rivela come si sarebbero immaginati San Ladislao una
studente e un calciatore negli anni 1950-51, periodo delculto personale. - Anche due
interviste figurano nella rivista: la prima di András KO ÓQl poeta Sándor Puszta, la
seconda di Katalin MEZEY con Amy Károlyi. - Vilmos DRÉGELY ci presenta la
carriera e le rivelazioni di Jean-Marie Iustiger, arcivescovo di Parigi. - Edit ERDŐDY
fa la eritica della monografia di Gábor Mihályi intitolata «Vita ed opere di Roger Martin
du Gard». - Tamás VACZI rammenta il settantesimo compleanno del componista
polacco Witold Iutoslawsky, di fama mondiale.
(A tartalomjegyzék fordítói: TOMPA Mária, DOROMBY Károly. NAGY Erzsébet és Brita
FRA NCHl)

Haza és nagyvilág
ERDÉLYI ZSUZSANAK, a Magyar Tudományos
Akadémia néprajzi kutatócsoportja tagjának, lapunk
munkatársának ítélték oda a hamburgi F. V. S. alapítványez évi diját, a népművészeti Európa-díjat. A kitüntetéssel azokat az érdemeít ismerték el, amelyeket
a magyar irodalom korai korszakának eddig ismeretlen rnűfajáról végzett kutatómunkájával szerzett. Erdélyi Zsuzsa népköltészeti, stilisztikai tanulmányaival
vált ismertté. Legnépszerűbb műve a Hegyet hágék .
lőtöt lépék - archaikus népi imádságok című gyűjtemé
nye.
"A magyar egyház »kiállta a próbátc" címmel ismerteti
Cserháti József pécsi püspöknek a Vigilia májusi számában megjelent, A lelkipásztorkodás helyzete húsz
évvel a Zsinat után c. tanulmányát az osztrák katolikus
hírügynökség, a KATHPRESS 1983.június 14-i kiadása, a nyugatnémet katolikus hírügynökség, aKNA
június 15-én vette át az ismertetést.
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A Stockholmban megjelenő JANUS c. folyóirat idei 4.
száma anyagának egy részét Pilinszky János műveinek
szentelte. A számhoz Káre Dyberg írt bevezetőt. Pilinszky prózáját Gabor Harrer és Jan von Hofstein
ültették át svéd nyelvre, verseit Gabor Harrer tolmácsolta.
A KALOT
(1983. júniusi számunk)

Szívesen helyt adtunk volna a KALOT-anyagunkhoz
érkező tárgyilagos, elemző hozzászólásoknak, sőt kritikai észrevételeknek, kiigazításoknak is, ilyenek azonban nem jutottak el szerkesztőségünkbe. Egyetlen
hosszú levelet kaptunk, amelynek első mondata igy
reflektál számunkra: "Hosszú életem alatt kevés olyan
szörnyiratot,olvastam, amely olyan csekély tárgyismerettel és ennyire forrásanyag nélkűl, ilyen hallatlan
cinizmussal mert volna szentenciákat osztogatni olyan
mozgalomra, amelyről a nemzetközi hirű köziró -

Nyisztor Zoltán - igy ír: ..Keletkezését és sikereit bátran a tünemények közőrt lehet elkönyvelni... " A levél
Nagy Tőhőtőm történészek és tudományos kutatók
által idézett Jezsuiták és szahadkőművesek című könyvét "korántsem forrásértékünek, inkább őnheroizáló
életrajznak" tartja, amely "tele otromba hibákkal és
rossz adatokkal". - A levél semmilyen konkrét adattal.
tényközlő mondandóval nem tudta kiegésziteni anyagunkat, pusztán vádaskodásokban és személyes mocskolódásban merült ki. Őszintén sajnáljuk, hogy önvizsgáló, a kritika mérlegére szánt számunk nem a továbbgondolkodás, a téma kiegészítésének igényét ébresztette egynémely olvasónkban, hanem az ingerült, támadó
hangot, amely senkinek és semmilyen ügynek nem
használ. Abból indultunk ki, hogy a tévedéshez éppúgy
joga van mindenkinek, mint ahogya véleményalkotáshoz, még ha az másokéival nem is egyezik mindenben.
A dolgok tisztázásához minden jószándékú, segitő véleményt meg kell hallgatni, enélkül nincs demokratizmus, nincs józan eszmecsere, világos közgondolkodás.

Én 1942-ben kapcsolódtam a KALOT-hoz Kerkai
atyán keresztül. En és sokan mások azóta folyamatosan a jelenkori magyar történelem részesei. megvalósitói vagyunk, és ez több 40 évnél.
Angyalföldi munkásgyermekként jártam a budapesti Mezőgazdasági Középiskolába. Harmadikos koromban ismertem meg személyesen P. Kerkait, ő irányított a parasztmozgalmak felé azzal a céllal, hogy
tanuljak. mert a mozgalomnak jó szakemberek kellenek. Ezzel már nem "segédtisztnek", .Jntézönek" készültem, hanem az elmaradt parasztgazdaságok, a leendő gazdák szaktanácsadójának, szakmai vezetöjének, felelős hivatástudattal, amit iskolai bizonyitványom igazol; addig közepes, attól jeles tanuló lettem.
Érettségim után - P. Kerkai felkérésére - a hajdúdorogí Népfőiskolára mentem az ottani 40 holdas gazdaság vezetésére, a legények oktatására (növénytan.
számtan, magyar. történelem stb.), a nép szolgálatára,
és ugyanakkor tanulni a néptől. megismervén szokásait, táncait, érzelmi életét, gondolkodását, Ez nem volt
könnyű! Egy - nekik - "nadrágos" embert nem fogadtak szívesen. EI kellett magamat fogadtatnom. Ez csak
a fizikai munkában és az elméleti tudásban történő
bizonyítással volt lehetséges. Már ott. akkor tapasztaltam. hogy a legfeljebb nyolc elemi iskolát végzett fiatalok kőzött mily' sok értelmes, "józan paraszti ésszel"
biró legény van, érdemes értük-velük dolgozni. - (Tudtunkkal az elmúlt rendszerben hat elemi volt kötelező, s
ebből is általában három-négy osztályt végezhettek el a
parasztifjak.
A Szerk.)
És mi igenis "KertMagyarországot" akartunk! És ehhez az első lépés a
gazdálkodás módjának megismerése. Ha tetszik mai
szóhasználattal élve - az egyes növényi kultúrák technológiájának megismertetése és a vertikális gazdálkodás kialakítása. Igen, mi piacoztunk is Hajdúdorogon
minden nap, Hajdúböszörményben hetenként kétszer.
Az akkor -- mai szemmel nézve - még álmodozásútkeresés a Kert-Magyarországért, ma történelmi valóság! Nemcsak a kertészeti kultúrák elterjedtsége, hanem a vertikálishoz tartozó konzervgyárak, hűtőhá
zak, export - és nem utolsósorban a nép. az egész
magyar nép, amelybe a munkásosztály is tartozik, jobb
ellátása. Ezenfelül a kertészet ma már egyetemen képzi
legjobb szakembereit. Íme az álom mai valósága!

P. Kerkai nemcsak beinditotta. hanem a háttérben
maradva szolgálta a mozgalmat, állandó kapcsolatban
a helyi szervezetekkel, a kűlőnbőző szintű vezetőkkel,
gondolatokat ébresztve, irányt mutatva a helyi lehető
ségek között a jövő érdekében. Aki abban az időben
politizált, annak nem "Janus-arca" volt, hanem annál
sokkal több! - mert a körülmények, a lehetőségek nem
egységesek, hanem állandóan változók voltak.
P. Kerkai kérésére 1944. szeptember l-én beiratkoztam az akkori Kertészeti- és Szőlészeti Főiskolára. Ő
és a mozgalom segítségével tudtam csak vállalní, mert
a szüleim anyagilag nem bírták volna tanittatásomat.
Az első szigoriatok után, 1945. őszén hívott meg tanszékére gyakornoknak Dr. Hellei professzor. és munkatársként dolgoztam a Mezőgazdasági Munkatudományi Intézetben.
És P. Kerkai lelkigyakorlatai a Manrézában! - amelyen ingyen vehettem részt, és ahol hitünk erősítésén,
vallási meggyőződésünk formálásán keresztül váltam
a nép és a mozgalom alázatosabb szolgájává! Engem
és sok főiskolás társamat nem tört meg az akkori
(1945 -48) társadalmi-politikai helyzet. Meggyőződé
sünket, hitünket tartva cselekedtünk. 1946-ban szerveztünk egyetemi lelkészséget az akkor már Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdasági Karán.
Professzoraink - Dr. Mohácsy Mátyás, Dr. Hellei
András stb. - felkérésére közvetlenül segítettünk az új
gazdáknak gyümölcsösöket tervezni, kialakitani stb.
Magam, hivatalomból -- Gazdasági Főtanács - eredően több mint húsz Nemzeti Vállalat megszervezésében vettem részt. menteni a nemzeti vagyont, alakítani
a szocialista mezőgazdaságot (szőlőgazdaságok, gyű
mölcsösök, talajjavítás, gombatermelés, gyógynövénytermelés stb.).
S mindezt honnan? A P. Kerkai által irányított
KALOT-mozgalomból eredően, hitem és meggyőző
désem alapján, szemben az akkori hivatalos egyházi
vezetéssel. Lelkileg nem volt könnyű, de szívem-eszem
és magyar népem érdeke ezt kívánta. Folytathatnám a
sort
de minek? Folyamatosan az élet sűrűjében, az
..elsi; \ onulh.m" dolgoztam. harcoltam. Felismertem
az ..idők jeleit" cs "érdemben cselekedtem".

Szabó László
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szerepelt lapunkban (1977. október).
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