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EDVARD KOCBEK

Háromkirályok

Amikor találkoztunk ésmegismertük egymást
és elszántuk magunkat az útra, észrevettük
az égen a jelet és örvendtünk neki.
Az üldöz6k éjében útra keltünk,
kerengtünk körbe és üregekben báltunk,
bámultunk tűzbe és n6táztunk katonákkal,
jóslatokkal tartottuk ébren a szent reményt,
melynek bölcsességünk szerint három foka
a hit, remény s az irgalmatlan szeretet,
s végül a titkon árzöttJeruzsálembe értünk.

És csak miután fölkeltünk a földr6~
hogy a csábító lángoscsillag után eredjünk
úttalan utakon, a gyötrött ország földjén,
folyón gázolva és erdőn át törve ösvényt,
és Heródes király b6szprlbékjeit félvén
a fényben úszó Várost éjszaka megkeTÜltük,
s a Hegyen egy szegényes kalibáboz értünk,
csak akkorfogtam fö~ hogy az üdvözítő

jel mind a maga módján késztette útra kelni
Gáspárt, Menyhért királyt meg engem, Boldizsárt.

Els6bben az okos Gáspár el6ttjelent meg,
kinek hitét ügyes, szorgos két keze óvta,
s ajándékát arannyal rakott tevék dpelték.
Menyhért törvénytudásban kifinomult elme,
iszákjában rejtelmes kis holmikat hozott,
kiszórta, s szerteáradt tömjénf!.s illatuk.
Messze az én hazám, túlnan a tengeren,
bírnévnek, gazdagságnak sosem volt bőviben,
szeretni és szenvedni tanultak őseim,

hát balzsamos mirThát hoztam ajándokul.

Aztán egymás szemébe néztünk mégsokátg,
elmormolt szavainkban ünnep s elégedettség,
és a csudálatos el6tt letérdepeltünk.
Most ki-ki a saját országában megint.
Legkisebb az enyém, és a legboldogabb,
szolgálom feleim, batalmamról se tudva.
Mindent meggondoltam éssemmit meg nem bántam,
bisz nem teltek be még a legf6bb jóslatok.
És nézek, nézek át az 6si kristálylencsén,
nincs vége-hossza égen s földön a rejtelemnek.

Csordás Gáborfordítása~
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TOLNAI GÁBOR

Sík Sándorról, tanárunkról

1929 öszén három fiatalember járt együtt és vitatkozott egy-egy előadás előtt vagy után a
szegedi egyetem bölcsészettudományi kara Szekováthy téri (ma Ady Endre tér) épülete
harmadik emeleti folyosóján. A három elsőéves hallgatót ifjonti lelkesedés járta át.
Lelkesedésüket azonban nem csekély csalódottság is árnyékolta. Csalódottságuk - ha
tetszik, kiábrándultságuk - az egyetemnek szölt, ahol az előadások nem kis száma
mélységes csalódást váltott ki bennök. Nem azt kapták a katedrákon elhangzott előadások
többségétől, amit a vágyva vágyott egyetemtől reméltek. A három elsőéves egyetemi
hallgató Kelemenjános, Ortutay Gyula és Tolnai Gáborvolt. Ahárom tizennyolc éves ifjút
a magyar irodalom iránti lelkesedés hozta össze és valami forrásban lévő, de még nagyon
kialakulatlan, közéleti tenniakarás.

Irodalmi eszményképük a modem magyar irodalom volt. Abból is elsősorban Ady
Endre. Ady mellett Móricz Zsigmond. De őket is a húszas évek bálványa, Szabó Dezső

értelmezte számukra. Szabó személyisége, regényei és esszél rendkívüli hatással voltak
reájuk. Igazában ő volt az, aki mozgösítö, cselekvésre késztetőbefolyással helyezkedett el
látóhatárukon. Gondolom, kevesen vannak mai fiatalok, akik értik Szabó Dezső ködös,
zavaros nézeteinek reánk tett hatását. De ma már történeti közhely, hogy a húszas években
és a harmincas évek elején fellépő. közéleti irányulású fiatalok nagy része tőle indult el. És
közhely az is, hogy a tőle indulók egy része bizonyos idő elteltével befelé kanyarodott,
tehát elfelejtódött tőle. Ezek közé tartozunk mi is, későbbi Szegedi Fiatalok. De hát nem
Szabó Dezsőről kell most szölnom, hanem a szegedi egyetemről, egyes előadásokról,

csalódottságunk okozóiról.
Horger Antalnak József Attila pályáján előidézett konfliktusáról mi hármónknak

ezidőben még sejtelmünk sem volt. Mégis a magyar nyelvészet professzora okozta az
egyetemból való első kiábrándulást bennünk. Most, amikor Horger alakját felidézem, a
költőverse rémlik fel emlékezetemben. Különösen e két szó: "gagyogs ragyog". Két szöval
tökéletesen jellemzi Horgert József Attila.

Az ötven és egynéhány esztendős férfi ragyogóan elegáns volt. Finom szövetból készült
öltönyt viselt,finom nyakkendőt, benne díszes tűvel, zakójagomblyukában fehér szegfűvel. A
ragyogó öltözetű férfi előtt a katedrán előadásának szövege, Jobb kezének mutatóujját a
szövegsorain vezette, s ígydiktálta,valóban gagyogóhangsúllyal"előadását". Ezt isolymódon
tette, hogy a vesszőket, a pontokat és új bekezdéseket is hangsúlyozván, könnyen
lejegyezhetőkvoltak szavai. Kiábrándító volt ez a módszer. De még inkább azzá vált, amikor
kiderült, hogy nem is kézírásos jegyzetét diktálta, hanem sok évvelazelőtt már nyomtatásban
megjelent könyvét (A nyelvtudomány alapelveit) olvasta, diktálta számunkra.

Nem volt kevésbé kiábrándító néhány nappal ezt követően a Horger-féle nyelvészeti
szeminárium sem. Tanárunk hóna alatt egy hosszúkás dobozzal jelent meg közöttünk

- Fiatal barátaim - mondotta. - Ebben a dobozban van Horger Antal, a tudós. Ha ez a
doboz megsemmisül, Horger Antal, a tudós volt, nincs! - Humorosnak szánt szavai után
tüstént dokumentált. Leemelte a doboz tetejét és megmutatott néhányat a benne
sorakozó cédulákból.
Később még sok furcsa tapasztalatot szereztünk Horger Antallal kapcsolatban. De

legyen elég ennyi. Hisz nem csupán a nyelvész Horger Antal váltott ki belőlünk csalódást.
Éppen a magyar szak más előadói közül is többen hatottak kiábrándítóan reánk.
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A tisztes és gazdag magyar irodalomtörténeti lmunkássággal rendelkező professzor
Dézsi Lajos Dugonics Andrásról tartott előadást. tz előadásait mindig zsakettben tartó
férfi monoton szavaiból minden lényegtelent me~dtunkDugonicsról. Például, hogy a
különbözö piarista rendházakban, ahol élt, mi volt reggeli, az ebéd, a vacsora. Műveinek
viszont csak tartalmi összefoglalását kaptuk től ; azok sajátosságairól, esztétikai és
történeti magyarázatukról egyetlen szöt sem hallo tunk.

Hogy a magyar szakhoz tartozó tárgyak elöadasaí nem teremtettek teljes sivatagi
állapotot számunkra, a másik nyelvészeti tanszék \!ezetőjének,Mészöly Gedeonnak volt
köszönhető.Mészöly ragyogó személyiség volt. Nyelvtörténeti magyarázatai nem egysze
rű etimol6giák voltak. Mindegyik magyar kultúrtörtFnetet is jelentett. Sokirányú érdeklő
dése, megjegyzései mindig érintették az irodalomtörténetet is. Egyetlen kis megjegy
zésének például nem csekély része volt abban, hogy Szabó Dezső írásművészetének

"nagyságában" kételkedni kezdjünk.
Egyikünk a Mészöly-óra előtti szünetbenSzabö Dtjzsővalamelyikművétolvasta. A könyv

nyitva ottmaradt a padon, amikor Mészöly már bejöt] az előadóterembe. Mindenre figyelő

tekintetével a könyvre és a könyv mögött ülő hallgatóra tekintett:
- Mit tetszik olvasni, kolléga úr? - kérdezi. Evfolyamtársunk lelkesen válaszol:
- Szabó Dezsötöl a Csodálatos életet. - Mészö~ arckifejezése nem árult el semmit a

hallott szavakra. Hideg tartózkodást játszik. És uIDfanityen hideg tartózkodással, szinte
naivságot mutatva kérdezi:

- És milyen színvonalú írónak tetszik tartani Szabó Dezsőt? - Évfolyamtársam
rajongással felel:

- Nagyon nagy író. Minden idők legnagyobb magyar írói közé tartozik. Minden
mondata külön is remekmű! - Mészöly arckífejezéséből még ekkor is szenvtelenség
áradt. De megnyilatkozása udvarias formába burkolt kihívás volt:

- Tessék már szíves lenni felolvasni az írótól egy ilyen mondatot, Hadd gyönyörköd
jünk együtt szépségében. - Kollégánk pillanatok mülva felolvasásba kezdett. A mondat
hosszú, jellegzetesen Szabö Dezső-i,összetett mondat volt. Kollégánk alig bírta lélegzettel
a kacskaringókat. Minket, Szabó Dezső-híveket,illetdleg rajongókat már Mészöly Gedeon
ironikusan hangzó kérdésekor valami megfogalmazhatatlan bizonytalansági érzés járt át.
Ez csak erősödötta felolvasott mondat hallatára. Valósággal megdermesztettek azonban
Mészölynek a felolvasottak elhangzása nyomán elhangzó újabb szavai.

- Meg tetszene magyarázni, mit óhajt mondani e mondatával az író? - Kollégánk
homlokán verejték jelent meg, amikor hétköznapi szavakkal kísérletet tett kifejezni Szabó
Dezső felsőfokkal. jelzőkkel telezsúfolt, látszatragyogással átitatott kifejezéseit.

Szabó Dezső meghatározó hatásától akkor szabadultunk meg teljesen, amikor messze
kerültünk ideológiájától. Ám az ilyen figyelmeztetés is, mint a Mészöly Gedeoné,
hozzájárult ahhoz, hogy valami rés keletkezzék az iránta táplált rajongáson.

Első egyetemi félévünk csal6dottságát nem kis mértékben feloldotta a második félévben a
karunkon bekövetkezett személyi váltoZások többsége. Ekkor kezdte meg előadásait sík
Sándor, az első hazai néprajzi tanszék vezetője, a folklorista Solymosy Sándor és Várkonyi
Hildebrand a gyermeklélektan professzoraként. Más !új tanár is nyert ekkor kinevezést
karunkra, de ők hármanvoltak azok, akik új szellemet holtak. Közülük is elsősorban Sik
Sándor jelentette számunkra, irodalomért lelkesedőfiatalok számára a nagy eseményt.

Sik Sándornak reánk gyakorolt befolyása korántsem csak szakmai hatás volt. Ki volt ő?
Mivel érte el rendkívüli hatását? Mondjam azt, hogy nagypedag6gus volt, hogy áradt belőle
az emberség, hogy előadásaiegyaránt hatottak az értelemre és az érzelemre, hogy verset

3



úgy elemzett, mint előtte és utána irodalomtörténésZek igen kevesen, hogy mindenkivel
megtaWta a hangot egyszerre megértéssel és nevelő módján? as folytathatnam a
kérdéseket. A felelet minden esetben az lenne: - Ez is igaz, Sik Sándor ez is volt; ilyen is
volt. - Rendkivül sokoldalú személyiségét képtelen vagyok nemcsak egy, akár tíz
jellemvonással is megeleveníteni. Nincs egyéb eszközöm. rapszodikus jegyzeteket vetek
papírra róla, úgy, ahogy alakja emlékezetemben felidéződik.

Különös,de nem az első ta1álkoZások emléke rémlik fel most bennem, hanem az utolsó
olyan, amikor hosszan beszélgettünk. 1959 januárjában volt ez, hetvenedik születés
napján. A három szegedi tanítvány közül kettő - Baróti Dezső és OrtutayGyula- együtt
ment el a SZületésnap délelőttjén köszönteni. Nékem úgy hozta munkabeosztásom, hogy
ebéd után, négy óra körül kerestem fel, a Mikszáth lOOmán téren. Évek óta nem
találkoztunk. Észrevehetően lesoványodott. Nem emlékszem, tudott volt-e már ekkor
betegsége. Egészen ekkorig keresztnéven szölított bennünket, mi pedig professzorúrnak.
Most, amikor beállítottam hozzá, megölelt és tegezve felhatalmazott, hogy tegezzem
vissza: Emlékszem, mindez oly természetesnek tünt. S az is természetes volt, hogy
professzor úr helyett Sándor bácsinak szólítottam. Az asztalon pogácsa és sütemény, a
köszöntésre délelőtt itt járt barátok, tisztelőkel nem fogyasztott ételmaradékai. Fél üveg
bor és szódásüveg is ott kívántatta magát előttünk.A vendéglátó bort töltött, nekem teli
pohárral, magának egy kortynyit csupán, jelképes koccintásra. Évek mondandói gytíltek
össze bennem. Két témára emlékszem. Római tevékenységem esztendei már csaknem tíz
évvel voltak mögöttem, de ekkor is elevenen éltek bennem. Annál inkább, mivel 1957-ben
néhány hetet újra Itáliában töltöttem. Römaí emlékeim, tapasztalataim áradtak belőlem,

mint valami megduzzadt folyó. Egyszerre úgy tűnt számomra, mintha nem is a Mikszáth
Kálmán téren lennénk, hanem együtt sétálnék Sík Sándorral Róma terein, műemlékei
között, múzeumaiban, mivel az általam felidézettekhez hozzáfiizte a maga tapasztalatait.
Anekdotikus emlékekre is sort kerített. Elmesélte, hogy a Forum közelében járva egyszer
megkérdezi tőle latinul egy szembejövő fiatal pap, merre van a Via del Tito (nyilván
Michelangelo Mözesét akarta megnézni). A latinul kérdezőnekő magyarul adta meg az
útbaigazítást. A Rómában tanuló fiatal pap ámulva kérdezte, honnan tudja Sík Sándor, hogy
ő magyar? A válasz az volt: - A latin szavak ~jtéséból.

Csaknem egy órát töltöttem a piarista rend fónökénél. Már szinte befüstöltem a nem
túlságosan nagy helyiséget. Egyik cigarettát szívtam a másik után. Sik Sándor meg is
jegyezte: - Nem szívsz túlságosan sokat, Gábor? - Megjegyzése nyomán nem állhattam
meg, hogy - hangsúlyozottan mintegy anekdotát - ne mondjam el a következőket:

- 1931-ig egy szál cigarettát sem szívtam. Még csak rá sem gyújtottam. Ebben az
esztendőben az egyik Sik Sándor-óra után, ekkor már négyen - Baróti Dezső, Ortutay
Gyula, Radnóti Miklós és jómagam - mint minden órája után, hazakísértükprofesszorun
kat a Tisza-part közelében volt piarista rendház kapujáig. Ö, aki szivart szívott vagy
cigarettázott, elmeséli, hogy Erdélyi Laci bácsi - ő emlegette így mtIvelódéstörténész
kollégáját - rábesZélte, vegyen angol pipát. A pipa "az igazi", nem a szivar és a cigaretta 
magYaráZta Erdélyi. A pipázás azonban - mondta most professzorunk - nem ízlik. És,
ahogy ezt kimondta, rám nézett s hirtelen elhatározással hozzátette:

- Gábot; maganak ajándékozom a pipét - Kedvesprofesszorom szavai - kell-e mondani
- megör\'mdeztettek. Olyannyira, hogy eszembe sem jutott annak bevallása, hogy nem
dohányzom. A pipát nemcsakelfogadtam, hanem ezzelszoktam rá a dohányzásra.

Amikor ezt elmeséltem - hiába volt az anekdotikus előadás - a hetvenesztendős férfi
zavarba jött, mint egy gyerek És ez a mondat jött az ajkára:

- Istenem, Istenem, hogy sokasodnak az én bűneím! -
Nemcsak ez az anekdotikus történet volt témánk, mely a múltba vitt. Más egyébről is

beszélgettünk Megkérdeztem tőle: Mi lehet a magyarázata annak, hogy a mi gondolkozá-
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sunkban az idő múltával még a tragikus események egy része is anekdotába oldódik? - Sík
Sándor mosolyogva, de ugyanakkor valami régen feloldott szomorúsággal válaszolt:

- MagyaráZd meg ezt te: Hiszen te vagy az irodalom professzora, én már régen nem
vagyok az. - Ezt követően Szegeden volt nagy könyvtára iránt érdeklódtem. Megmutatta,
a szomszéd helyiségben sorakoztak könyvei polcokon.

- Ez volt az irodalomprofesszor könyvtára. A piarista tanárjelöltek fogják használni 
mondotta -, ahogy már eddig is hasmálták. - Azután hozzáfiizte: - Ki tudja, meddig
lesznek még piarista tanárjelöltek? - Ottlétemkor ez volt az egyetlen, nyiltan kimondott
szomorú mondata. Talán meg is bánta, amit mondott? Mert ottlétem hátralévő ideje alatt
kivétel nélkül jókedvű témákra terelte a szöt.

Ez volt az utolsó személyes találkoZásom felejthetetlen professzorunkkal. És amikor
centenáriumán most reá emlékezem, mégsem a hetvenéves férfi arcvonásai élnek
emlékezetemben, hanem az ennél jóval fiatalabbé.

Az első, vele való Ismerkedest próbálom magamban felidézni. A magyar költészet a
millennium után volt az első főkollégiumának a címe. Ahogy ő előadott, valami új villant
meg előttünk.A katedrán nem volt előtte megfogalmazott szöveg, Csupán egy kemény
táblás füzet, amelyben adatokat jegyzett fel a költőkről. akikről előadott, verscímek,
amelyeket illusztrációként felolvasott. És persze gondolatok, melyeknek kifejtését
tervezte. Azoknak a költőknek a többsége, akikrőlszölt, nem tartoztak a nagyok sorába. De
még olyan Iírikusoknál is, mint például Vargha Gyula, képes volt megmutatni a maradandó
verseket, esetleg csak sorokat. Emlékszem, hogy Bárd Miklósnál olyan megfigyeléseket
tett, amelyek nyomán Bárd nagymértékben kiemelkedett másodrangú kortársai köréból.
Igazi meglepetést Harsányi Kálmán művének bemutatásával szerzett. Ezt megelőzően
senki sem volt köztünk. aki ismerte volna e jelentős költő, író, kritikus és műfordító
munkáit. Néhányan annyira hatása alá kerültünk SíkSándor előadásának- ami korántsem
volt egyoldalú magasztalás -, hogy végigolvastuk Harsányi minden hozzáférhetőírását.
Körülbelül k~ évtizeddel ezután, a spanyol irodalom iránti, más irányból feltörő

érdeklődésemnélalighanem közrejátszott Harsányi Kálmánnak a hispániai műveltséghez
fűződő vonzalma 'ís,

Még nagyobb meglepetést jelentett Adyról szóló kollégiuma. Adyról egyetemen
előadást tartani önmagában újdonságszámba ment; s nem ellene szölva, hanem megérté
sére és megértetésére törekedve egyenesen szenzáciö volt még ebben az időben. Más
irányú szenzáciö volt drámatörténeti kollégiuma. Nagy élményt nyújtott számunkra már
az a körülmény, hogy a közelmúlt világirodalmának olyan írói is szöba kerültek, mint Ibsen
és Strindberg. Az a bátor tárgyilagosság pedig szinte hihetetlennek tűnt, hogy a
drámaelemzés során többször is hivatkozott a Szovjetunióban élő, a volt népbiztos Lukács
György ifjúkori művére, A modern dráma jfjlódésének történetére.

Első óráinak hallgatása olyan hatással volt ránk, hogy nagyon hamar igyekeztünk
közelébe kerülni. Megismerkedésünket Ortutay Gyula is megírta, hadd idézzem az Ő

szavait: " ... sovány voltam Tolnai Gábor barátommal együtt, borzas és sovány. Jelentkez
tünk Sík Sándornál, hogy szeretnénk átiratkozni az ő szemináriumába. Jól megnézett
bennünket, hallott is felőlünk egyet-mást. Most is emlékszem hirtelen, gyors fordulására,
megsuhogott a reverendája, az ablakhoz ment, kinézett a sportpályára, aztán sebesen
visszafordult.•Maguk nagyon soványak, sokkal több tejet kellene inniok- Aztán megma
gyarázta, hogy holnaptól kezdve naponta egy-egy liter tejet igyunk az egyik tejcsarnokban,
majd ő előfizet havonta erre. Így is történt, így kezdődött ismeretségünk. Akármennyire
forradalmároknak készültünk, annak a tejnek az ízét nem lehet elfelejteni. Nézeteinkben
az évek múlásával egyre s egyre több lett a különbség (s ezt sohasem tagadtam előtte),de
ezt az ízt el nem feledném. " (Sík Sándor,Vigilia, 1959. február. - Újra kiadva: O. Gy.Írok,
népek, századok, Bp. Magvető kiadó, 1960.)
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Úgy emlékszem, hamar állandóvá vált, hogy az órák után előbbketten - Ortutay meg
én -, a következő tanévtől többnyire már négyen - az egyetemre beiratkozott Baróti
[,,'zsóvel és Radnóti Miklóssal - hazakísértük. megosztva egymás között a könyveket,
amelyekból professzorunk előadása során idézeteket olvasott fel. Útközben beszélget
tünk. Előfordult, hogy a megindult beszélgetés folytatása céljából Sík Sándor javaslatára a
könyveket a rendháZ portájára adtuk le, és mi még a Tisza-parton tovább sétáltunk, felfelé a
múzeum irányába és onnan vissza. Beszélgetések voltak ezek a javából. Ezek során is
megmutatkozott Sík Sándor nagypedagógusi egyénisége. Úgy társalgott velünk, mintha
egyenlőszintűs műveltségű személyeklennénk, nem pedig tanár és tanítványok. Őszintén
kíváncsi volt a véleményünkre az irodalom és az irodalomtörténet terén, de akár a politika
tekintetében is. Nagyon nagy élmény volt ez számunkra; önálló gondolkozásra késztető

hatásával, s dialógusra nevelő befolyásával. Ez a pedagógiai demokratizmus nagyobb
körben érvényesültprofesszorunkRemekművekelemzésecímű szemináriumán. Itt végül
is kialakult egy magas színtű műelernzési gyakorlat. Mégpedig akként, hogy egy referátum
és egy korreferátum nyomán többen hozzászóltak az elhangzottakhoz, s Végül Sík Sándor
összegezte a vitát és kiegészítette a maga egyedülálló elemzésével. Nem lehet említés
nélkül hagyni, hogy Sík Sándor olyan verselemző készséggel rendelkezett, amihez
hasonlóval sem elódeinél, sem kortársainál senkinél sem találkozhattunk. Persze köz
rejátszott e képességénél és gyakorlatánál az a körülmény, hogy költő volt, aki e munkát
végezte. A2 sem hangozhatik meglepetésnek, hogy közülünk Radnóti Miklós volt, aki
mindnyájunknál értóbb mödon tündökölt verselemzéseivel.

Ha a Remekművek elemzése szemináriumon a szűk körű beszélgetéseknél jobban
érvényesült professzorunkpedagógusi nagysága, még fokozottabban járta át ez a légkör az
általunk Magánszemináriumnak vagy TeáZószemináriumnak nevezett alkalmakat. A
szegedi piarista rendháZ első emeletén két szobája volt Sík Sándornak. A2 egyik a
dolgozószoba. Itt középen. háttal az ablakoknak nagyíróasztal állt. Volt a szobában még
egy kerek asztal, körülötte ülőalkalmatosságokkal.A falakat nyitott könyvespolcok
takarták. A másik szoba kicsiny hálószoba volt. A professzori lakás dolgozószobájában
gyűltünkössze meghatározott délutánokon mi, fiúk, négyen. A kezdetek után kiegészül
tünk egy nagyműveltségű, nálunk már idősebb apácával, Raffaelli Raffaella nővérrel,

valamint Baróti és Radnóti évfolyamtársnőjével, az ugyancsak francia szakos Demeter
Alice-szal. A2t itt zajló szeminárium családias légkörben folyt. Sík Sándor erős teával és
apró keksszel látott bennünket vendégül, és az ö szivarfüstje mellett folyt a munka. Ez
közös megvitatása volt egy-egy többnyire külföldi, újabb irodalomtudományi műnek,

Egyikünk szaktárgya, illetőleg nyelvtudása szerinti művet ismertetett részletesen. A2
ismertetés nyomán kérdések hangzottak el, majd ezt követte a vita. Sík Sándor
TeáZószemináriumán vagy részben annak hatására ismertük meg Dilthey, Troeltsch,
Cysarz, Ermatinger és más, a szellemtörténeti iskola körébe tartozó német tudósok
munkáit, de Benedetto Crocét hasonlóan, akinek magyar fordítása is volt már ezidőben.
Hadd írjam még le azt, hogy műelemzésünk, ismertetésünk közben jegyzeteket készítet
tünk, de jegyzeteket, feljegyzéseket készített Sík Sándor maga is. Jóval az egyetem után
mondotta el, hogy ezeken a li?ázószemináriumokon megvitatott tudósokkal egyetértve
vagy gondolataikkal vitatkozva kezdett benne kialakulni, formálódni később megírt,
háromkötetes Esztétikája.

Sík Sándornak példamutató mestere Beöthy Zsolt és Riedl Frigyes volt. A2 irodalomtu
domány és az irodalomtanítás terén Riedltőlkapta az első indítást. Ezt tudtam, tudtuk, és ő
maga sem győzte hangoztatni. Arra azonban csak az elmúlt esztendőkbenfigyeltem föl,
hogy más tekintetben is Riedl példája bontakoztatta ki a benne meglévő csírákat. A bu
dapesti egyetem bölcsészettudományi karának hajdani tudós tanára volt az a férfi, aki leg
jobb tanítványait rendszeresen vendégüllátta lakásán teára, kirándulásokra, még külföldi
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útra is utazott közülük egyesekkel. És ezeken az együttléteken beszélgettek különbözö
alkotásokról, s a mester ízlése, sok megnyilatkoZása magas igényességre nevelte
tanftványait. E tekintetben is kamatoztatta Sik Sándor ifjúkori mesterének példáját. De
valami másról is szükséges még szölnom. Voltaképpen ez az, amire az elmúlt esztendők
ben figyeltem fel és leírtam Riedllel kapcsolatban, vonatkoztatva tanftványaira is:

" ... bántotta (ti. Riedlt), hogy hazánkban nincs élénk társadalmi élet. Kívánatosnak
tartotta, hogy a jellegzetes magyar lakmározások helyett, nálunk is jöjjenek létre szalónok,
jour jixsze1, délutáni vagy esti teákkal, mint például a franciáknál. .. a hiányt ő maga
Andrássy úti otthonában és más mödon igyekezett pótolni. Példájának követésére biztatta
tanítványait, akik követői lettek ebben is. Ezeknek az összejöveteleknek a jellege, tartalma
ugyancsak úttörő volt. Nála, vele nem szönoklatok, prelegálások hangzottak el, mint a
jellegzetes hazai lakmározásokon. ... Riedl társalgott. A hazai életben olyannyira hiányzó,
a mondanivalóhoz kapcsolódó, dialogikus beszélgetést képviselte. Nemcsak a társasági
életben, egyetemi előadásainsem a szönoklás, a prelegálás jellemezte Riedlt. Előadásai is
szinte társalgások, csevegések voltak. Mondjuk ki végre, a kapitalizálódás, a polgárosodás
és ugyanakkor a teljes megmagyarosodás útján járni kezdő főváros világában ennek a nagy
egyéniségnek környezetében teret kezdtek nyerni a polgári érintkezésnek, benne a
magyar társalgásnak addig alig-alig létezett formai." (Árnyból szőtt lelkek, Hoffmann
Edith sziluettjei, Bp. Corvina kiadás, 1988.)

Alig lehet véletlen a mester és az ő példája nyomán elinduló, majd önálló egyéniséggé
fejlődő tanítvány között a felsorakoztatott sok hasonlóság. Igen, mindezek a vonások
részben vagyegészében a Riedl-tanftványokra, köztük Sik Sándorra is jellemzőek. Éles és
őszinte viták folytak az ő irányításával, körülötte. Ezek a viták éppen az ő stílusának
befolyása következtében nem voltak egymás mellett elhangzó szönoklatok, Társalogtunk;
erre irányított bennünket; dialogikus érintkezést is tanultunk tőle.

Nem fér bele ebbe az írásba, hogy szóljak Sik Sándortól, a költőröl. a drámaíröröl,
szépprózájáról és a műfordítöröl. Noha mindenik múfajbeli alkotásai elemzést igényel
nének. Arra sincs helyem, hogy tudományos munkásságát részletesen vizsgáljam. Ezekre
azonban legalább utalnom kell. Közvetlenül egyetemi tanári kinevezése előtt megjelent
Gárdonyi, Ady, Prohászka círnű könyvének nemcsak az Adyról szölö része tett annak
idején rendkivüli hatást. Gárdonyi-képével ő adta meg az író első irodalomtörténeti
elhelyezését. Prohászka-elemzésérőlpedig úgy nyilatkoznak a kérdés ismerői,hogy máig
nem született róla ehhez fogható tanulmány. A régi magyar irodalom két nagy alakjáról,
Zrinyiről és Pázmányról írott könyvei sem csak tudománytörténeti jelentőségűek.Több
mint fél évszázad elteltével mindkettőt ma is élővé teszi Sik Sándor kiváló értekező

prózája. De nemcsak ez. AZrinyi-kutatás sok új ismeretet hozott azóta felszínre, de vannak
Síknak olyan megfigyelései - elsősorban a stíluskérdések terén -, amelyeket máig nem
szárnyaltak túl. A Zrinyi-könyvnél is jelentősebb Pázmány, az ember és az író című

monográfiája. Ez a mű máig az egyetlen teljes ábrázolása a magyar próza tizenhetedik
századi óriásának. Ez a könyv is - mint Sik Sándor minden műve - stílusalkotásként is
példamutató. De abban is az - a Pázmányról szölö korábbi írások többségétőleltérőerr 
hogy történelmi hitelességre törekedve, sokoldalúan, s nem egyoldalú nézőpontból

vizsgálja hősének személyíségét és művét.

Utalnom kell e monográfiája mellett Pázmány Péter remekei című háromszázötven
oldalt kitevő gyűjteményére, amit ő vezetett be és rendezett sajtó alá. Nemcsak azért
szölok erről a kíadvanyröl, mivel a közelmúltig az egyetlen jó válogatás volt Pázmány
munkáiból. Azért is, mert egy általam szerkesztett, Magyar Századok című sorozatban
( 1943) jelent meg, s ennek folytán közvetlen betekintést nyerhettem Sik Sándor
munkamódszerébe. A gyűjtemény úgy készült, hogy kijelölte a válogatásba kerülö
Pázmány-műveket,s azoknak leginkább reprezentáló részleteit. Ezeknek legépeltetése
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után megbízott azzal, hogy jelöljem meg azokat a részleteket, akárcsak azokat a
kifejezéseket, amelyek jegyzetelést, magyaráZatot igényelnek. Megjelöléseimet alaposan
átnézte, sok esetben módosításokat hajtott végre és bővítette is javaslataimat. Hogy e
munka elvégzésére megkért, azt azzal indokolta, hogy én életkoromnál fogva is nála
jobban érzem, mik azok a szövegrészek, melyek az akkori Pázmány-olvasók sZámára
magyaráZatra szorulnak. Javaslataim elkészülte és az ő átnézése után egy egész napot
együtt töltöttünk. E napon közvétlenül ismerhettem meg rendkivüli munkabírását, s azt az
örömöt, amit a munka jelentett számára. Egyteljes délelőtt és egy teljes délután folyamán,
gyorsírásban való jártasságomra hivatkozva, Iedíktalta nekem a nem kis terjedelmű,

nyomtatásban huszonhárom lapot kitevő jegyzeteket. Később kiderült, hogy a munkában
való részvételem tulajdonképpen azt a célt szolgálta, hogy legyen professzoromnak
indoka bizonyos mellékjövedelem juttatására számomra.

Meg kell emlékezni háromkötetes, nagy Esztétikájáról. Ez a nagy mü akkor íródott,
amikor a Szegedi Fiatalok közül Hont Ferenc, Gáspár Zoltán, Ortutay Gyula, Radnóti
Miklós és jómagam már a fővárosban éltünk és dolgoztunk. Hetenként egyszer rendszere
sen összejöttünk, mégpedig a Batthyány örökmécses közelében volt Szabadság
kávéházban. Időnként,meghivásunkra eljött körünkbe SíkSándor is. Gyakran szóba került
itt a készülő Esztétika egy-egy problémája. SíkSándor tudatosan hozta szóba a megoldásra
váró esztatíkaí kérdések egyikét-másikát, várva hozzászólásainkat. Így szinte tanúi
lehettünk e fontos mű keletkezésének. Mindnyájunk közül legközelebbi tanúja volt az
Esztétika keletkezésének Radnóti. A volt tanítvány hűségével abban is segítette volt
professzorunkat, hogy nagykönyvtárainkból kikölcsönzött részére a munkához SZükséges
műveket. Nem szorul magyaráZatra, hogy az Esztétika írója valamennyiünk véleménye
közül a költő nézeteire volt leginkább kíváncsi. Meghallgatta Radnóti megfigyeléseit,
megjegyzéseit s nem kevésszer - ezzel nem kisebbítjük SíkEsztétikájánakjelentőségét 
annyira magáévá tette azokat, hogy beleépítette művébe.

SíkSándor nagymunkája 1942 végén látott napvilágot. A mind nehezebbé váló időben

- bár írtak róla, köztük olyan érték is, mint Baránszky-Jób László, Hamvas Béla, Szerb
Antal - már nem épülhetett be a hazai tudományos gondolkozásba. 1946-ban pedig,
amikor új kiadása megjelent, az akkori marxista szakirodalom a rnű egészének eredmé
nyeit "semmiseknek tekintette". Így igazában máig nem tudta megtenni a maga
értékeinek, jelentőségénekmegfelelő hatását. Tíz és egynéhány esztendővel ezelőtt, a
fiatalabb marxista nemzedék tagja, Szerdahelyi István értékelte történetileg és általános
nézőpontbólegyaránt hitelesen SíkSándor művét, többek között ezekkel a szavakkal: "Sík
esztétikája az újabb magyar szakirodalomban mindmáig egyedülálló kísérlet e tudomány
problémáinak következetesen mödszeres, teljességre törekvő összefoglalására. .. hadd
idézzük a művészi élményre vonatkozó meghatározását: -Valtoztasd meg életedet! - ezt
kiáltja vagy suttogja felénk nemcsak Rilke versének Apollo-torzöja, hanem minden
remekmű-Hogy ugyanez a gondolat szinte szö szerint azonosan bukkan fel másfél évtized
múlva Lukácsnál is, ez - szerintünk - egyáltalán nem véletlen. Sík nemcsak impozáns
szakirodalmi tájékozottságra építette munkáját, hanem - prograrnszerüen is hangsúlyoz
va - mindenekclőtt -a közönséges józan észre-o Ez megóvta attól, hogy a spekulatív
idealizmus áthassa gondolatrendszerének egészét." (Szerdahelyi István, A magyar
esztétika története, 1945-tőI1975-ig, Budapest, 1976.22-23.)

Írásom felépítése azt hozná magával, hogy az elmondottak nyomán visszatérjek
professzorunkhoz fűződőszemélyes emlékeimhez. Az elképzelt terjedelmet azonban már
nagyon is túlléptem. Így csupán a következőket mondom el még:

Talá1kozásainkalkalmával Ortutay Gyulával és Radnóti Miklóssal ugyanolyan őszinténés
nyíltan beszélgettünk vele legbensőbb politikai, valamint más kérdéseinkről, mint
egyetemi hallgató korunkban. Még Szegeden történt. Egyikünk megkérdezte tőle:
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- Hogy van az, professzor úr, hogy ilyen figyelemmel, megfontoltan, s talán
megértéssel hallgatja a mi politikai nézetünkről szölö szavainkat? - A válasz őszinte volt
és bölcs:

- Én ne érteném meg magukat, fiúk - rnondotta -, akinek testvérei közt van apáca,
van gépkocsivezető, van magas rangú rendőrtiszt felesége és van egy testvére, aki
Moszkvában él?!

Kedvelt, szeretett bennünket. Kifejezteezt a SzegediFiataloknakdedikált Vi1Tasszatok!
című verse is. Mi pedig tiszteltük, szerettük, atyai barátunknak tekintettük.

Mostanában, de már sok esztendővel ezelőtt is, meg szokták kérdezni tőlem:
- Mivolt SíkSándor hatásának titka?Mivelgyakorolt reátok olyan mélységes befolyást?

- Válaszom ilyesféle szokott lenni:
- Azzal tett színte lenyűgöző befolyást, hogy erkölcsi biztonsága, emberi tartása és

hatalmas műveltsége ellenére nem tartotta és nem mutatta magát tévedhetetlennek. És
azzal hasonlóképpen, hogy gondolkozásra nevelt bennünket, mégpedig a leghatékonyabb
nevelési módszenel, hogy hagyott bennünket gondolkozni.

LUKÁCS LÁSZLÓ

Sík Sándor szerkesztőiműhelyében

Újrakezdés új reményekkel

"VlITaSztók vagyunk, úgy érezzük, mi, akik e szemle hasábjain akarunk szólni testvéreinkhez.
Körülöttünk a történelem sötétsége, egy nagy világ-átalakulás káosza, az éjfélen már túl, de
hajnalon még innen: derengés előtti szürkület,

irók vagyunk, egynek tudjuk magunkat az élő magyar irodalommal. Nem vagyunk szekta, nem
vagyunk párt, nem vagyunk még csak írói csoport sem: egyszeruen magyar írók vagyunk... 1Z,
hogy katolikusok vagyunk, nem távolít, hanem közelebb visz hozzájuk: a megértés, a szeretet, az
egyetemesség - a szakmai összetartozás társadalmi és a magyar szó szenvedélyes szerelmének

I vérünkbe írt törvényén túl - a mi számunkra lelküsmereti parancs."

Evvela tudattal és küldetéssel indította újraa VigiliátSíkSándor 1946 végén. Ekkor már
igazán sikeres költói-irodalomtudósi pályát tudhatott magamögött, de legalább ennyire
eredményes volt cserkészpedagógusi és lelkipásztori munkássága is. Az irodalom
életében éppen úgy otthon volt, mint az egyh~ban. Mindkettőért felelősnek is érezte
magát, s mindkettőnek szolgálatára vállalkozott a VigiliaújrainduIásakor.

.irók vagyunk: őrizzük a magyar irodalom nagy hagyományát. " Katolikusok vagyunk: őrizzük
az egyetemes kereszténység még nagyobb hagyományát... E nagy kettős hagyományon belül
őrzünk egy kis hagyományt is: a századfordulón újjászületett magyar katolikus irodalom
folytonosságát. .. Megilletődéssel gondolunk arra a néhány fiatal íróra, Balla Boriszra, Aradi
Zsoltra, Possonyi Lászlóra, akik az első Vigilia merész nekivágásával próbáltak belelendülni a
viIágkatolicizmus irodalmának elevenítő sodrába, és ezzel új medret ásni a magyar irodalom innen
is, onnan is elposványosodással fenyegető áradatának."
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A nemzet, az újjászülető katolicizmus, az irodalom szolgálatára jelentkező Sík Sándor
szavaiban némi aggodalom is érezhető. Az irodalom s vele az egész magyar kultúra
megcsonkításától fél. "Az egész irodalmi hagyományt kívánjuk őrizni: Pázmányt is,
Bethlent is, Széchenyit is, Kossuthot is, Adyt is, Babitsot is." A "katolikus magyar kultúra
újjáélesztését" vállalja, bár tudja, hogy "ez sokak szemében botrány vagy oktalanság". De
azért örömmel és bizakodva néz a jövőbe, egy új, igazabb, szabadabb Magyarország
építésének reményében.

Bizakodásában megerősíthettéka személyér ért kitüntetések is. Ekkoriban nevezték ki a
Köznevelési Tanács alelnökévé (1945), választották a Magyar Thdományos Akadémia
levelező tagjává ( 1947), a Kisfaludy Társaság másodelnökévé ( 1(49), a MagyarIrodalom
történeti Társaság alelnökévé (1949), s az elsők között részesült Kossuth-díjban is
( 1948). Aligha gondolhatta még ekkor, hogy a Vigilia hamarosan egyedül marad nemcsak
az egyháZi folyóiratok, de az irodalmi lapok közül is: hogy a terjedelmében és
példányszámában megfogyatkozott lap rövidesen a puszta fennmaradásért fog küzdeni;
hogy szerkesztői munkája szüntelenül külső-belsőfeszültségek között fog eltelni, egészen
haláláig.

Egy folyóirat szerkesztése csapatmunka. Sík Sándor 1946-ban Juhász Vilmossal együtt
vállalta a lap irányítását. 1948-ban azonbanJuhász Vilmos külföldre távozott, s így l 949-től
SíkSándor egyedül szerepelt felelősszerkesztőként.1949. június l-i keltezéssel készült el
a Vigilia Munkaközösség szabályzata. Az alapítók írták alá: Sík Sándor, Doromby Károly,
Mihelics Vid, Rónay György.

"A-Vígílía Munkaközösség- a Vigiliacímű folyóirat szerkesztésével és kiadásaval azt afeladatot tűzi

maga elé, hogy olyan katolikus szellemű folyóiratot adjon olvasói kezébe, amely a szükségszerű

haladás követelményeivel számolva a katolikus papság szellemi továbbképzéséről gondoskodik,
ugyanakkor pedig a világi katolikus olvasó számára a kor színvonalán álló lelki, hitbuzgalmi és
szépirodalmi olvasnivalót ad, mindezekkel pedig az egyetemes közművelődést szolgálja."

A lap tényleges szerkesztését az ötvenes évek elejétől nagyrészt Rónay Györgyvégezte. Sík
Sándor kéziratos hagyatékában ma is föllelhetők Rónay följegyzései: ezeken összegezte a
következő havi szám tematikáját, cikkeit, s mutatta be Sík Sándornak jóváhagyás végett.
Amikor az ötvenes évek végén Sík Sándor egészsége gyöngülni kezdett, a lap szerkesztését
már teljesen Rónayra bízta. Megrendülten olvashatjuk SíkSándor egylevelét ebből az időből.

Kedves Barátaim!

Isten hozott bennetek nálunk a szerkesztőségi megbeszéléseiknek ezen a megszokott helyén.
Remélem, jól fogjátok érezni magatokat Balanyi kedves testvérünk házigazdasága mellett.

Bocsánatot kell kérnem tőletek, hogy nem lehetek én is körötökben, de kénytelen voltam
engedni az orvosi szigorúságnak, ami miután a nagyböjti konferenciák és a húsvéti ünnepek
idejére halasztást adott, most annál szigorúbban lép fel, és nem kevesebbet kíván, mint hogy a
gonddal és izgalommal járó foglalkozásokról mondjak le, sőt a legkívánatosabbnak azt tekintené.
hogy ezek között a lemondások között legyen a rendfőnökségről, a Vigilia szerkesztéséről és a
konferencia-beszédekről való lemondás is. Minthogy azonban ilyen radikális akciók gondolatába
nem tudok belenyugodni, egyelőre beéri egy hosszabb testi és szellemi pihenéssel, a gondokból,
izgalmakból és munkából való teljes kikapcsolódással, éspedig azonnal.

Mivel régi orvosaim felfogásának magam is kénytelen vagyok igazat adni, ezt az előírt

kikapcsolódást meg is kezdtem - abban a megnyugtató tudatban, hogy a Vigiliaa legjobb kézben
van Rónay Gyurka erős, meleg és baráti kezében és rajta keresztül a tíétekhen, Kedves Barátaim,
akik velem együtt annyira szeretitek a Vigiliát.

Testvéri szeretettel köszönt benneteket
(aláírás és dátum hiányzik)
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A Vigilia szerkesztésében akkor érte a legnagyobb csapás, amikor nem sokkal ezután
külső nyomásra Rónay György kénytelen volt megválni megbízatásától. Ezzel elérték
céljukat azok a belső torzsalkodást sZító munkatársak is, akik valójában az ő szigorú
kritikusi mércéje ellen lázadtak. (Akkori, keménynek vélt bírálatait hitelesítette az utókor
irodalmi értékítélete.) Rónay Györgykiválásánaknapján, 1960. március 3-án egyikük ilyen
szövegü levelét kellett Sík Sándornak olvasnia:

"Sajnálom, hogy Sándor bácsi - jóllehet ismeri a tényeket. eljárásomat egyoldalúan, tévesen
ítéli meg. Sajnálom, hogy olyan jelenségek, mint Rónay György hintapolitikája, fiatalabb
írótársaival, de olykor még munkatársaival szemben is éreztetett, fölényes, féltékeny magatartása, s
ezeknek nem egy, beszédes dokumentuma, nem győzték meg arról, hogy a helyzet már régóta
megérett a tisztázásra. ( ... ) Láttam és látom a zsákutcát, melyhe a fenti vezetés a Vigiliát és egész
mai katolikus irodalmunkat juttatta. Janus arcú politika ez, mely ésszerűtlen intézkedéseinek
egész sorozatával rombolja egyház és állam jóviszonyát, s igyekszik napjaink katolikus íróit egy
régen túlhaladott, sterillombikba kényszeríteni. ( ... )

Miért ragaszkodik mégis említett író (Rónay) olyan görcsösen és konokul ahhoz a pozícióhoz,
melynek betöltésére - nemcsak írök, de az ügytől távolállók, az olvasók véleménye szerint is 
teljességgel alka1matlan,s melyaláássa a Vigilialétet, egész mai és jövőbeni katolikus irodalmunk
helyzetét?!"

SíkSándor a szerkesztésben legfőbb támaszát, a lap pedig legnagyobb értékét veszítette
ekkor el. Sík szintén benyújtotta lemondását, "megrendült egészségére" hivatkozva, ezt
azonban az illetékes hatóságok nem fogadták el.

A Vigilia céljai és belső arányai

Arra csupán következtetni tudunk, hogy SíkSándor szerkesztői elképzelése szerint milyen
lapot szeretett volna létrehozni, hiszen a körülmények alakulása következtében szinte
évről évre módosítania kellett a lap arculatán.

A lap első, mintegy háromnegyed részét néhány tanulmány, elbeszélés és vers töltötte
ki, a maradék egynegyedet pedig kisebb írások (napló, kulturális, egyházi és lelkiéleti
jegyzetek, recenziók). Ide sorolhatnánk Mihelics Vid két legendássá lett rovatat, a
Kérdések és távlatok és az Eszmék és tények címűt. Húsz éven át a lap talán
legegyenletesebb rovatának rnondhatjuk Mihelicsnek ezt a folyóirat- és könyvszemIéjét.
Az olvasók többsége számára az európai tájékozódás egyetlen lehetőséget jelentette ez
egy olyan korban, amikor külföldi könyvekhez és folyóiratokhoz gyakorlatilag nem
lehetett hozzájutni. A naplóból a legmaradandóbb Rónay György kritikusi rovata, Az
olvasó naplója, de sokan olvasták érdeklődéssel Possonyi László Színházi őrjáratát is.

A tanulmányoknak mintegy fele teológiai témájú írás volt. Horváth Sándor és Schütz
Antal, majd később TakácsJózsef és Belon Gellért főleg a dogmatika és lelkiélet, Balanyi
György és Hermann Egyed az egyháztörténelem, Zemplén György az erkölcstan és
lélektan, Radó Polikárp a liturgia kérdéseit tárgyalta, Szörényí Andor pedig az akkoriban
erősen forrongó bibliatudomány újabb eredményeiről tájékoztatott. SíkSándor többnyire
egy-egy konferencia-beszédét tette közzé, vagy annak témáját dolgozta fel tanulmannya.
Rendszeresen jelentkezett teológiai jellegű írásokkal Rónay György is: egy-egyszentről írt
esszéjével. majd "az egyház életéért magát felelősnek érző világiként" "direkt mödon" is
szóvá tette a kor magyar kereszténységének egy-egy égető kérdését, például az
igehirdetést, a világiak nagykorúságát.

A többi tanulmány nagyrészt az irodalommal, ritkábban a zenével vagy a képzőművé

szettel foglalkozott. Ilyen nevekre bukkanunk íróik közőrt az ötvenes évek elején: Bárczi
Géza, Benedek Marcell, Beney Zsuzsa, Brisits Frigyes,Dümmerth Dezső,Eckhardt Sándor,
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Ferenczi Béní, Galamb Sándor, Ignácz Rózsa, Kerényi Grácia, Nemes NagyÁgnes, Possonyi
László, Sinkó Ferenc, Cs. Szabó László - de 1959-ben, Sik Sándor 70. születésnapján még
Ortutay Gyula is jelentkezik hajdani professzorát köszöntő írással. Feltúnhet, hogy a
természettudományok méltánytalan szerephez jutottak: csupán Holenda Barnabás írt
rendszeresen ebben a témakörben.

A teológiai tanulmányok között fontos helyet foglalnak el a külföldi szerzőktőlfordított
írások A kor legnevesebb, haladó teológusai közül megjelenikjacques Maritain, Henry de
Lubac, Yves Congar, Jean Daniélou, Suhard biboros, Alexis Carrel, a németek közül töleg
Romano Guardini, az angol Hilaire Belloc. Az ígéretes sor az ötvenes évek második
felében sajnos megszakad. A felsorolásból azt is láthatjuk, hogy a Vigilia szerkesztői

elsősorban a vezető francia teológusokra figyeltek Karl Rahner például csak a hetvenes
években vált ismert és idézett szerzővé, főleg a hatvanas évektől a lapban újonnan
jelentkező teológusok, Gál Ferenc, Nyíri Tamás és Szennay András közvetítésével.

Aszépirodalmi részben a magyar irodalom mellett sokmodern külföldi szerző is bemutatásra
került Rendszeresen jelentkezett elbeszéléssel Fekete István, Gerlei józsef; IjjasAntal,Magyar
Ferenc, Mándy Iván, Rónay György, szarka Géza, Thurzö Gábor, de Ignácz Rózsa, Kodolányi
János, Passuth László, majd Mészöly Miklós neve is feltúnik. A legkedveltebb külföldi szerző
Graham Greene, de megtaláljuk SupervielIe, Mansfield, Papini, Chesterton, Francis jammes,
Saint Exupery, majd 1957-től Heinrich Böll, sót William Saroyanírását is.

Még változatosabb képet mutatnak a költemények "Házi szerzönek" szamít Csanád
Béla, Darázs Endre, Harsányi Lajos, jékely Zoltán, Pilinszky János, Rónay György, Sik
Sándor, Takáts Gyula, Toldalagi Pál, 'Iüz Tamás, Vidor Miklós, Városi István, de többször
találkozunk Berda józsef, Fodor József, Nemes Nagy Ágnes, Vas István, Weöres Sándor
verseivel is. Itt indul 1949-ben Görgei Gábor, majd Kalász Márton, Gyurkovics Tibor,
Beney Zsuzsa, Vasadi Péter. Mindig fontos szerepet kaptak a múfordítások: a negyvenes
évekvégén rendszeresen jelentkezett múfordításokkal Szabó Lőrinc és Vas István, később
Szegzárdy-Csengery józsef

A terjedelem megfogyatkozása, a lehetőségek beszűkülese okozhatta, hogy az ötvenes
évek második felétől mintha megritkulnának a külföldi szerzök, s színtelenebbé,
szűkösebbéválnék ezzel a lap horizontja is. Kellett a hely a magyar munkatársak számára?
Akadályok gördültek a külföldi szerzök közlése elé? A korabeli emlékezők elmondják,
hogy minden számhoz rendszeresen jóval több kéziratot készítettek elő, hogy a cenzúra
által kifogásolt anyagok helyébe más írásokat tehessenek be.

Ellentétes elvárások kereszttüzében

Hogy a lap szerkesztése mennyi feszültség, súrlódás közepette folyhatott, abba igen jó
bepillantást nyújtanak a Piarista Levéltárban őrzött dossziék, Sik Sándorhoz intézett
levelek, hivatalos beadványok (jelzetük: S. S. 13. 22. - A cikkben idézett mindegyik írás
eredetije e dosszíékban található).

A lap felelős kiadója 1949-től fáradhatatlanul intézte a Vigilia és az Új Ember anyagi
ügyeit, sokszor zseniális ötletekkel munkálkodott a Vigilia terjesztésén - igényt formált
azonban arra is, hogy beleszr ljon a lap szerkesztésébe. Minden egyes számot alaposan
átolvasott és részletesen megbírált (az akkor 64 oldalas számokhoz általában 8-10 sűrűn

gépelt oldalnyi megjegyzést füzöttl). Ezekből a beszámolókból és a szerkesztönek küldött
egyéb levelekből láthatjuk, hogy a lapot akkoriban három különböző irányból érte
támadás és kritika.

Voltak olyanok, akik olvasmányosabb, jámborabb, gyakorlatiasabb, hitbuzgalmi lapot
vártak. A kiadó szerint: .rníntha az olvasók feje fölött frödnék és szerkesztődnék a
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foly6irat". (Megjegyzések az 1949. októberi számhoz) Részlet a felelős kiadó 1951. június
12-én keltezett leveléből:

.Egy nagykőrösi előfizető, amikor kérte a lap küldésének a megszüntetését, bővebben

megfogalmazta a nagyjából helyes véleményt: -8. lapjuk nem olyan, mint szeretném, illetve
reméltem. amikor megrendeltem. A színvonal magas, a stílus elvont, ezért nem tud a ma
átlagemberéhez szölni, hanem egyre inkább csak teológiai használatra alkalmas- - Megítélésem
szerint mindazoknak az előfizetőknek és olvasóknak, akik az utolsó hét hónapban olyan
nagymértékben mondták vissza az előfizetést. nagyjából ugyanez a ki nem mondott véleménye."

A kiadó többször ajánlotta Sík Sándornak, hogy az Új Ember és a Szívújság példáját
kövessék szerkesztési gyakorlatukban. Ez az olvasói igény akkor vált követelőzőbbé.

amikor a többi katolikus lap (az ÚjEmber kivételével) megszúnt. AVigiliaa maga módján
igyekezett megfelelni ezeknek az elvárásoknak is: egyik legnépszerűbb rovatának
számított a lelkiélet témáit tárgyaló Kis út (főleg Eglis István írásai), éveken át állandó
rovata volt a Keresztény remekírók, de ezen kívül is gyakran közölt szentektöl, szeritekről
írásokat, s jórészt ilyen témákkal foglalkozott a Szerkesztői üzenetek is. Annak azonban
mind SíkSándor, mind Rónay ellenállt, hogy száműzzék az irodalmat a lapból, és az olcsó,
jámbor publicisztika szintjére engedjék lesüllyedni. Ennek következtében megindult az
olvasók körének átalakulása. A konzervatív gondolkodásúak közül sokan lemondták a lap
előfizetését - helyükbe azonban hamarosan új olvasók léptek. A válságos 1952-es
esztendő után 1953·tól folyamatosan növekedett az előfizetők és olvasók száma, az 1948
as 3000 példányról 1957-re elérték II 6000 példányt, 1960-tól pedig kilenc-, majd tízezer
példányban nyomták a lapot.

Amásodik elképzelés nem jelentkezett ennyire agresszíven és kritikusan. Kétségtelenül
jogos igényből indult ki: a magyar papságnak nem volt lelkipásztori teológiai folyóirata.
Többen azt javasolták 1953·ban, hogy alakítsák át erre a célra a Vigiliát, megszüntetve
annak irodalmi-kulturális jellegét. Azt mindenkinek el kellett ismernie, hogy a Vigilia
színvonalas és korszerü teológiát képvisel - a kor legjobb hazai és külföldi teológusai
írnak hasábjain. Akadtak azonban olyanok, akiket zavart a lap irodalmi jellege, egyetemes
tágassága, illetve sajnálták a katolikus sajtónak jutó kevés papírt ilyen írások közlésére
fordítani. SíkSándor határozottan és sikeresen vette védelmébe a Vigiliaaddigi arculatát.
Elismerte, hogy a papság igényei jogosak, ezeket azonban nem a Vigiliamegszüntetésével,
hanem egy új folyóirat indításával kellene kieléSiteni - mondta. (Erre 15 esztendővel

később, a Teológia megindításával került sor.) Erdemes idéznünk érvelését, amelyet az
esztergomi papság 1953. október 7·i értekezletére készített.

•Vállalhatjuk-e lelkiismeretben a felelősséget, hogy egy, még csak tervezett és azért egyelőre
még bizonytalan eredményú jó vállalkozás kedvéért megöljünk egy meglevő, jól bevált,
hasznosnak és értékesnek bizonyult életet?

Mikor a Vigiliát ezekkel a szép jelzőkkel illetem, akkor nem a maga lovát dicsérő cigányszerepét
játszom, hanem a lap hozzánk eljutó, számtalan szóbeli és írásbeli visszhangjának vagyok
közvetítője. Ezek a visszhangok, melyek főleg az olvasóink háromnegyed-részét kitevő pap
testvérektől származnak - főpapoktól káplánokig és hitoktatókig, köztük majdnem valamennyi
püspök - félreérthetetlenül bizonyítják azt, amit az illetékes állami szervek is nem egyszer
éreztettek velünk, sőt egyszer ki is mondtak előttünk:hogy -aVigiliát olvasói nyilván úgy szeretik,
amilyen most, hát kár volna ezen változtatni-.

De azt hiszem, ez ellen a változtatás, illetőleg megszüntetés ellen kell áIIástfogIaInunk a szóbanforgó
javaslatcélzatából is, amely nem lehet más, mint a papság továbbképzésének, szellemi haladásának,
látóhatára tágításának, a pasztoráció és fOkéPPen az igehirdetés munkájában való segítésnek a szolgálata.
A gyakorlati papi munkában flíradoz6k előtt alig lesz kétséges, hogy ezeket a célokat a Vigilia mai
gazdagabb hangszerelésével- amelyben korszerű teológiai és más, a pap számára jelentőstudományos
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kérdések a legjobb magyar és külfbldi szakemberek tolláb6l, a tudományos komolyságból nem engedve,
de a világosság és szabatosság írói igényével dolgoztatnak fel és a teológiai anyag mellett a gyakorlati
pasztorációs munkában nem kevésbé használható egyházi szemle-anyag, sót (jól kikísérletezett
arányban) szépirodalmi olvasnivaló is helyet foglal ~ sokolda1úbban és azért gyümölcsözőbben

szolgálhatja, mintha pusztán szakszerű tudományos anyagat adna. fl

Aharmadik elvárás az előzőeknél diszkrétebben, de annál határozottabban jelentkezett.
Már 1953-ban megfogalmazódott a vád, hogy a lap nem tart lépést a társadalmi
változásokkal, írásai nem eléggé aktuálisak, tudatosan a távoli mültba irányítja olvasóit,
elterelve figyelmüket a jelen feladatairól. (A kiadó 1953. február 3-i levelében írja: Jó
magam is,virtusból, igen helyre támadást tudnék kerekíteni arról, hogyan tereli el a Vigilia
olvasóinak figyeimét a máról és a holnapról, a fejlődésről és a haladásról, s minthogy nem
meri a közelmúltat dicsérni, tehát úgy süllyeszti el olvasóit a múltban, hogy oldalterje
delmének több mint felén, évszázados vagy évezredes idilli mültba ringatja vissza a
katolikus hívőt és papot.")

Tanulságosan foglalja össze ezeket a szempontokat a felelős kiadó 1951 szeprembere
ben készített memoranduma. Két fő javaslata:

"A szerkesztésnek kell a lap iránt sokkal nagyobb ragaszkodást és szeretetet kelteni az
olvasóban. ( ... ) A közönség arra kíváncsi, hogyan aIkalmazhatja mai életére vallása parancsait,
hogyan élheti vallását, hogyan alakul vallásos életének holnapja. ( ... ) Az elméleti feldolgozáson
nem jut túl a lap. ( ... )

A szerkesztésnek döntenie kell: kifejezetten katolikus folyóiratot kíván-e szerkeszteni, vagype
dig vegyes jellegűt, azaz olyat, amelyben a túlnyomó katolikus érdekességű témák mellett
általánosan érdekes témák is helyet kapnak. ( ... ) A világnézeti és általános anyag keverése nem
helyes, és nem jelent előnytazzal a negatívummal szemben, hogy hónapok óta a Vigilia tartaImából
legfeljebb néhány utalás erejéig lehet arra következtetni, hogy Magyarországon, a magyar
egyházpolitikai adottságok között jelenik meg.

Javaslatom tehát kettős il"ányú:az egyik, a fentebb előadottakértelmében sokkal hitbuzgaImibb
folyóirat, a másik pedig a püspöki kar esküjének szellemében észrevehetőkapcsolat létesítése a
valósággal. fl

Sík Sándor a hozzá intézett memorandumot azonnal elküldte Rónaynak: .Kedves
Gyurkám - írta rá kézzel -, olvasd el, aztán gyere, beszélgessünk róla. Sok vitatható
benne, de bizonyos, hogy nagy lelkiismeretességgel tanulmányozta át füzeteinket.•

Hogy SíkSándor hogyan kelt védelmére magyarság és kereszténység, kultúra és teológia
színtézisének, a Vigilia alapvető célkitúzésének - arról nem maradt fenn kéziratos
dokumentum. Rónay György azonban írásba foglaltan is átnyújtotta véleményét Sík
Sándornak. Érdemes idéznünk néhány részletét.

.Hogy mi a katolikus lap problémája? A Vigiliáé nem az, hogy megtanítsa a legvegyesebb
közönséget arra,hogyan aIkalmazza a mai életre a VaIIáS parancsait. Ez az Új Ember dolga. ( ... )
Nem szájbarágós gyakorlati megoldásokat, hanem elveket kell adnunk, ablakot nyitnunk, hogy
azután a mi elveinket és útmutatásainkat az olvasó papok és az intelligens katolikusok közvetítsék
tovább, és váltsák gyakorlati valósággá. A többi nem a rni feladatunk ezen a téren. Ne akarjunk
egyszerre mindent pótolni és minden lenni. Ne legyünk mohón Études is, Szívújság is, mert ebből
csak torzszülemény származik. ( ... ) Más a zsumalizmus és más a Vigilia. ( ... )

A püspöki kar esküjére utalás elképesztő.Örüljünk, hogy a kormánynak jók vagyunk úgy, ahogy
vagyunk. Minden kilépés akár a vonal felé, akár a túlságos gyakorlati életbe avatkozás felé abból a
-rezerváltsagböl-, amibe nagyon tudatosan, határozottan és felelősségérZettel -zárközunk-,
tönkreteszi a lapot. EgyrésZt kiteszi kormány-kívánalmaknak, másrészt kihívja maga ellen az
olvasók ellenszenvét ... A Vigilia azonfölül elsősorban irodalmi lap. Én folyton arról hallok, miért
nem adunk több irodalmat, esztétikát."
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A történelmi folyamatok ismeretében sajátos ellentmondásnak látszik, hogy ezek az
elvárások az évtized végén erősödtekmeg és teljesültek is.

Az 1959-es évfolyamban meröben új témákra bukkanunk: Horváth Richárd a békemoz
galom tíz esztendejéről, Saád Béla pedig a termelőszövetkezetekről írt tanulmányt.
Erdekes három évtized múltán újraolvasnunk az utóbbit: ,,Anagyüzemi termelés hatalmas
eredményeirőlolvashatunk adatokat N. Sz.Hruscsovnak a XXI.kongresszuson elmondott
beszámolójából. E szerint a tej és a vaj teljes termelését tekintve a Szovjetunió
világviszonylatban az első helyre került. A legközelebbi években az egy főre eső

termelésben is utoléri, sőt jelentősen túlszárnyalja a Szovjetunió az USA-t. Ha ehhez
hozzávesszük, hogy az USA-ban a mezögazdasagí termelés évi növekedése nem érte el a
2%-ot, a Szovjetunió nagyüzemel évi növekedése ennél nagyobb, az 1959-1965 közöttí
években pedig évi 8% lesz, akkor ízelítőt kapunk a szocialista nagyüzemek lehetőségeiről

és képességeiről."

A szerkesztés hétköznapjaiban

A korabeli dokumentumok bepillantást engednek azokba a küzdelmekbe, nehézségekbe,
amelyekkel a lap szerkesztése együtt járt. A levelezésből azonban elénk rajzolódik egy
másik kép is: Sík Sándor, aki kéziratokat olvas, verseket bírál, levelekre válaszol. Az
országosan ismert pedagógushoz és lelkipásztorhoz mindenki bizalommal fordul a maga
remekműnek tartott zsengéivel, s tőle, az Atyától várja, hogy segítse hozzá legfőbb

vágyához: hogy írása nyomtatásban megjelenjék. Ezek a levelezések aprólékos és sok
munkát jelenthettek, de bizonyára sok örömet is okoztak számára, hiszen az ország
rnínden tájáról százakkal, ezrekkel került így kapcsolatba.

Talán a legmeghatóbb annak a 73 éves falusi iparosnak a levele, aki erkölcsi támogatást
kér a Vigiliától: segítsek abban, hogy a Magyar Rádió és Televízió előtt (1958-at írtunk!)
.megmurathassa egyéni és sajátos művészetét": elszavalhasson néhány verset, és azokat
.magnetov-tekercsre (sic!) vegyék."

Az elismerést és köszönetet tartalmazó, gratuláló levelek közül talán a legszebbet
budapesti egyetemisták írták ( 1958-ban).

"Nagyon várjuk már a novemberi Vígillat. azt a folyóiratot, amely mindnyájunk számára eszmei
tisztánlátást hoz a mostani nehéz viszonyok között. Bizony ez az egyetlen olyan fórum, amely
magáévá tette és teszi problémáinkat. és eszmeileg is segít bennünket. ( ... )

Nagyon szcretnénk kedves Szerkesztő Úr figyelmét felhívni arra, hogy a Vigiliában a mai
ifjúságnak kell elsősorban írniok. Nálunk minden harmadik egyetemista innen meríti ismeretei
nek javarészét - hisz egymásnak adogatjuk tovább a lapot. Pécsett pl. szinte mindegyik főiskolás

olvassa folyóiratukat. ( ... )"

Itt sem hiányzanak persze a disszonánsabb hangok sem. Egyfiatal, kezdő író ismételten
sürgeti, hogy évente két elbeszélése jelenjék meg, és sértődötten válaszol, amikor egyik
gyöngének rninösített írását visszaküldik. Mások magasabb honoráriumért reklamálnak,
megélhetési gondjaikra hivatkozva. Sík Sándor már 1935-ben megfogalmazta Egyete
messég és forma círnű tanulmányában, hogy a katolikus mondanivaló önmagában még
kevés, ha a rnű nem üti meg az igazi irodalom mércéjét. Most pedig sorra jelentkeznek nála
könyörgő levelekkel azok a verselgető katolikusok, akiknek írásai valaha különbözö
hitbuzgalmi lapokban napvilágot is láttak. .Mondhatom, jórészt elvette a Vigilia szerkesz
tősége - nem a tehetségembe, de az életbe vetett bizalmamat. Azóta is úgy élek, mint aki
mély verembe esett, s nincs, aki onnan kihúzza", írja valaki sértődött levelében. - (Sík
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Sándor gazdag levelezésének illusztrációjaként a hátlapon facsímílében közöljük Berda
Józsefnek egyik, hozzá írt levelét.)

AVigilia 1946-tól 1963-ig megjelent számai a nehézségek közepette mégis megszületett
eredményt mutatják, A dokumentumok segítségével belepillanthattunk a szerkesztöi
munka rejtett hátterébe is. Befejezésként is hadd álljon itt egy publikálatlan írás. A lap
újraindulásának l O, évfordulójára készítette el Sík Sándor ezt a rádióbeszédet. Végül
mégsem mondta el. Szavai azonban remekül összegzik ennek az időszaknak - és a
rákövetkező éveknek - munkáját: azokat a célokat, amelyeket Sík Sándor és a Vigilia
Munkaközösség maga elé tűzött, s amelyeket végül is sikerült megvalósítania. Szavai
harminc év után is időszerűek.

.( ... ) Alapnak súlyos nehézségekkel kellett számolnia. Nemcsak politikai jellegúekkel; ezeket,
ha nem is ütközések nélkül, sikerült leküzdeni. Sok mindenről nem írhattunk, de hála Istennek, a
katolikus kozmosz oly végtelenüI gazdag, hogy így is éppen elég témát találtunk, és lassan
beletanultunk abba, hogy majdnem minden, még kényes témáról is írhattunk, polémiák nélkül,
fensöbbségesen, pozitív módon. Önérzettel mondhatjuk el, hogy tíz év alatt egyetlen olyan sort
sem írtunk le, amelyért katolikus és magyar lelkiismerettel ma és mindenkor ne vállalhatnánk a
felelősséget.

A másik nehézség abból a történelmi nehézségbőlfakadt, hogy túlságosan sokféle feladatot
kellett vállalnunk. Mivel az Új Emberen kívül egyetlen katolikus sajtó-orgánum voltunk, meg
kellett próbálnunk valamiképpen pótolnunk a Katolikus Szemlét, a Magyar Kultúrát, az Életet, egy
hittudományi és egy bölcseleti folyóiratot is. Ez természetesen nem sikerülhetett. csak igen kis
mértékben. De valamit mégis tehettünk: ha nagyon szetényen is, de mégiscsak hangot adtunk a
keresztény vílágnézetnek, és ha nagyon szűkösen is, de bepillantást engedtünk a keresztény
nagyvilág életébe és problémáiba.

Az olvasók, és nemcsak a katolikus olvasók ezrei - bátran mondhatjuk: tízezrei, mert füzeteink
sok kézen keresztül rongyolódtak el - megérezték és hálásan ismerték el törekvéseínket, mint
arról sok írásból és szöbeli visszhangból meggyőződhettünk. Elismerésük tartalmi értékeink
mellett annak a törekvésünknek is szölt, hogy a lehetőségig iparkodtunk kényes szigocúsággal
figyelni közleményeink irodalmi értékére is. Ha visszanézünk az elmúlt tíz évre, úgy érezzük, jó
munkát végeztünk. Ezt az érzést fokozza az a tudat, hogy olvasóink közt, akikkel szellemi
összeköttetésbenvagyunk, földmíves embertől és gyári munkástól püspökökig és professzorokig a
magyarság mínden rétege képviselve van.

Szemlénk ma is, mint e 'tíz éven át, a szö legt,isztább értelmében való katolikus szellemet
szolgálja - a legteljesebben, azaz a katolikus hit, erkölcs és életforma alkuvás nélküli teljes
tiszteletében - a legteljesebben katolikusan, vagyis egyetemesen, azaz nyitott lélekkel mínden,
bárhol és bárki által megjelenő emberi érték áhítatos tiszteletével. Katolikusak vagyunk, azaz
semmi emberi és semmi isteni nem idegen tőlünk. ( ... )"

Megjelent a VIGILIA két új könyve:

Az orosz vallásbölcselet virágkora Tolsztojtól Bergyajevig l-II. kötet, ára 160,- Ft
Fohászok és vallomások - Válogatás a kereszténység és más vallások régi és újabb
imádságaiból, nagyszemélyiségek hitvallásaiból, misztikusok írásaiból ára 165,- Ft

Kaphatók a Szent István Társulat és az Ecclesia könyvesbolt jában, a Vigilia kiadóhivatalában.
Megrendelhetőkutánvéttel a Vigilia kiadóhivatalában.
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CSANÁD BÉlA

sik Sándor szilletésének centenárlumám

Szentjános apostol állomásai

I, Betszaida

Mindenkinek
örök vágya a 1énger,
az anyaöl, ahonnét öntudatlan
kiszakadtunk.

1ragédiánk és szenvedélyünk
az a talpalatnyi föld,
ahol járni tanultunk.

Félelmetes küldetésünk
az a Hang, mely szólít mindhalálig,
nem hagy nyugodni
s visszautasíthatatlan.
Sorsunk a Cethal,
mely elnye~ hogy kiokádjon.

Jeruzsálem

csupa templom a Város,
csupa Golgota és Resurrexit.
Lángol az alkonyatban.
Még el sem kezd6d/jtt az éj,
márls a visszavonhatatlan
Hajnal fényei vülámlanak
az elsötétült égen.
S ha "k6 kövön nem marad':
kapuk és falak 6rzik titkukat,
a halál és a feltámadás
megváltó összetartozását.

Patmosz

Világ ítélete
kegyelmes büntetése
kopár sivataga
emel a Iátomdsba
ahololajfabokrok
tüzéb61 szól az lsten
mennyeijeruzsálem
éneke zúg a 1énger
morajló börlönében.
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Efezosz

Arany tet6i roskadoznak,
ime, a 'Rmgerékel
Nemcsak a mároány utcák
s kereskedlJk hazája,
Efezosz 6si jelkép:
igéret s küldetés is.

El kell szakadnunk egyszer
megsiokott életünkt6~
örömtől,fájdalomtó~

bogy mindent újrakezdjünk.

S már nemcsak önmagunkban,
másokban is. A lélek
tájain, látomások
s labirlntusok mélyén,
bikák közt, végveszélyben.
A Szeretet mindent betölt6
féltékeny sugarában.

NEMESKÜRlY IS1VÁN

Találkozások Sík Sándorral

Lelki taIálkozások

Ki emlékszik A boldog ember inge című operára?
1935-ben adta a Városi Színház,

Gyermeki izgalommal vártuk az előadást. Szerzői az 1912-ben írt és komponált
Cserkészinduló alkotói: Sík Sándor és 'furey Peregrin. Barátok lehettek, ha negyedszazad
dal első együttműködésük után is közös művet hoztak létre. Akkor, 1912-ben mindketten
középiskolai tanárok, most, '1935-ben a szövegírö Sík Sándor egyetemi tanár, 'furey
Peregrin, az OperaháZ oboaművészepedig a Zeneakadémián oktat. Érdekes, ma milyen
szemérmes hallgatás veszi körül a Cserkészindulót. Serkentő hatású, tettekre ösztönző

vidám szöveg és dal. Senkit, semmi ellen nem uszít. jó fegyverünk izmos karunk / Égő
szemünh, vidám dalunk.

Mint elemi iskolás,a hárshegyi cserkészparkban láttam SíkSándort Teleki pál társaságában. A
szomorú, drótszemiivege mögül aggodalmaskodva körtilpillantgató, de érdekesen rnesélní
tudó, s ezért közkedvelt pali bá' mellett (mert ígykellett szólítani grófTelekit) SíkSándor maga
volt a harsányvidámság. Mosolygott, tréfií.l.t, énekelt így hátnem is volt meglepetés számomra,
hogy 1934 karácsonyára kapott s azóta is kedves könyvemet, a Kalandos vakációt Sík
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Sándornak ajánlotta a szerző: ASZJmYi Károly. ASZIánYi humora magától értetődő természe
tességgel egyezett a SíkSándorról bennünk kialakult képpel

így került sorA boldog ember inge bemutatójára. Az ismert mese hatásos, szép, örömet
adó feldolgozása. Mindenki örvendett.

Most, hogy az idők távlatából egyre fennköltebb szavakkal szólunk SíkSándorról - és ez
rendjén is van, így illik -, egyre gyakrabban jut eszembe, hogy számomra és nernzedékem
számára ő elsősorban annak az életvidám, minden szépnek örvendeni tudó katolikus
világnézetnek a képviselője, melytől idegen a komor önostorozás, a gyónások előtt

reszketve tanulmányozott lelkitükrök pokollal fenyegetőhangulata.
Felserdülvén, persze megismerkedtem a "komoly" Sík Sándorral is. Kamaszéveim

esztétikai bibliája lett a háromkötetes Esztétika. ( 1942. ,.Aháromszázéves magyar piarista
rendnek" ajánlva.) Meg nem foghatom, miért nem veszi tudomásul napjaink széptani
tudósainak céhe ezt a remeIdést? Legalább idézhetnék itt-ott. Éroényes megfogalmazá
sok sora olvasható benne. Hogy mennyire hatott nemzedékemre, bizonyság, hogy a
háborúban elveszett példányaimat pótlandó, Antalóczy Zoltán orvosprofesszor barátom
ajándékozta nekem a magáét, mely teli van aláhúzkodásaival. Azt írja benne Sík Sándor
többek között - nem szö szerint idézem a III. kötetből -, hogy a műalkotás a szabadság
egyfajta megvalósítása; a valóság, az élet hétköznapinak nevezett valósága is a rabság egy
fajtája, melyből a művész azzal, hogy alkot, szabadulni óhajt, és gyönyörködő olvasóját,
hallgatóját, szemlélőjét is megszabadítja alkotásával, aki, tudniillik az olvasó, ezáltal a
műalkotás részévé válik, mert ő fejezi be, amit a művész megkezdett - alkotó és olvasó
(mai szóval: befogadó), tehát egységet képeznek. Más is leírt persze ilyesmit, mégis egy
életigenlő katolikus életbölcselet megfogalmazását véltem e sorokban felfedezni; a
robotba fáradt ember apró köznapi megváltását a műélvezet által .:

Valóságos találkozások

Ilyen lelki találkozások után került sor arra, hogy személyesen találkozhattam SíkSándorral.
Horváth Sándor, aki lelkiatyaként gondozgatott, adta Sík Sándornak, mint a Vigilia
szerkesztőjénekkezébe egy filmesztétikai írásomat, próbaképpen, 1947·ben. Izgatottan
siettem föl a mai böksészkari épület, akkor piarista rendház lépcsőházábanSík Sándor, a
rendfőnök szobájába. Kedvetlenül fogadott, nem nagyon érdekelte a film. Sértődötten

kérleltem, azért olvassa el írásomat. Mire ő: hát jó, Horváth Sándor kedvéért. Mire én:
inkább az én kedvemért. Ha egy ilyen filmet utáló költő is lel benne valamit, talán mégse
írtam rosszat. Sík Sándor elmosolyodott. Elolvasta, közölte. (A folytatást megírtam a
Vigilia 1985. 2. számában.)

Sík Sándor szeretetre méltó, közvetlen ember volt. Mindig figyelmesen meghallgatott
mindenféle érvelést, tőle idegen gondolatmenetet is. Nem voltak céh-tábor-népi-urbánus
felekezeti előítéletei. Gyakran és szívesen mosolygott. Mosolya biztatásnak hatott, erőt adott.

Kedves emlékem egy 1948 pünkösdjén tett kirándulásunk Egerbe. Juhász Vilmos, Rónay
György, Thurzó Gábor, Passuth László,Birkás Endre, Mándy Iván, Soós László,Rubin Szilárd,
Pilinszky János jelenlétére emlékszem. Harmadosztályon döcögtünk Egerbe, valahol át is
kellett szállnunk. Remek beszélgetések folytak a vonaton. Egerben Czapik Gyula egri érsek
vendégszeretetét élveztük, a papneveldében laktunk, ott is étkeztünk. Reggel a kispapokkal
együtt énekelve vonultunk cellánkból a misére. A pünkösdi szeritbeszédet Sík Sándor
mondotta. Először hallottam prédikálni. Attól tartok, nincs meg írásba foglalt szövege Sík
Sándor csodálatos pünkösdi prédikációjának. Szabadon beszélt. Hozzánk, nekünk, íróknak és
írósüvölvényeknek. Úgyéreztük, mintha pünkösd ünnepe az írók ünnepe lenne. De akkor, ott
Egerben, az a mi pünkösdünk volt. Hála SíkSándornak.
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MEDVIGY MIHÁLy

Történetek Sík Sándorról

Nem tartoztam SíkSándor bizalmas rendtársai közé olyan értelemben, ahogyan valakinek
a bizalmasairól beszélni szokás. Ő rnipdenesetre bizalmat előlegezett mindnyájunknak,
akik körülötte éltünk. Nem volt gyanakvö, nem volt zárkózott sem, szívesen beszélt
önmagáról. Sok érdekeset megtudhattunk gondolatvilágáról és értékítéleteiről. Ezek a
kötetlen beszélgetések kiadatlan töredékei egy meg nem írt életrajznak. Hadd mondok el
belőlük egyet-mást csak úgy töredékesen, ahogy az eszembe jut.

Mint született verselőneknagy vol~ a ritmusérzéke. A komoly zenét élvezni tudta, bár
zenei hallása és dallamemlékezete nem volt tökéletes. Énekes misét sose mondott.
Amikor a .Szent vagy, Uram" népénektárat a zeneszerző Harmat Artúrral együtt
szerkesztette, a régi dallamokra neki kellett megírnia számos új énekszöveget, mert a két
szerkesztő hasztalan várt elegendő versailyagot a felkért magyar papköltöktől. A
szövegíráskor Síknak ügyelnie kellett; hogy a kottában leírt dallamhoz jól illeszkedjenek
versei, hogy aszóhangsúly egybeessék a dallam hangsúlyával, és hogy hosszú szótagok
kerüljenek a dallam hosszú hangjaira. Ilyen értelemben módosítaniuk kellett nem egy régi
énekszöveget is. így került a kiadványban "az aranyoszilopok között" helyébe "az aranyos
oszlopok közt", vagy a "királyi zászlók lobognak" helyébe a "királyi zászló jár elöl" (ami
egyébként valamivel tökéletesebb magyar fordítása is az eredeti latin költeménynek). A
munkához a költő - dallamemlékezetének támogatására - Harmattól egy kis gye
rekjáték fémcimbalmot kapott ajándékba, hogy azon pötyögtesse le magának a hangje
gyekkelleírt dallamot. Ezt a "hangszert" Sík maga mutatta meg nekünk. A fémcimbalom
nak hasznát látta zsoltárfordító munkájánál is. A bibliai Zsoltárkönyvet három ízben
fordította magyarra. Az első kiadás ( 1923) állt a szívéhez legközelebb.

Dohányzott: szivarozott, de nem állandóan. Olykor vágni lehetett volna a dohányfüstöt,
miközben fel s alá járt dolgozószobájában. Ilyenkor készült "valami". Máskor szüztíszta
levegőbenült íróasztalánál. Ilyenkor még elmélyültebben alkotott. Édesanyámnak trafikja
volt, ezért én szállítottam neki a füstölnivalót. Hogy régente mit szívott, nem tudom, az
utolsó évtizedekben mindenesetre Nikotex Csongort.

Egy alkalommal arról beszélgettünk, hogy 194 S-ben, amikor a budapesti piarista
gimnázium újból megnyílhatott, igazolnunk kellett kifogástalan politikai múltunkat. Sík
erre elmesélte, hogy 1919 után is voltak igazolások, és épp ő volt az igazoló bizottság
elnöke a budai ciszterci gimnáziumban. Waldapfel Józsefet, aki érettségi előtt állt, a
forradalmi időkben tanúsított magatartása miatt ki akarták zárni az ország összes
középiskoláiból. A döntés előestéjén megjelent Sík Sándornál a piarista rendházban az
öreg Waldapfel, akárcsak Ábrahám pátriárka. "Főtisztelendő tanár úr - kérlelte -,
mentse meg a fiamat!" Síknak másnap sikerült elérnie, hogy az igen tehetséges ifjút csak
abból az egy gimnáZiumból zárják ki, vagyishogy egy másik középiskólaban érettségizhes
sen. Később fényes tudományos pályát futott be.

SíkSándor nagyobb szabású tanulmányt tervezett Magyar költők Isten-élménye címmel.
Amikor a negyvenes évek második felében a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
lett, székfoglaló értekezésként két kidolgozott részletet olvasott fel belőle, a Vörösmarty
ról és József Attiláról szölöt. Jelen voltam és élveztem, mily szeretettel olvasta fel és
értelmezte a szocialista költő Isten-verseit, köztük a kései, megrendítő .Buk] föl az árból"
címűt. Mind a két tanulmányrészlcta Vigiliában is megjelent az 1948. év folyamán.
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Sík egyébként verseket is kitűnőerr olvasott fel, nemcsak a magáéit. Nem szavalt, ám
tárgyilagos, pátosz nélküli, tanaros hangvételét átmelegítette a megindultság. Ez volt
hatásának titka.

Mint tudnivaló.józsefAttila nem fejezte be bölcsésztanulmányait a szegedi egyetemen,
mert a rektor, Horger Antal eltanácsolta a Nincsen apám sem anyám kezdetü, láZítónak
minősített verséért. Sík, miután az újabbkori magyar irodalom tanára lett ugyanazon az
egyetemen, orvosoini szerette volna a sérelmet, hiszen módja nyílt rá. Felkínálta József
Attilának, hogy őnála szerezze meg a bölcsészdoktori fokozatot az egyetemen. Elbeszélte
(később meg is írta), mily hosszasan sétálgatott költőtársával a Duna-parti piarista
gimnáZium és rendháZ körül, megbeszélve vele a tanszékénél benyújtandó doktori
értekezés tárgyválasztását. A terv mégis meghiúsult. Nem SíkSándoron múlt, hanemjózsef
Attila idegállapotán.

Mindig tanulságos volt Sík Sándort irodalmi kérdésekről hallanunk. Egy alkalommal
cikket kért tőlem a Vigilia számára, én viszont, ismerve a nyomda ördögét, levonatot
kértem. Meg is kaptam. Szövegem az oldal felső felében végződött,és így egy költeményt,
nem Sík Sándorét, tudtak még alá elhelyezni. Természetesen azt is korrigáltam, elláttam
vesszőkkel az egyes mellékmondatok között, ahogyan az Akadémia megkívánja. A
kefelevonat visszaadásakor meg is mondtam Sík Sándornak. Azt válaszolta: "Nem kellett
volna csinálnod. Nekünk, költőknek. külön helyesírásunk van."

Egyszer volt két ingyenjegyem főpróbára a KatonaJózsef kamaraszínháZba. Sík Sándort
kértem meg, jöjjön el velem. Garcia Lorca drámáját, a Bernarda Alba házát játszották.
Major Tamás rendezte. Csupa női szereplö, többek közt Máthé Erzsi, Mészáros Ági, 'lökés
Anna. Az első felvonás közben Síkelkezdett feszengeni. Valami nyugtalanította: "Itt valami
nincs rendben, de nem tudom megmondani, rní" - súgta oda nekem.

A sZünetben aztán találkozott íróbarátaival, és megbeszélte velük. Amikor visszajött
mellém, így szölt. "Most már tudom. Ez szürrealísta darab, de naturalista módon van
rendezve."

Egyízben NémethAntal, a Nemzeti SzínháZegykori igazgatójavoltvendégünk. Előadása
után Az ember tragédiája külföldi sorsáról beszélgettünk. Sík elmondta, hogy Madách
remekének három német fordítása is készült. Fisc~~r Sándor munkájáról a nagynémet
kritika fanyalogva állapította meg, "ez osztrákul van". A fordítók sorában Dóczi Lajos
következett, miután kitűnő magyar fordítást készített a Faustból. Vállalkozott, hogy
németül tolmácsolja a 'Jragédiát.Természetesen Goethe nyelvezetét használta, ami igazán
nem osztrákos. Ámde a fogadtatás ismét nem volt kedvező. "á, ez valami Faust-utánzat" 
mondták rá a német irodalmárok Végül Mohácsi Jenő kitűnően sikerült német szövege
alapján fogadták be a művet értéke szerint.

Egyszer Sík Sándor véleményét kérdeztük századunk elejének magyar íröiröl. Így
nyilatkozott: "Aszázad első évtizedeiben élt három olyan jeles írónk, akinek a kisujjában
volt az írói mcsterség minden csínja-bínja: Bródy Sándor, Molnár Ferenc és Heltai Jenő.
Csak az a paraszthajszál hiányzott, amitől művészek lettek volna."

Vérbeli tanár volt. Szűkebb körben is szívesen előadott. MagyaráZott, és utána
beszélgettünk. Egyszer az elbeszélő múfajról volt szó. "A regényirodalom terén 
mondotta - az oroszok a legnagyobbak. Nemcsak Tolsztoj és Dosztojevszkij, hanem
Goncsarov is méltó hozzájuk nagy regényevel. az Oblomovval. ElőremutatProust és Joyce
felé. A szovjet-orosz időnek eddig csak két hozzájuk hasonló nagyságú elbeszélőjevan:
Makszim Gorkij és Alekszej Tolsztoj."

Kár, hogy Sík Sándor már nincs közöttünkl Nem kérhetjük tőle a Zsivago doktor
értékelését.
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DOROMBY KÁROLY

Egy nyájas ember

Magyar nyelvünk régi és szépen hangzó jelzóje, a "nyájas", napjainkra mintha jelentésében
kissé negatív irányba tolódott volna el, mintha a negédes vagy édeskés felé közelítene,
holott valójában a nyájat őrző pásztorok végtelenbe tekintőnyfitságát, férfiasságát, meleg
emberséget idézi fel. Azonkívül hagyományosan mély keresztény tartalma is van, éppen a
pásztorság révén: Legeltesd juhaimat - mondjajézus Péternek. A nyájas jelző senkire sem
illik jobban, mint Sík Sándorra azok közül, akikkel életemben találkoztam és együtt
dolgozhattam. Az ő nyájassága igazi nyájasság volt, amibe beletartozott a nyáj élén ballagó
pásztor magányossága éppúgy, mint a mindennel és mindenkivel szemben megnyilatkozó
figyelem, érdeklődés és részvét - nem sajnálkozás, hanem igazi részvétel a másik ember
gondjaiban, örömeiben, bánataiban vagyéppen töprengéseiben. Éppen ezért ebben a róla
szóló néhány megemlékezősorban nem is szeretnék másról írni, mint néhány példán
megmutatni felejthetetlen emberséget, amivel mindennél többet adott azoknak, akik
olyan szerencsések voltak, hogy személyes kapcsolatba kerülhettek vele.

Közel két évtizeden át dolgoztunk együtt a Vigilia szerkesztöségében, ami minden
héten legalább egyszer, de olykor többször is tartós együttlétet jelentett. Nem volt könnyű
a háborút közvetlenül követő két évtized senki számára sem, aki a mi tájainkon volt
elkötelezve. És különösen nehezek voltak azok az évek Sík Sándor számára, aki a Vigilia
főszerkesztől tisztét csak meUékfoglalkozásként és lényegében "kedvtelésből"töltötte be,
hiszen fizetést ezért a munkájáért eleinte egyáltalán nem, később is inkább csak
jelképesen vett fel. Ugyanakkor nem győzte hangoztatni, hogy felüdülés számára az a
néhány szerkesztöségí óra, amikor végre kizárólag azzal foglalkozhat, ami leginkább
érdekli és amellett szívügye is, noha a lapszerkesztés és lapkiadás sem volt gondmentes
ügy akkonban. De mi volt ez ahhoz képest, ami másutt a vállára nehezedett.

Amikor 1947·ben Tomek Vincét, a magyar piarista rend tartományfőnökétRómában az
egész rend generálisává választották, Sík Sándornak kellett vállalnia a magyar rendtarto
mány főnökének tisztét. Elvállalta, holott nem volt szervezö, parancsoló típus, költői

eszményképei a méhesek tövén, lugasok ámyában a világról elmélkedő humanista költők

voltak. De tudta, hogy a nem óhajtott feladat elé a történelem állította. Új mínöségében
lett tagja annak a rendfönökí tárgyaló bizottságnak, amelynek az akkor még koalíciós
kormánnyal az egyházi iskolák államosításáról kellett tárgyalnia. És lám, ki ült le velük
szemben a tárgyaló asztal másik oldalán, vallás és közoktatásügyi miniszteri mínöségében.
egyik kedves szegedi tanítványa, Ortutay Gyula, aki egész életében mélységesen tisztelte
és szerette őt. Történelmi igazság, hogy az az alku, amiben ők ketten részt vettek és elvben
meg is állapodtak, sokszortakedvezőbberedményt hozott volna az egyház szempontjából,
mint az, amit néhány évvel később már lényegében parancsszóra kellett elfogadni. De hát
ez nem rajtuk múlott.

Mindenesetre a piarista rend ezt a második, sokkal súlyosabb vihart is átvészelte.
Fennmaradhatott, de csak a korábbinál jóval kisebb létszámmal. Hiszen az államosító
rendelet csak 2- 2 tanárt engedélyezett a megmaradó két piarista gimnázium összesen 8
gimnáziumi osztálya részére, osztályonként. A sok egyéb mellett az is a rendfőnök gondja
volt, hogy megpróbálja a létszám fölötti rendtagokat az egyházmegyéknél elhelyezni és
nehogy bárki is azt higgye, hogy ez könnyű dolog volt. Sík Sándorra hárult az a feladat is,
hogy az összezsugorodott nyáj előtt pásztorként baktatva, átvezesse őket a Duna-parti
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tágas rendházból (jelenleg az ELTE bölcsészetrudomanyí kara) a Mikszáth Kálmán térre, a
Sacré Coeur apácák jóval szerényebb terjedelmű~ori intézetébe. Aki valaha is részt
vett, akárcsak egy jóval szerényebb méretü ilyen hurcolkodasban, annak nem kell
magyarázni, mennyi türelem, tapintat kell a közmegegyezésre történő lebonyolitásához.
SíkSándort ezekben a súlyos napokban sem hagyta el nyugalmas derűje,mint ahogy szelid
és nyugodt vezető maradt az elkövetkező és egyre. nehezebb években is. Szellemileg és
anyagilag is egyaránt óriási nehézségekkel járt az iskola munkájának biztosítása, és bár
nagyon okos és szeretö munkatársi és tanácsadó gárda vette körül a rendfőnököt, az
álmatlan éjszakáktól nem tudták megmenteni. Mint a pénzügyi dolgokhoz csak nagyon
kevéssé értő ember, talán túl is aggódta ezeket a problémákat.

Még legkönnyebben talán a személyi kérdésekkel birkózott meg, hiszen általános
emberségességén túl még született pedagógus is volt. Persze itt is akadtak keserű

tapasztalatai. Mint felügyeletileg illetékes személynek egy volt rendtársa zavaros ügyében
kellett eljárnia. Sohasem tudtam meg a nevét, az ügyet sem, amiről szó volt, csak azt, hogy
Sík Sándort mélységesen felkavarta az eset. Mindössze annyit mesélt el, hogy napokon át
tárgyalt - feltehetően a- maga szelíd és a másik ember véleményét mindig tiszteletben
tartó módján - az illetővel, aki azonban újra meg újra kisiklott a nyílt válaszadás elől.

Ohmacht Nándor és Balanyi György, két legjobb barátja és legközelebbi tanácsadója
nyomatékosan figyelmeztették, hogy nem jóhiszemű emberről van szö; Sík Sándor
számára azonban - és az egész eset csak azért érdemel említést, mert annyira jellemzőrá
- egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy valaki mást mondjon, mint amit valójában
gondol és érez. Ésfőleg akkor döbbentette meg, ha nyilvánvalóan őszinteközeledesre volt
ez a válasz. Ő szinte a naivságig jóhiszemű volt. Ez már a legnehezebb években történt,
talán 5 l-ben vagy 52-ben: valamelyik ismerőse egy levél kapcsán, ami neki, SíkSándornak
volt címezve, megmutatta, hogy ha a boríték címzett oldala fényes és a másik, a ragasztott
oldal matt, ez azt jelenti, hogy a levelet felbontották. Az eljárás ugyanis az, hogy nedves
ruhával és vasalóval oldják fel a ragasztót, és ezután a borítékot tökéletesen vissza lehet
ragasztani, csak a borítékhoz használt, általában olcsó papírveszíti el fényét. SíkSándort ez
az eset is rendkívüli mértékben felizgatta. Megint olyasvalamivel találkozott, ami teljesen
kívül esett az általa elképzelhetőkkörén. Mint valami egészen hihetetlen dolgot mesélte el
nekünk a szerkesztőségi értekezleten és csodálkozott, hogy mi ezen nem akadtunk fenn
különösképpen. Elmondtuk neki, hogy ez már réges-rég bevá1t módszer a titkosrendőr

ségeknél. és lehet, hogy már az inkvizíciónál is alkalrnazták. Talán ezért találták ki a
spanyolok a spanyolviaszt, mert a boríték ragasztott oldalának közepébe nyomott
viaszpecséttel meg lehet az ilyesféle borítéknyitogatást akadályozni. "Hogy ti miket
tudtok" - mondta fejcsóválva.

Gyermekkoráról és családjáról Sík Sándor úgyszólván sohasem mesélt, de az a
bensőséges viszony és kölcsönös szeretet, ami a Sík testvéreket életük végéig összefűzte,

arra enged következtetni, hogy ilyen szellemben nevelkedtek, és a feltehetően nagyon
elfoglalt, és a kor szellemének megfelelőenelsősorbancsak a munkájának élő ügyvéd apa
mellett egy melegszívű és szelid édesanya egyengette útjokra a gyermekeket. És
valószínűleg azt is a családból hozták magukkal, ami mindnyájukat jellemezte, a másik
embernek és fölfogasanak föltétlen tiszteletét. Legkiemelkedőbbpályafutása a két fiúnak,
Sándornak és Endrének volt, és látszólag ők tavolodták el leginkább egymástól, hiszen Sík
Sándor piarista szerzetes lett, Sík Endre pedig ugyanolyan fiatalon a Galilei-körben találta
meg szellemi otthonát, ahol a századelő baloldali értelmiségi fiataljai, javarészt ateisták
találkoztak. "Két testvér" címú darabjában Sík Sándo~ megpróbálta értelmezni az utaknak
ezt a szétválását. Hogy nem sikeredett belőle igaZán jelentős, katartikus mú, annak
legfőképpenaz volt az oka, hogy egyáltalán nem érezte olyan tragikusnak a kettőjük között
Wnadt világnéZeti szakadékot, mert testvéri szeretetüket ez egyáltalán nem érintette.
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Kölcsönösen hiányzott belőlükmindenféle ideológiai elfogultság. A Sík testvérek között
- négyen voltak összesen - valószínűleg mindjárt azután, hogy kikerültek a szülöí
házból, kialakult a szokás, hogy minden hónapban egyszer találkoztak. És ehhez a
szokásukhoz életük végéig hűek maradtak. Persze jókora megszakításokkal, hiszen
Endrének az első világháború kitörése után be kellett vonulnia, és orosz fogságba esett.
Mikor kitört az októberi forradalom, világnézeti és politikai felfogásának megfelelően

csatlakozott ahhoz. Aztán orosz nőt vett feleségül, Moszkvában lett egyetemi tanár és
jelentős tudományos karriert futott be, bár könyveivel - történelmi, etnográfiai
tanulmányok - nem volt szerencséje, mire megírta őket, rendszerint megváltozott a
vonal és a fiókban maradtak. Ez azonban csak azt bizonyítja, hogy bátyjához hasonlóan
szellemi függetlenségér ő is megőrizte. És talán ennek volt következménye az is, hogy 45
ben, amikor hazajött, egyetemi tanár létére egyetlen szál nadrág birtokosa volt.
Mindenesetre ettől kezdve teljes lett megint a Sík testvérek havonkénti találkozója, és
ezeket mindvégig megtartották. Kivéve azt a néhány évet, amíg Sík Endre washingtoni
magyar nagykövet volt. Mi nem kérdeztük, és Sík Sándor csak ritkán mesélt - inkább csak
érdekes kuriózumokat - arról, hogy ezeken a testvéri összejöveteleken míröl esett szö.
De az biztos - és ezt Sík Sándor megerősítette -, hogy világnézeti vagy politikai
ellentétekrőlsohasem. Annál sokkal jobban tisztelték egymás meggyőződésétés szerették
is egymást. Ez kitetszett abból a melegségböl is, amivel bármelyikük a másikról mindenkor
beszélt. A testvéri közösségböl Sík Ilma nevét kell még megemlíteni, akinek neve
akkoriban gyakrabban szerepelt a Vigiliában. Buzgó novellista volt, noha - ezt az igazság
kedvéért meg kell mondani - írói tehetsége jócskán elmaradt két fivéréé mögött, Thdta
ezt SíkSándor is és kissé szemérmes szégyenkezéssel húzta elő időnként"Ilmi novelláját";
pontosan tudta, mi lesz róla a rettegett ítész, Rónay Gyurka véleménye, hiszen a sajátja sem
volt más, de hát a közölhetőség mértékét ezek az írások azért valamelyest megütötték. és a
testvérét nagyon szerette.

SíkSándornak az emberekhez való kapcsolatáról szölvanem lehet említés nélkül hagyni
egyetlen találkozását József Attilával - ami megint csak nagyon jellemző a maga
nemében. A harmincas évek közepe táján került rá sor valamilyen irodalmi összejövetelen.
JózsefAttila fölfigyelt erre az egyáltalán nem paposan viselkedőés beszélő .pap-költöre",
aki egyáltalán nem olyan volt, amilyennek ő a papokat általában elképzelte. Az esti órákban
végződő összejövetel végén illő tisztelettel megkérdezte a nálánál jóval idősebb Sík
Sándort, hogyhazakísérheti-e. Természetesen igenlővolt a válasz, és gyalog indultak útnak
a belvárosi rendház felé. József Attiláról tudni kell, hogy szenvedélyes vitatkozó volt.
Bármikor bármiről hajlandó volt vitatkozni, akár csak a vita kedvéért is. Most is
nekiveselkedett, hogy a maga materialista módján majd egy jót vitatkozik ezzel a költőtárs

pappal, aki nyilván igyekszik majd meggyőzni őt. A térítésből azonban semmi sem lett,
mert Sík Sándor csak annyit mondott, hogy egyáltalán nem baj, hogy ő úgy gondolkozik,
ahogy és hogy ennek megfelelőenbeszél és ír, hiszen különösképpen alkotó művésznél

egyedül ez a becsületes. Költő csak a keble istenét követheti, csak arra vigyázzon, hoiY
elfogultságba ne essék, sem másokkal, sem önmagával szemben. A világnézeti vita tehát
elmaradt, viszont lett belőle egy hajnalig tartó belvárosi séta. Bár Sík Sándor többször
invitálta, hogy menjenek föl az ő szobájába, József Attila inkább a Belvárost választotta.
Három órán át rótták a Váci utcát és a Duna-partot, és közben részletesen elemezték a
költői mesterséget, a magyar nyelv alkalmasságát az időmértékes, a rímes és szabad
verselésre.

Egészen más volt a kapcsolata a kor másik nagy költőjével, Radnóti Miklóssal, aki
Szegeden tanítványa és a szö szoros értelmében véve lelki gyermeke volt; bensőséges
barátság fűzteössze őket. Ennek a kapcsolatnak több írásos dokumentuma is van. Érdekes
módon Sík Sándor, amilyen részletesen elmesélte azt az egyetlen találkozást József
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Attilával, annyira szűkszavú volt a Radnótihoz fűződő viszonyát illetően. Holott nagy
térítői diadalként is elkönyvelhette volna, hiszen aligha kétséges, hogy Radnóti az ő révén
ismerkedett meg a kereszténységgel, tette magáévá a krisztusi világnézetet és az ő kezéből

vette föl a keresztség szentségét is. Csakhogy itt megint Sík Sándor rendkívüli emberi
tapintara jutott érvényre. Erről az egész témakörről - és ezt feltehetőenmagának Radnóti
Miklósnak a kérésére - csak annyit mondott, hogy Radnótinak ugyanaz a problémája volt
a keresztség felvételével kapcsolatban, mint két neves kortársának, az 1941-ben meghalt
Bergsonnak és az 1943-ban elhunyt és a nyolcvankét éves Bergsonnál jóval fiatalabb
Simone Weilnek, akik szintén azért tekintettek el a zajos és nyilviinos áttéréstől, mert úgy
érezték. nem illendő akkor elhagyni a közösséget. amelybe születtek, amikor azt
bántalmazások, üldöztetések érik.

Utolsó emlékem SíkSándorról egy - ha jól emlékszem - tízsoros vers (ötször két sor),
amelyet néhány hónappal, vagytalán fél évvel halála előtt adott oda, hogy olvassam el, de
aztán adjam vissza. Megkértem, hogy csak pár napra hagyja nálam, hogy a szerkesztőségi

kollégáknak megmutathassam. Beleegyezett, de meg kellett ígérnem, hogy nem készítek
róla másolatot. Csak az első két sorára emlékszem szö szerint, mégpedig különös okból. Ez
a két sor így hangzott: A fiú fekszik, tövében a falnak / Akiket legépfegyuereznee,
rendszerint meg is halnak.

Amikor a szerkesztöségben ezt felolvastam, Pilinszky János is ott volt. A két sor után
fölkiáltott: "Csodálatos! Szeretnérn, ha én írtam volna." Mire én persze mondtam, hogy a
versnek még folytatása is van, János azonban csak azt mondta: "Minek?" Ami nagyon
jellemző volt Pilinszkyre; ő rögtön átlátta, hogy ebben a két sorban voltaképpen minden
benne van, amit erről a témáról mondani lehet. Sík Sándor újságban olvasta, vagytalán
rádión hallotta az esetet, ami a verset ihlette, nem emlékszem rá, hol történt, dehát végül
is bárhol a világon megtörténhetett. De nyilván olyan körűlmények között, hogy Sík
Sándorból ezt a döbbent és keserű költői reagálást váltotta ki. Atöbbi nyolc sor egyébként
valóban akár didaktikusnak is nevezhető kifejtése volt e számomra felejthetetlen két
sornak. Később, halála után, mikor posztumusz kötetét összeállítottam, hiába kerestem a
verset kéziratai között. Nyilván megsemmisítette, talán túl keserűnek találta. Az utolsó sor
így valahogy hangzott: .Arra megy egy patkány, s azt mondja: gyalázat." Valóban nem Sík
Sándortól megszokott költői kép. De azt jól mutatja, hogy minden derűje mellett is
mennyire együtt szenvedett a szenvedő világgal.

Soha nem láttam haragudni, mérgesen kiabálni. Ha történt valami, ami bántotta vagy
bosszantotta, így számolt be róla: .Böstörködrem tegnap délután ... " Ó még elfogulatla
nul használt ilyen régi szép szavakat, amilyeneket ma már egy szö-vetélkedön sem
mernének feladatul adni.

Csodálatos, igaz, szeretetre méltó, nyájas ember volt.

Számunk szerzői

Tolnai Gábor író, egyetemi tanár
Nemeskürty István író
Medvigy Mihály piarista, főiskolai tanár
Melczer Tibor irodalomtörténész
Balázs pál a Szegedi Hittudományi Főiskola tanára
Sebestyén György osztrák író, Bécs
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KALÁsz MÁRTON

Sík Sándor verseit olvasva

Sík Sándor egy 1941·ben Szegedról írt esszé-érvényű levelében nemcsak pontosan
értelmezi pályáját, addigi költészetét - két máig érvényes kulcsfogalommal is szolgál. A
levél nem a nyilvánosságnak készül (Thkács Emő, a Szent István Társulat akkori igazgatója
a címzett, s egy lehetséges Összes versek kiadásának keresik együtt végső formáját), Sík
azonban későbbezt a levelet összefogva, rövidítve Az olvasóhoz eimmel a gyűjteményes

kötet elé is bocsátja. Azt írja: nA misztika - a szö közönségesen használt értelmében 
tőlem idegen; az én kapcsolódásom Isten és az isteni dolgok felé az értelem és a művészi
élmény útja, nem az eksztatikus érzésvilágé; a misztika nyelvét szenvedélyesen átélt
olvasmányok, első sorban pedig a nagy egykorú zseni-élmény, a legnagyobb magyar
misztikusnak, Prohászka püspöknek elemi hatása adta szájamba." Szeretnérn továbbidézni
a levelet, mivel Sík Sándor a verssel való konkrét küzdelmére is magyarazatot ad: "Köntös
ez; egyéni, mert (azt hiszem) sikerült egészen magamhoz idomítani, - a nagy indító csak
a forrásra mutatott rá, ahonnan az anyagot be lehet szerezni; új köntös, mert költészetünk
ben igazán semmi előzménye,de mégiscsak köntös: az élmény csak egy szimbólummávált
képfátyolon szürödík át benne."

A két kulcsfogalom, amely itt mutatkozik, s a költő akkori elszántságára s tanácstalan
ságára egyaránt pillantást enged, a "köntös" és a "költészetünkben igazán semmi
előzménye".Sík igazán jól jellemzi a "köntös" fogalmával addigi költészetét, neki a vers
valóban inkább köntös volt gondolatai, tépelődéseiútrabocsátásához. Mélyebb elemzés
ben sem volna könnyűmegmondani, miért lehetett ez így, némi magyarázatot, úgy érzem,
az eddig idézettekból azért kapunk. S ehhez fontos a másik kulcsfogalmat is idéznünk, a
tényt, hogy a magyar költészetben a Sík-féle kísérletnek és magatartásnak nem volt "igazán
semmi előzménye".Az, amit katolikus költészetnek nevezhettek volna, a magyar lírában
valóban nem volt, Sík Sándor tehát valami nem vagy alig létező korszerűvé tételére kívánt
vállalkozni. Ha "előzménye" nem, néhány kortársa persze volt, szándékához azonban Sík
nem igazán talált bennük társra. Említsünk kettőt, Mécs Lászlót és Harsányi Lajost - az
adott időben Sík Sándornál mindkettő népszerűbb. Mécs összehasonlíthatatlanul. Mécs
azonban nem a költészet, a magyar katolikus költészet megújítasát kereste, ő hihetetlen
szociális és közéleti érzékenységgel megáldva ( s kivételes érzékkel a szerep iránt) egyszer
csak volt - s régi igazság, ami legjobb erényünk, abból származík leghamarabb a
hátrányunk is: kialakult benne az ismert publicisztikus hajlam, s az olykor a frázisokig
elvitte. Harsányi Lajosban sem jelentkezett következetes újító-hajlam, az Ady szimboliz
musán tanultakat alakította "hanysági" képeiben, s jelentős költővé válva túlságosan hamar
"klasszicizálódott". Nem szabad említetlenül hagyni persze Harsányinak a pasztorális
szolgálatából hozott tapasztalatait, ezeket úgy sikerült versbe emelnie, ahogyan Sík
Sándornak csak idősödő korában, s ha nem is Mécs szíporkázö módján, de kiállása a
háborús pusztítás, a mindennemű emberi barbárság ellen, ugyancsak pasztorális elhívá
tottságából eredeztethetően,rokonszenves közélettségére hívja föl figyelmünket.

Nem valöszínü, hogy Sik Sándorból hiányZott az a naivitás, amely végtére Mécs László
egész költészetét, jó és elmarasztalható értelmében múködtette. sik kései versei aztán
bizonyítják is - inkább arról van szö, hogy az újítás SZOkségességét annyira a
gondolatiságban, a gondolkodásban látta, hogy nem merte WIlalni tartalom és fonna
egységesítésének, szervessé tételének pedig e szinte kötelező keUékét; vagy legalabb
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ugyanazt a tartózk0d4st mutatta a költészet minden ősibb s irinyithatatlan megnyilvánu
lása iránt, mint ahogyan a misztikáholZ való viszonyában tette. Érdekes, hogy olvasóihoz
először igazán akkor került közel, amikor a Sarl6sboldogasszony verseiben "klasszici
Zálódásának" első jeleit megélte. S hogy nem bízott ezekben a jelekben, s ez a
"klassziciZálódás" nem válhatott költészetében folyamattá, mutatja, hogy rá következő

verseskönyvében, az 1931-ben megjelent Fekete kenyérben, addig nála sem igen
tapasztalható expresszionista, nec-expresszionista hanggal állt elő, s ez kellő ingerült
seget váltott is ki nemcsak olvasóiban - de a kritikában is. Ami visszatekintve már azért
sem érthető, hiszen arra az időre esik Szabó Lőrinc expresszionizmusa, sőt néhány
versben Kosztolányi átmeneti rokonszenvezese ezzel a Gottfried Benn szerint "sem az
Olürnposzra, sem más klasszikus tájra" fölérkezni nem tudó irinyzattal. Rónay György
inkább "jó, egészséges" ösztönt lát mindebben, óhatatlanul elismeri azonban Sík Sándor
(különben jogos) félelmét, hogy a kialakuló "klasszicizmus", ha nem ügyelünk, "egy
kettőre ál-klasszicizmussá szekott fakulní".

Sík Sándor pályáján a "klasszicizálódás" végül a köznapisághoz, az emberekhez. való
közelebb kerülését hozta. Nemcsak költészetének köre, láthatóan benne magában is
megnyilt az a kör, amely az irodalom- és hittudós szűkebb népszerűségébőlkilépni
engedte. Azemberi megnyilás, a közvetlen s napra nap táguló figyelem Síkéletének azzal a
szakaszával esik egybe, amikor a cserkészmozgalmon keresztül az ifjúság országos,
nemzetközi méretü sokaságához jut közel, alighanem a magáénál empirikusabb gondol
kodásmódokat ismer meg, egyszerűen olyan életmozgás is ráhárul, amely a természettel
való viszonyát színtén alakítja, más fénybe vonja. Mindez új mödon irányitja rá az emberi
egyszerűség jegyeire gondolatait, s ez a fölszabadulás sajnos egy-egy verssel még a
könnyebb népszerűség irányába is csábítja. Mindenképp meghatottá teszi - megérlel
azonban benne olyan költői hangnemet, amely később lírájának meghatározója lesz.

Ez a hangnem a negyvenes-ötvenes esztendőkfordulatára válik véglegessé - SíkSándor
lírájában ezt az időt alighanem cezúra-erejűnekkell tekintenünk. Annyi változás ment
végbe Sík Sándorban, hogy újító szándékkal teli éveit, amikor egyre folytatta párbeszédeit
Istennel, néha inkább csak monologizált, s közben Isten ettől csak nagyobb, határtalanabb
és megfoghatatlanabb lett előtte, papként is, költői hordozatában is most már olyan
köznapi. legmélyebbrőljövő igehirdetői gesztusban összegezhette, amellyel például a
mátrai élményú Csendes mise szundikáló nénikéjének három szöban megmagyarázza
Isten létének fölfoghatatlan titkát. Nem azért, mivel elfeledte a hittudományt, hanem mert
a bölcsesség s a tapasztalat megérlelte benne a három szöt s képessé tette a három szö
használatára a hangját. A költészetnek is végső soron ez a szándéka, célja, e szűkszavú

összegezés, erre Sík Sándor rádöbbent, s ha ez a költészet metafizikai töltésű, nagyobb
érdeke sincs, mint hogy egyre Isten felé, Isten titka és tágassága felé vonuljon, morzsányi
rezzenés-terét akár ebben a tágasságban megtalálja. Sakkor ez a három szö, vagyegy szö a
tökéletes prédikáció, az Ige megmásíthatatlan, az emberi beszéd legvillódzóbb szintjén, a
költészetben való meghirdetése.

Ahárom szöt a közvetítesre meg lehet találni, az egy szöt végtére nem - ez nemcsak Sík
Sándor költői útjának tanulsága. Az egy szö, még kimondásának pillanata előtt alighanem
föl is oldaná magát magában s megszüntetné a költészetet. A három szö emberi mérték (s
még nem körülírás) - pályája során Sík Sándor erre a bölcs belátásra is eljutott, s arra,
mivel az ember nem zseni, verseivel úgy használ igazán, ha emberi mérték szerint valósítja
meg. Erre a fölismerésre csak kétféle alkotó nem juthat, a rossz költő s a valóban zseni.
Előbbi mivel híjával van a kellő önismeret képességének (s így nem alkotó), utóbbira
rendkívüli törvények vonatkoznak, sugallásukra cselekszik, s az alkotó hagyományos
fogalmát, s a szó fogalmát nála valami mással kellene behelyettesíteni.
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Sík Sándor kísérletezésre, hagyományváUalásra is alkalmas jó költő volt - s az igazán jó
költők erénye, hogy pályájuk, vívódások, kudarcok után is, egyenletesen nyílik, halad egy
magaslat felé, a szemsajdító tisztaság s az észrevétlen megrendültség állapota felé. Rónay
Györgynek nem véletlenül jutnak eszébe Arany "őszikéi" Sík időskori lírájáról. A hasonlítás, a
rokonítás nem a teljesítmény milyenségét, hanem az állapot jellegér kívánja érzékeltetni. Sík
Sándor "őszikéinek" a sugallaton, a szépség viselésén túl, önmagukon túl látható egy
küldetésszerepük. S itt ér körbe véleményem szerint a Sík-féle líra. Az önismétlés veszélye
árán is egybe kell foglalni - a fiatalkori versek az Isten keresésével, az Isten-keresés
szorongató és katartikus élményeivel teltek és hatottak (vagy nem hatottak), a késeiek
szerényen s köntöstelenül jelenthetik, megtalálták: Isten jelen van. S erre nemcsak aJézus a
Mátrában, a Csendes mise, a Találkozás, s a valamennyiük árnyaltságából kikerülő remekmű
( mert véleményem szerint az ),A mátraitemetőa példa. "Valamivilágmegvető/Hajdani bölcs
szénégetöIÉpíthette e házikót magának:IHáttal fordult az útnak, a világnak,ISzemközt vele a
temető. IISzemközt vele, szemközt velemI Avatag sír. Úgy képzelem, I Hogy ő pihen tövén a
régi kőnek, I És onnan nézi házát az időnek IVégezetéig szüntelen." Sík Sándornak ebben A
mátrai temetőben a végérvényes fogalmazás, a tékozló villódzás és a gondolatiság egysége
ritka mödon sikerül - véleményemre még további bizonyosságot hozva hadd folytassam
azzal a versszakkal, amelyben a "bölcs szénégetö" példája önmagán túl a végső kérdések felé
fordítja a költőt: "Sa milliomszoros csodát,Iaz Isten ÍZét,illatát, IA kozmoszt, melynek boldog
tükre voltam, I S a másik kozmoszt, amit eldaloltam, I Ne látnám többé odaát?" Ebben a
strófában Sík öregkori költészetének summáját egy látszólag apró fogalmazás-különbség
láttatja különösen, s erre muszáj figyelnünk. Síknem azt mondja, "a másik kozmoszt", amelyről
dalolt, hanem "a másik kozmoszt, amit eldaloltam", s ez a státus-különbség az Istennel, a
költészettel s önmagával való viszonyának egységét, kölcsönösségét s tudatát jelenti; egyben a
viszony szintjét.

Sík Sándor költészetében "az Isten ÍZét, illatát" megtalálni egyenlő a követelődzés s a
röstelkedés elmúlásával. A párbeszéd innen inkább a részletekkel folyik, s a részletek kon
venciója, hogy elviselhetőbbnekmutassanak bennünket, s nekünk is elviselhetőbbé tegyék a
ránk mértet, Sík többször is idézett .rnosolygös derűje" innen származtatható. "Bocsássátok
meg énnekem, ti nagyhegyek./Kí ma vagyok és holnap elmegyek,/És szél se fújjalábaim porát,
I Bocsássátok meg gögöm mámorát, I Hogy úgy merek eszmét cserélni véletek, I Mint
egyenrangú kistestvéretek, I S úgy hallgatom kegyelmes hallgatásotok, I Mint akik közt
bizalmas egy titok" (Bocsássátok meg) Küzdelemben megszerzett alapállás, de szilárd (s
nem megrögzött), még akkor is, ha közben rajta az árnyék, amely A fordítottJónás próféta
keserves imafohászáig viszi: "Siess, Uram, ne késlekedj, / Mert halálosan fáj és fojtogat I Ami
belőled bennem fúl: az ének I Ó engedj énekelnem Ninivének!" A megnyugvás magatartása
tehát magába foglalja a szenvedést, a mindenkori igényt, hogy Isten számítson rám, s az ifjú
kori Sík-versek tájaira utaló vers,A kétarcú angyal izgatott gondolati készségét és késztetését.

Anélkül, hogy vitatnám Rónay György igazát, aki szerint Sík Sándornak, "ennek a mélyen
imádságos léleknek a lelki- és imaélete misztikus volt-e egyáltalán, s ha igen, mennyire és
milyen mödon" - s Rónay így folytatja -, "én - egyelőre, ellenkező adatok
fölmérüléséig - úgy sejtem, sajátos magatartása inkább a mély meditáció volt, mintsem a
misztikus értelemben vett szemlélődés" - mégiscsak megkockáztatnám szerény élmé
nyem kinyilvánítását, hogy Sík költészetének, főképpen az öregkorinak. olvasói számára
minduntalan támadnak olyan nyílásai. melyeken áthatolva, beférközve rátapadhatunk,
nem az eligazító fonalra, hanem túl a meditatív hajlamon. szemlélődési készségen.
eljuthatunk alkatunk szerint annak szférájába, amit mégiscsak úgy hívunk: misztikus
élmény. Nem a káprázat, a nyavalyatörősnek tetsző habogás szintjén persze, inkább az unio
mystica csöndes s igen szelíd megélése szerint. Ahogyan sejtésem szerint a kései Sík is
megélte, töprengő, bizalmas lelkülete talán vitte errefelé.
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JELENITS ISlVÁN

Emlékezés
a konferenciabeszédek Sík Sándorára

Mécs Lászlót a nagyváradi színház dobogóján láttam először - mint kisdiák -; a matiné
után szaladtam, hogy elérjem tanáraim között, a premontrei rendházban, és autogramot
kérjek tőle. Sík Sándorral egy családhoz tartoztam éveken át, s ma az ő szobájában lakom
utódaként a tartományfőnökségben, de róla is első, gyerekkori emlékem a legelevenebb.
Templomban látom, pontosabban a régi vagya jelenlegi pesti piarista kápolnában. Nem
szöszéken áll, hanem az oltár mellől beszél. Emlékszem néhány fontos prédikációjára,
amelyet kiemelt, ünnepi alkalommal diákmiséken mondott el. Egy-egybibliai versrőlma is
eszembe jut az a magyaráZat, amit valaha (negyven éve!) ő fűzött hozzá. Igazán mélyre
azonban konferenciabeszédeinek emléke vésődöttbennem. Ezek nem szönokí teljesítmé
nyek voltak, inkább tanári előadások.Gimnazista gyerekként, majd egyetemi hallgatóként
s végül piarista kispapként többnyire állvahallgattam végig őket: az ülőhelyeket idősebbek
foglalták el, még a jobb állóhelyekre is ők kerültek, hiszen nekik szölt az előadás. Volt, aki a
lépcsőházba szorult, ott még le is ülhetett a lépcsőre, azért mindent jól hallott, mert jól
működtek a hangerősítők Én magam olyan helyet kerestem, ha leghátul is, ahonnan
láthattam az előadót. Jó volt nézni is összeszedett, időnkéntföl-fölhevülőalakját. Egészen
ott volt minden szava mögött.

Ezen a nyáron születésének századík évfordulójára Emléknaptárt szerkesztettem róla.
Tizenkét verset aránylag könnyű volt kiválasztanom a tizenkét hónaphoz. De egy-egy
prózai részletet is ki akartam emelni a konferenciabeszédeiből valahogy úgy, hogy
lehetőleg igazodjanak az esztendő hangulatához, az egyháZi év ünnepeihez. Ez már
nehezebb vállalkozásnak bizonyult. A beszédeket annak idején gyorsírással jegyezték
(később már hangszalagra is rögzítették), elkészült pontosan a gépírásos áttételük is.
Némelyik (eléggé sok) megjelent közülük a Vigiliában, ezeknek szövegét a szerzö
átsimította, hogy kiemelje őket az élőszó esetlegességéből. Anyagot ilyenformán bőven

találtam. Antológiába illő, elegáns részlet azonban nemigen akad ezekben az előadásszö

vegekben. Egés~éberl: lenyűgözök, részleteik önmagukban jóval kevésbé mutatósak.
Félreértés ne essék: nem panaszkodom, jellemezni szerétném azt az .anyagot", amelyet

most egyszerre látok gyerekszemmel és felnőtt szemmel is. Az irodalomból ismerősaz az
élmény, amikor egy-egy íróember érett férfiként visszatér gyerekkora tájaira, Móricz
Zsigmond a Tiszahátra, Illyés a puszták népe közé. Valami ehhez hasonlóban volt részem,
amikor kezembe vettem a Sík Sándor konferenciabeszédeirőlkészült jegyzeteket. Nem
egy tájra, de gyerekkorom és fiatalságom meghatározó szellemi-lelki környezetébe tértem
vissza néhány évtized olvasmányemlékeivel és saját papi, lelkipásztori tapasztalataimmal.
Most látom: egy kicsit féltem is attól, hogy csalódnom kell, hogy felnőttként nem tudok
majd azonosulni annak a lelkes fiatalnak értékelésével, aki annak idején voltam. Örömmel
mondom: nem így lett.

Talán lesz majd kutató, aki megírja egyszer a magyar Histoire du sentiment religieux-t.
Ennek huszadik századi kötetében jelentősfejezetet kell szánnia Sík Sándor konferencia
beszédeinek bemutatására, gondos filológiai vizsgálatára. Ezek a konferenciák a második
világhábocút követő másfél évtizedben a magyar katolikus szellemi-lelki tájékozódás
legmaradandóbb megnyilatkozásai voltak. Az országosan ismert költő-tanár,aki ezekben
az években (1947-től) a magyar piarista rendtartomány főnöke volt, 1945 adventjétől
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1960 nagyböjtjéig minden adventben és minden nagyböjtben megtartotta ezeket a
sorozatokat. Rendszeresen a piarista kápolnában s azzal párhuzamosan Budapestnek egy·
egy nagyobb hallgatóság befogadására is alkalmas templomában is, mint az egyetemi
templomban vagy a belvárosi, a Bakáts téri, a kőbányai plébániatemplomban. A
folytonosság 1960 adventjében szakadt meg. 1961 nagyböjtjében még újra vállalkozott a
költő egy szokásos nagyböjti sorozat megtartására, utána már nem volt ereje ilyen
nagyszabású munkára. A múfajnak SíkSándor életében előzményeis van: ránk maradt egy
konferencia-sorozata a Miatyánkról, amelyet Szegeden tartott az 1943j44-es egyetemi
tanév második felében a szegedi egyetemi hallgatók számára. Az ekkor tartott előadások
szövegét fölhasználta későbbBudapesten is 1949·es, majd 1956·os nagyböjti sorozatában.
Máskor, más témákkal kapcsolatban nem vette elő újra régebben elmondott beszédeit
(egy-egy beszédet igen, de egész konferencia-sorozatot sohasem "ismételt"). Ezt a témát
azonban nagyon kedvelhette. Erre vall az is, hogy a gyorsírással rögzített s gépirásba áttett
beszédszövegek közül egyedül ezt a sorozatot dolgozta át egészen, hogy nyomdakész
állapotban egy esetleges kiadásra előkészítse.

Részletekbe menö elemzést itt nem végezhetünk, de érdemes lesz tartalomjegyzéksze
rüen áttekintenünk, miről is szóltak ezek a beszédsorozatok. A piarista levéltárban
található anyag alapján erről a következő adatok rögzíthetöle

1945 advent: Isten és ember (Az élő Isten; Az egész ember; A szabad lélek; A forró Ma)
1946 Nagyböjt: Az Isten Országa (Isten országa - ember országa; A bennünk lévő

Istenország; A látható Istenország; A küzdelmes Istenország; A nem-evilagból való
ország)

1946 advent: Krisztusi nagykorúság ( Hogyan nézi a keresztény ember a/ a személyiséget;
b/a családot; cia nemzetet; d/az emberiséget?)

1947 nagyböjt
1947 advent Nem maradtak róla dokumentumok.
1948 nagyböjt
1948 advent: Az ember útjai Istenhez 1. (Ima; Böjt; Alamizsna; Hivatás)
1949 nagyböjt: A Miatyánk
1949 advent: Az ember útjai Istenhez II. (A tudomány útjai; Ahagyomány útjai; A misztika

útjai; A szépség útjai)
1950 nagyböjt: Az emberiség a kereszt alatt (csak a címéről tudunk, dokumentumok

nem maradtak róla)
1950 advent: Keresztény egyetemesség (A tanításban; A magatartásban; A történelem

ben)
1951 nagyböjt:jézus Krisztus (Bevezetés az evangéliumba: jézus Krisztus és a mai ember;

A történelmi Krisztus; Az emberek jézusa; Isten Fia;Az Úr)
1951 advent: Készítsétek az Úr útjait! (Keresztény ember és evilág; A keresztény és az

emberi sors; A keresztény ember szabadsága; A keresztény öntudat)
1952 nagyböjt: A szerétetről ("Nagy dolog a szeretet", .Szeretet az Isten"; .Szeresd a te

Uradat, Istenedet!"; "Mint tenmagadat"; "Aki embertársát szeretí": "Atökéletesség
köteléke" - a közösségí emberről)

1952 advent: A Biblia Istene (A pátriárkák Istene; A törvény Istene; Apróféták Istene; Az
evangélium Istene)

1953 nagyböjt: A nyolc boldogság
1953 advent: Az Úrangyala
1954 nagyböjt: A keresztút
1954 advent: Négy nagy rnester (Szent Pál; Szerit Ágoston; Szalézi Szerit ferenc;

Newman)
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1955 nagyböjt: Az imádság ( csak a címéről tudunk, dokumentumok nem maradtak róla)
1955 advent: Istengyermekség és krisztusi nagykorúság (Bevezetés, A gyermeki válla

sosság; A fiatalkori vallásosság; A nagykorú ember vallásossága)
1956 nagyböjt: Isten és ember a Miatyánk tükrében
1956 advent: Öltözzetek Krisztusba! (A Krisztust magára öltött ember a hétköznapok

ban; Szeretet; Sors, Hivatás)
1957 nagyböjt: Ahét szentség ( ezt a sorozatot félbeszakította egy autóbaleset és a belőle

származó bordatörés. később, húsvét után fejeződöttbe)
1957 advent: Istenvárás - Istenkeresés (Önmagunkban; Egymásban; Saját szavában)
1958 nagyböjt: Emberek a kereszt alatt (A pogányok; A hivatalosak lj A hivatalosak II:

Júdás; A választottak I: Az apostolok; A választottak II: Asszonyok, Mária)
1958 advent: Az ember, ahogyan Isten elgondolta (Ember vagyok; Hívő vagyok;

Keresztény vagyok; Katolikus vagyok!)
1959 nagyböjt: Krisztus Urunk kínszenvedése (az öt fájdalmas titok alapján)
1959 advent: Utak Istenhez (Willibrord Verkade; Elisabeth Leseur; Takashi Nagai;

Charles Foucauld)
1960 nagyböjt: A Cirenei nyomában
1961 nagyböjt: A lelkiélet mesterei (Nérei Szent Fülöp; Szalézi Szent Ferenc; Páli Szent

Vince; Bosco Szent János)

Akonferenciabeszédek témáinak bemutatása után elsősorbanazt a hangnemetkellene
fölidéznünk, amelyek ezeket az előadásokat oly félreismerhetetlenül sajátossá tették.
Legjobb lesz néhány mondatot idéznem. Az 1946-os adventi előadássorozat kezdetéről

való a következő bekezdés:
"Az Isten útjait keressük, azŐ tanítását valljuk a ma problémáira eligazítóul. Mikor azon

elmélkedtem, hogy a ma nagy kérdései közül melyik az, amelyet mint legsürgősebbet

mostani adventi elmélkedésünk tárgyává kellene tenni, a döntő indítást egy tanárbarátom
tól kaptam, akinek feltettem ezt a kérdést. Ezt felelte: Én egy átképző tanfolyamról jövök.
Az első világháború alatt lettem tanár, és azóta most ötödször képeznek át. Becsületes
ember vagyok, és el akarok igazodni korom kérdéseiben, szolgálni akarom becsülettel a
korszükségletet, de megvallom, hogy a rarnzaporozö, egymásnak ellentmondó gondola
tok között úgy érzem magam, mint Az ernber tragédiája Ádámja, mikor Lucifer
megmutatja neki a természet erőinek működését. És vele szerétnék felkiáltani: .E zűr

között hová lesz Énem zárt egyeniséget- Ezt mondd meg nekem! Magyarázd meg nekem,
hogy ki vagyok, hogy állok szemben a világgal!"

A konferenciabeszédek hangvételét pontosan jellemzi ez a néhány mondat. Nem
szónok beszél itt. Nem is egy költő ragadja magával a hallgatóit. Cserkésztáborban szokás
így beszélni a tábortűz mellett, vagy a szegedi gimnáziumi beszélgetések, esti teázások
hangulata rémlik föl bennünk. Emelkedett ez a hang, de egy kissé száraz is, csak néha
lágyul el vagy izzik át. Az előadások professzorosak: gondolatokat fejtenek ki, tényeket
ismertetnek, gondolkodásra, egy-egy téma figyelmes körüljárására biztatnak. Az előadó

tiszteli hallgatóit, nem akar túljárni az eszükön, nem próbálja súlyos megfontolások
helyett könnyű és felszínes indulatokkal elragadni őket. Az idézet azt is mutatja, milyen
környezetből való a hallgatóság. Egy bizonyos: nem olyan emberekből áll, akik olcsó
vigaszra vágynak. SíkSándor ismeri őket, hiszen legtöbben közülük a keze alatt nőttek fel.
Kérdéseiket komolyan veszi, gondjaikat átérzi, hiteles szöval szólítja meg őket.

A piarista levéltár említett és bemutatott gyűjteményében nemcsak a lejegyzett
előadások szövege található meg, hanem ezen túl többnyire azok a lapok is, amelyeket a
beszédekelmondása közben az előadó maga előtt tartott: ezeken természetesen nem kész
mondatok, bekezdések olvashatók, hanem többször át- meg átírt vázlatok. Kíegészítésük
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többnyire egy-egygépelt idézetgyűjtemény,amelyszintén ottvolt az előadó asztalán, hogy
a megfelelő helyen föl lehessen olvasni az elkészített idézeteket. Némelyik beszéd mellett
az előkészület legelső szakaszának emlékeit őrző hevenyészett vúlatok is megtalálhatók.
Ha mindezt áttanulmányozzuk, a konferenciabeszédek születésének folyamatát is fel
tudjuk idézni magunk előtt.

Egyvalami első látásra is nyilvánvalóVll lesz a vizsgálódó tekintet előtt: a költő nagyon
sokat és nagyon alaposan késZült ezekre az elóadásokra. Egy-egy témához sok mindent
frissen elolvasott. Az "Istengyermekség és krisztusi nagykonlsag" című adventi sorozat
dossziéjában fennmaradt egy levél. Pannonhalmáról érkezett, nyilvánvalóan válaszul Sík
Sándor soraira, amelyekben bibliogclfiát, esetleg könyveket kért készülö előadássoroza

tához. Több tucat könyvet ajánl, köztük például a női valIásossagot illetően Kampmann
Th. 1947-ben megjelent két kötetét. Grundlagen ganzheitlicher Frauenbildung unter
besonderer Berücksíchtígung des religiösen Bereichs. Mindjárt mellette Buytendijk
műve: Die Frau. Natur; Erscheinung, Dasein (Köln, 1953) és Simone de Beauvoir sokat
emlegetett műve: Le Deuxíeme sexe. Nem állítom, hogy a konferenciázó feldolgozta az
egész ajánlott bibliográfiát. Az azonban önmagában sokat mond, hogy ilyen alapos
tájékozódással fogott munkához, s nem egyszeruen emlékezetében, személyes tapasztala
tából merített.

Talán még valamire vall ez a gondos és munkás felkészülés. Arra,hogy Sík Sándor egy
professzor alaposságával és felelősségtudatával olyan témákról tartott itt előadásokat,

amelyeknek igazában nem volt szakértője. Erre volt szükség, ezzel lehetett kérdésekkel
küszködő embereknek segítséget nyújtani, s ő volt abban a helyzetben, hogy szélhatott.
Feladatként vállalta tehát ezeknek a témáknak korszeru, gondos feldolgozását, szinte
elölrőlvégigtanulva biblikus, történelmi műveket,életrajzokat. 'Iudös lelkiismeretesség
gel dolgozott, s ezt a lelkiismeretességet még szigorúbbá tette az a tudat, hogy nem saját
szakterületén mozog. .

Még egyet érzünk világosan, hogy nem volt egyedül. Nemcsak Pannonhalmáról
kérhetett bibliográfiát és friss könyveket. Mindennapos tanácsadóként mögötte voltak
saját rendtársai, a piarista teológiai főiskola tanárai: saját könyvtárán kívül keze ügyében
volt Schütz Antalnak, Balanyi Györgynek könyvgyújteménye, s akkor, amikor az átlagos
magyar értelmiségi nemigen jutott újabb nyugati könyvekhez, hozzá - tanítványai révén
is - hamarabb eljutottak Suhard körleveleí, Guardini, Daniel Rops, Ricciotti művei.Kissé
túlozva mondhatnánk, hogy másfél évtizeden át az egész ország katolikus ( sőt keresztény)
értelmisége helyett figyelt, olvasott, szóvá tette azt, ami a legtisztábban látók tájékozódá
sában, beszélgetéseiben feltisztult.

Szokatlan történelmi helyzet szorításában született meg ez a nagyívű vállalkoZás. Úgy
gondolom, mégis jellemzőa vállalkozóra is. Mikor a konferenciáz6 képével szemem előtt

végigtekintem Sík Sándor egész pályáját, fölvillan bennem az a gondolat, hogy tal4n
korábbi élete is szokatlan történelmi helyzetekben született, nagyívű vállalkozások
sorozata volt. tgy vághatott neki annak idején az egyetemi katedra vállalásával járó
irodalomtörténészi munkának, így dolgozta bele magát az esztétikába. Talán még
költészetének fejlödését is be lehetne mutatní hasonlöfeladatok felismerése és betölté
seként.
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MELCZER TIBOR

"Kell az áldozat"
Sík Sándor és Radnóti lélekrajzához

"Senkinek sincs nagyobb szeretete annál,
aki életét adja azokért, akiket szeret."

(Paul Claudel)

Radnóti Miklósnétól tudom, utóbb - férje halálának bizonyossá válása után - Sík
Sándorhoz írott levelébőlis értesültem róla, hogy 1944 márciusában, közvetlenül a német
megszállást követő napokban a költő végső sebzettségében és tanácstalan kétségbeesé
sében az őt atyjaként szeretö professzorar kérte, látogassa meg. Katolikusok számára is
több mint elgondolkoztatóak lehetnek eljövetelekor "Miklós fiának" mondott szavai: "Kell
az áldozat." Mit érthetett ezen?

SíkSándor válogatott munkáinak - A kettős végtelennek - második kötetében jelent meg
először - Rónay György jellemzését idézve - "a kor gyötrelmeitől és a tajó személyes
élményektől remegő Szenvedésről, mely 1944. március 26-án a szegedi Miatyánk sorozat
záróbeszéde volt, De szabadítsd meg a gonosztol címmel." Vagyis míkor Radnótit fölkereste,
lelkében már ott élt a gondolat, sőt, bizonnyal már papírra isvetette mindazt, amit egyhéttel-a
tragikus március 19. után jónak látott hallgatóinak az áldozat szükségéről elmondani.

E történelmi mélyponton Sík Sándor beszédében az Úr imádságának utolsó sorát
igyekszik értelmezni. Megengedve, hogy a gonosz fogalma azonos lehet a bűnnel vagy a
földön az emberi rossz képében elszabadult sátánnal, egy harmadik értelmezés mellett
fejti ki érveit. Ez pedig a szenvedés. Amelynek rettenetes idejét éli a kor embere. E szörnyü
titokkal történő szembenézesre szólít, Az ettől való szabadulás természetes emberi
vágyáról beszél, amelytől Isten fia sem volt ment, midőn a Getszemani kertben a keserű

pohár eltávoztatásáért fohászkodott. Amely kérésben - emlékeztet Sík - "benne van a
megnyugvás az Isten akaratán".

Ezután az ember méltó szenvedését taglalja. Aki Cirenei Simon módján részese lehet
önnön passiójával a megváltás művének; ahogyan azt Szent Pál önnön szenvedésének
felajánlásával példázta. Majd jön a patetikusan, sőt, kétségbeesett pátosszal vissza- és
visszatérő kategorikus imperativus: "Engesztelés! - másokért szenvedni! És mennyire
ideillik a Miatyánk utolsó szava: az Ámen. ( ... ) -ügy van-, elfogadom, igaz, úgy legyen!"

Mindebben pedig nincs elvont moralizálás. Sík a gondolatait az adott történelmi
helyzettel igazolja. "És ma olyan időt élünk, amikor nem lehet kereszténynek lenni 
félek, hogy nem lehet emberhez méltó életet sem élni - bizonyos fokú hősiesség nélkül.
( ... ) amikor szembekerül mindenki a sorsával, és nem futhat senki a szenvedéstől ( ... )"
Sami okfejtésében a legdöbbenetesebb: noha csak a bűntelen ember - ha volna ilyen! 
mondhatná magát ártatlannak abban, ami a világban bekövetkezett, mégis az igazakra
apellál, az ő áldozatuk, ha kell, életáldozatuk engesztelheti meg Istent, s Jézusnak és Szűz

Máriának - az emberek felhalmozott szörnyű vétkei miatt - fájdalmas szívét.
Ha ez volt Sík Sándor mondandója - egy héttel az ország megszállása után - szegedi

hívei számára, mondhatott-e mást ugyanez időben "Miklós fiának"? Aki a professzor
távoztával úgy érezte - s ezt ki is mondta -, hogy most már fölvette az utolsó kenetet.
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Mielőtt bárki arra bátorodnék, hogy megítélje Sík Sándor szerepét, azt kell meggondol
nunk, hogy mondott-e bármi merőben újat Radnóti számára, vagy csak a benne régen
meglévő érzéseket, gondolatokat erősítettemeg.
Később bemutatandó konfessziója szerint Radnóti tizennyolc éves korától katolikusnak

érezte és vallotta magát. Verseiben ez időtől jelen van nemcsak az Új Szövetség, de a
katolikus hitélet megannyi motívuma is. Nem a tételes vallásosság szellemében, hanem a
természetes módon vállalt műveltségi és életérzésbeli örökség bizonyságaként. S ha
szigorú mértékkel mérve utóbb helyenként a profánságig, majd egy átmeneti időszakban
az ateisztikus lázadásig jut is el, e versek zömében is a keresés, az azonosulás szándéka,
vagyéppen a hit adományának elapadása miatti hiányérzés szölal meg. Mindenesetre eljut
a Krisztus-élmény - ellentmondásosságában is elgondolkoztató - kitüntetett vállalá
sához. Méghozzá kétszeresen. Először a kommunista Barbusse Jézus-könyvéből vesz
mottót első verseskötete, a Pogány köszöntő elé; majd egy hamvas szépségű versben
Jézushoz hasonlítja magát.

Huszonkét éves vagyok. Így
nézhetett ki ősszelKrisztus is
ennyi idősen; még nem volt
szakálla, szőke volt és lányok
álmodtak véle éjjelenként!

(Arckép)

Ezmár második kötetében, az Újmódipásztorok énekroen jelent meg, amelynek példányait
az ügyészség lefoglaltatta, íróját közszeméremsértéssel és vallás elleni kihágással vádolta. Az
egyetemről történő eltávolítást is jelentő ítélet jogerőre emelkedésétől Sík Sándor mentette
meg, avval, hogy - rendtársai véleményére is hivatkozva - levélben állította: az inkriminált
versek ValI.áSgYaIáZáS nem tartalmaznak. (Radnóti ekkorramár elhatározta megtérését, hiszen a
perben külön is szemére vetették, hogy más vallástiszteletének tárgyához hasonlította magát, s
ő ezt nem érezte "más" vallásnak. Ám félt az érdekből történő megkeresztelkedés 1átszatátó~

amely tiszta szándékát megcsúfitotta volna.)
Mint jutott el azokhoz a lelki és erkölcsi tényezökhöz. amelyek - 1942 elején - egy Sík

Sándorhoz írott, nagyon keserű levelében kimondatták vele: "Mélyen katolikus léleknek
tartom magam, talán Professzor Úr is annak tart( ... r, majd utóbb a meggyőződése

szerint immár semmi "hivatalos" védettséget nem jelentő keresztség felvételéhez, ezt
vizsgálni ezúttal nem feladatunk. ("Eretnek hadak között hűségrepéldakép" c. tanulmá
nyomban - Irodalomtörténet, 1984. 2. - tettem erre kísérletet.) E lelkiség talán
legfontosabb vonásának számbavétele nélkül azonban nem gondolható meg: mit jelentet
tek számára 1944 márciusában Sík Sándor szavai. Arról van szö, amit Rónay György egy
jegyzetében (Új Ember, 1962. 10. 2.) úgy fogalmazott meg, hogy Radnóti katolicizmusa
nem dogmatikai meggondolásokkal vagy "fülbemászó" katolikus hangok megszólaltatá
sával érvényesül, hanem olyan ember lényegeként, akinek sajátja a szenvedés és áldozat
katolikus élménye, ama "mysterium passionis", amely szerinte nem katolikusok számára
aligha felfogható. És tegyük hozzá, aki egyszer eljutJézus közelébe, vagykivált, ha azonosul
vele, az nem választhatja csak a születés, a karácsony ujjongó örömét (mily gyengéd
szeretettel érzékítette meg ezt az örömöt például Radnóti a Lapszélijegyzetek Lukácsboz
soraiban), és nem választhatja csak a tanító és csodatévő Krisztus befogadását sem.
Fogantatásában, születésében, földi életének minden mozzanatában ott kell tudjuk a
megváltás szent ám rettenetes beteljesedését, a nagypéntek tragikumát.

Nem véletlen, hogy Radnóti 1936-ban, új verseskönyve, a]árkálj csak, halálraítélt!
címével és benső üzenetével hirdeti, megföllebbezhetetlenül magán tudja az áldozati

/
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jegyet, s a kötet címadó versében - a kisdedjézus hasonlatot is segítségül véve :- fejezi ki
minden önigazolását: -költö vagyok,bűntelen és edzett a szenvedésre-, O,költő tisztán élj
te most, I mint a széljárta havasok I lakói és oly bűntelen, I mintjámbor, régi képeken I
pöttömnyi gyermek jézusok. II S oly keményen is, mint a sok I sebtől vérző, nagy
farkasok.

Egy esztendő múltán, a chartres-i katedrális láttán pedig így elmélkedik az írástudó
emberről,akinek kezében nem pusztító fegyver,hanem írótábla, fénye a szellem világa,és
a fizikai erőszak elpusztíthatja:IKőszentmozdul meg oszlopán, nyolc óra már, Ia tompa
fény hulló sotétre vár.IS hang szól magasból: testben éltem én, Ide mégsem test szerint
vitézkedém. IIEj leselkedik;a szent beáll a sorbaIholtkőnek ujra most. Az álla csoma. I
Vihar harapta ki, vagy uasfogu pogány? II Eltünt. I Kezében tábla volt és fény a
homlokán. (Chartres)

Ez a magatartásforma piedesztálra emelt, glorifikált. Magából a versből is egyértelmű. S
ezt hangsúlyozza még e vallomás ("testben éltem én, I de mégsem test szerint
vitézkedém") forrása; Pálapostolnak a Korinthusbeliekhez írott II. levele 10, fejezetéből a
2., a 3. és a 4. vers.

"Kérlek pedig, hogy a mikor jelen leszek, ne kelljen bátornak lennem ama bizodalomnál
fogva, a mellyel úgy gondolom bátor lehetek némelyekkel szemben, a kik úgy gondolkod
nak felőlünk, mintha mi test szerint élnénk.

Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk.
Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek

lerontására ( ... )"
Az 1940-es évek elejétől már nemcsak lelki, hanem fizikai megpróbáltatások is táplálják

ama .rnysteríum passionis" élményét. 1940-es első, és még szörnyűbb, 1942-43-as
második munkaszolgálatáról megjelenő naplójában bőven olvashatunk. S az átélt borzal
makra igen tanulságos rnödon emlékezik Zolnai Bélának, másik kedves professzorának
1943. április 23-án, még mindig munkaszolgálatosként írott levelében, amelyben őt

keresztapjának kérte fel.
"Mintegy tizenöt esztendeje határoztam el magamban, hogy harmincnegyedik évem

betöltése előtt megkeresztelkedem. Krisztus harminchárom esztendős rmilt s még nem
volt harmincnégy, mikor megfeszítették - ezért gondoltam így... Tizennyolc éves
koromtól katolikusnak érzem és vallom magam. Spekulációnak vagy menekülésnek
valóban nem hihető ma már a megkeresztelkedés, hiszen semmi reális előnye nincs ...
Erdélyben raboskodtam... lapátoltam a szenet és cipeltem a cukorzsákokat, azóta itt
Pesten, egy angyalföldi faárugyárban lövedék ládákat csinálok napi tíz órán át ..." - (A
levélrészleteket közreadö Zolnai Béla az idézettekhez hozzáfűzi: ,,1943. május 2-án Sík
Sándor keresztelte. Még másfél évet élt.")

Vas István - aki utóbb hozzájutott az Újmódi pásztorok éneke egyik lefoglalt,
büntetőtörvényszéki példányához - a Mért vijjog a saskeselyű? egyik költőien szép
részletében azon tűnődött el, hogy a kötetben kék irónnal jelölt, inkriminált sorok láttán, a
kamaszos blaszfémiákban megbúvó gyöngédségre. vagy az Arckép emlékezetes soraiban
- "Huszonkét éves vagyok. Igy I nézhetett ki ősszel Krisztus is I ennyi idősen .. ." - az
azonosulás különös rnerészségére akkoriban fölfigyelt volna-e? Majd megvallja: "Később
sem vettem észre. Csak most, hogy a kék ceruzavonal mellett az öt sort nézegetem, [az
Arckép sorait,] látom derengeni mögöttük egy levélnek a mondatait ... " Sfelidézi mellé a
Zolnai Bélának írt, imént látott vallomást. Amelynek sorai úgy vetülnek rá az Arcképre,
mintha egy rnerész tárlatrendező Michelangelo ifjúkori, és síremlékének szánt, kései
Pietaját helyezné egymás mellé.
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Az igazak áldozata - mínt mondottuk -, SikSándor beszéde szerint az egyetlen út az en
geszteléshez. S ezt imigyen teszi érzékletessé: .,Az Isten tíz"~ megkönyörült volna szo.
domán, hány igazkell ahhoz, hogyezt a millió sok Szodomát az Úristen visszafogadja a kezébe?"

Azt, amit a Biblia Ábrahám könyörgésével példáz, Radnóti is mélyen átérezte. Másképp
nem fejezhette volna be a Nem tudbatom . . .-ot úgy, ahogyan tette. Irgalmat kérve a többi
néphez hasonlóan bűnös magyarságnak az igazak kedvéért. S nem egyszeruen a
-nagyszárnyú, virrasztó éji fellegtöl-, hanem attól, akit jelképez, akit takar. A Kinyilatkoi~

tatast hallgató Mözes előtt megjelenő felhő társa ez, "amelyben az Isten vala". (II. M.
20:21. ) Sa SikSándor fordította zsoltárok fellegének és védőszárnyának rokona. Amint az
Úr "Felhőt bocsátott oltalmul föléjük", (104. zsoltár). Vagy az 56. psalmus szerint:
"Szárnyaid árnyékában I Én lelkem megvonul, I Amíg a romlás elvonul." S a példák
szaporíthatók.

A német megszállással a költő - mint megannyi sorstársa - teljesen kiszolgáltatottáválik.
Egymást követik a zsidóellenes rendelkezések. Különféle ingóságok elvétele. a sárga
csillag viselésének kötelezettsége; az összeköltöztetések, majd vidéken a deportálások.
Radnóti a csillagviselés életbe léptetése előttinapon (április 4-én) VasIstván társaságában
búcsút vesz a belvárostól; felkeresi Sik Sándort is a piarista rendházban, aki mindkettőjü
ket megáldja; hogy aztán végsőbevonulásáig - a megbélyegző jegyviselését elkerülendő
- ne lépjen ki többé az utcára.

E teljes kiszolgáltatottságból tör föl a sem emlék, sem varázslat önnön sorsával
illúziótlanul számot vető, ám jövőbeli megigazulásában hívő, nagy vallomása.

Ebben az állapotban csak mintvégleg lezárult mültra tekinthet vissza egykorivédettség
érzésére.

Eddig úgy ült szívemben a sok; rejtett harag,
mint alma magbázában a négerlJarnamag,
és tudtam, hogy egy angyal kisér, kezében kard van,
mögöttem jár, vigyáz rám s megvéd, ha kell, a bajban.

A gyermeket óvó őrzőangyal szerepe párosul itt a bibliai védettséggel. amelyrőlJózsué
könyve beszél, (5; 13-15) midőn Jerikho lerombolása előtt Józsuénak Isten angyala
jelenik meg", "meztelen karddal kezében". E védettséggel szemben azonban ott látjuk a
jelen emberét, a kifosztottat és védtelent.

De aki egyszer egy vad bajnalon arra ébred,
hogy minden összeomlott s elindul mint kisértet,
kis holmiját elhagyja s jóformán meztelen,
annak szép, könnyüléptú szívében megterem
az érett és tün6dIJ kevésszavú alázat,
az másról szó~ ha lázad, nem önnön érdekér6~

az már egy messzefényl6 szabadjöv6 felé tör:

A védtelenség és az alázat e megvallásánál érhető tetten a költemény felnőttsége.Jól
látja Bibó István (Confessio, 1979. 4.) a műben "a szemelvre szabott gondviselés
gondolatáról lemondó végsőbefejezés"-t, - ez is krisztusi jegy ("Én Istenem, én Istenem!
miért hagytál el engemet?" - Máté, 27; 46.) -, s az is bizonyos, hogy "jól érzékelteti a
vers, hogyan jut el valaki a vigyázó és bossZúálló angyalban bizakodástól az elmélyedtebb
hitig, amelyet a bossZú föladása és az alázat megjelenése jellemez".
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A felnőttségnek nem ellentmondóan az alázat és altruizmus e sorait olvasva ott érezzük
a testvériség Szent Ferenc-i megnyilatkozását; felötlenek bennünk Giotto fresköí (Szent
Ferencet kitagadja az apja; Szent Ferenc lemond a földi javakról; elajándékozza a
köpenyegét és társai; nem feledkezvén meg róla, mint verselte meg Radnóti már húsz
évesen a Madátprédikációt Az áhítat zsoltáraiból6. versében); és ,eszünkbe jut a k<)ltő

Assisi Szent Ferenc is, a Sík Sándor fordította Naphimnusz írója. Mert miről vallanak e
sorok? Az. alázatról, amelynek jelzői:érett - tehát tudatos, végleges; tűnődő és kevésszavú,
vagyis csendes. E csendes "alázat"-ra füzérrímszerű asszonáncban jön a válasz: "ha lázad". S
e csendes alázat értelmezője is e sor: "az másról szöl, ha lázad, nem önnön érdekéről." S
csak negymesszefényíö szabad jövő"-höz fellebbezhet. Mert néki immár igen véges az útja.

Semmim se volt s nem is lesz immár sosem nekem,
merengj el hát egypercre e gazdag életen;
szívemben nincs harag már, bosszú nem érdeke~

a világ ujraépül, - s bár tiltják énekem,
az új falak tövében felhangzik majd szavam;
magamban élem át már mindazt, mi hátravan,
nem nézek vissza többé s tudom, nem véd meg engem
sem emlék, sem varázslat, - baljós a menny felettem;
ba megpillantsz. barátom, fordulj el és tegyints.
Hol azelőtt az angyal állt a karddal, -
talán most senki sincs.

Légy alázatos, küzdj másokért, ne légy haragtartó, ne légy bosszúálló. Íme, az
evangéliumi lelkület, amely Radnótit ekkor már végérvényesen jellemezte. S ennek nem
mond ellent a Nyolcadik ecloga és a vonzáskörébe tartozó más kései versek (Negyedik
eeloga, Töredék) prófétai haragja, hisz mindaz már az egyetemes erkölcsi világrenden
esett rettenetes sérelmek miatt fellángolt költői-prófétai indulat, személyes bosszúhoz
semmi köze nincs. Végső eclogája pedig azt tanúsítja, hogy amaz elszabadult gonosz
okozta tengernyi szenvedés után krisztusi értelemben megújult világ, s benne szabad haza
várományosa immár a költő és a nép,

... eljön az ország, amit igért amaz ifju tanítvány,
rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat.
Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az az óra,
már születőbenaz ország. Hogy mi a célja az Úrnak, 
kérdém? lásd az az ország. Útrakelünk, gyere, gyüjtsük
össze a népet, hozdfeleséged s mess botokat már.
Vándornakjó társa a bot ...

TISZtelt Olvasóink! A papírárak és nyomdai költségek emelkedése lapunkat sem
kímélte meg. Ezért mi is a lap árának emelésére kényszerültünk. Bízunk szíves
megértésükben és további támogatásokban. Köszönjük!
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BAIÁZS PÁL

Aiternatív katonai szolgálat

Tények és tapasztalatok

Kelet-és Nyugat-Európában egyaránt mind gyakoribb jelenség, hogy sorkötelesfiatalok vallási
vagy humanitárius motívumoktól indíttatott lelkiisrneretOkre hivatkozva megtagadják a
fegyveres katonai szolgálatot, viszont közülük sokan késznek mutatkoznak népük, nemzetük,
illetve az emberiség javára közhasznü szolgálatot vállalni akár a hadsereg kötelékében, akár
azon kívül.Több nyugat-európai országban erre törvényes keret ad lehetőséget.

Mi a helyzet Magyarországon? - A Magyar Népköztársaság Alkotmánya kimondja, hogy
"a Magyar Népköztársaság biztosítja a polgárok lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad
gyakorlásának a jogát". l Továbbá: "A Magyar Népköztársaság polgárainak megtisztelő

kötelessége, hogy általános hadkötelezettség alapján katonai szelgálatot teljesítsenek,">
Az Alkotmánynak e két paragrafusa akkor kerül összeütközésbe egymással, amikor egy
sorköteles fiatal a sorozóbizottság előtt kijelenti, hogy lelkiismerete tiltja számára a

.fegyveres katonai szolgálatot. Az ilyen fiatalok ellen a BTK 336. §. szerint járnak-el, mely
kimondja, hogy az a hadköteles, aki katonai szolgálatának teljesítését megtagadja, öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntethető.A katonai bíróságok - humanitárius szemponto
kat figyelembe véve - nem szokták kiszabni a maximális börtönbüntetést, de azért
valamivel hosszabb időre ítélik el az illetőket, mint amennyi a tényleges katonai
szolgálatuk időtartama lett volna.

A fenti tények és azok végrehajtási gyakorlata ma is általános érvényű, a következő

részleges módosítással: A Minisztertanács Honvédelmi Bizottsága 1976·ban - figyelem
be véve azokat az igényeket, amelyek az egyes vallások részéről felmerültek a fegyveres
katonai szolgálattal kapcsolatban - úgy mödosította az általános hadkötelezettségre
vonatkozó honvédelmi törvényt, hogy azon vallásfelekezetek tagjainak, amelyeknek
hitelvei tiltják a fegyveres katonai szolgálatot, lehetőséget biztosított fegyver nélküli
katonai szolgálatra.3 Tehát egyelőre nincs lehetőségáltalános érvényű alternatív katonai
szolgálatra. Ez csak a fegyveres katonai szolgálatot hitelvből tiltó kis vallásfelekezetek
tagjaira korlátozódik. Viszont - különleges engedély alapján - már előfordult,hogy más
személyek is választhatták a fegyver nélküli katonai szolgálatot.

Mit jelent ez a gyakorlatban? A fegyver nélküli katonai szolgálatra bevonult fiatalok a
hadsereg kötelékében, de külön szakaszban teljesítenek szolgálatot. Jogaik és kötelessége
ik ugyanolyanok, mint a többi katonáé, a fegyverhasználatot kivéve.4

Hány személyt érintett az alternatív lehetőség 1976-77 óta? A Honvédelmi Minisz
térium tájékoztatása szerint kb. kétszáZan teljesítették idáig honvédelmi kötelességüket
fegyver nélküli katonai szolgálattal (többnyire a nazarénus közösség tagjai), s kb. hatszáz
fő, többnyire a Jehova közösség tagjai - bár választhatta volna a fegyver nélküli katonai
szolgálatot - ezt az alternatív lehetőséget is megtagadta. Őket a katonai ügyészség
vádemelése alapján a katonai bíróság börtönbüntetésre ítélte.s

A Magyar Püspöki Kar nagy fontosságot tuíajdonított ezeknek a kérdéseknek. EZért 19.86.
június 25 - 26-án megtartott konferenciájátl elhatározta, hogy állást foglal a kötelező katonai
szolgálattal kapcsolatban.s Ezt hamarosan I<özzé is tette a katolikus sajtóban. Ugyanakkor a
püspököknagyon jól tudják, hogy egyesek lelkiismeretére milyen elviselhetetlenül nagy teher
nehezedik a honvédelemmel járó kötelezettség fegyveres formájának vállalása miatt. Ezért,
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amikor 1988. március 14-én a Parlamentben GrósZKároly,az MSZMPPolitikai Bizottságának
tagja, a Minisztertanács elnöke a magyarországi egyházak vezetőivel találkozott, dr. Paskai
Laszlöprímás, esztergomi érsek, a MagyarPOspökiKar elnöke azt kérte a konnánytól, "tegyék
lehetövé .fiatalokbizonyos csoportjai sZámára az alternatív katonai szolgálat bevezetését".'

E kérés teljesítésére a kormányzati és a társadalmi szervek nagyfokú jóindulatot
tanúsítanak. - Írásunk a fogalmi tisztáZódáshoz, és a nagyon bonyolult problémakörhöz
kapcsolódó kérdések megnyugtató és helyes megoldásához kíván - a maga eszközeivel
segítséget nyújtani.

Milyen összefüggésben tanít az egyház az alternatív katonai szolgálatról?

A II. Vatikáni zsinat legterjedelmesebb és talán legizgalmasabb dokumentuma az a
lelkipásztori konstitúció, amely az egyház és a mai világ viszonyát tárgyalja.8 A konstítücíö
elsO része az egyház és az ember hivatását, valamint a mai modern világhoz fűződő

alapvető viszonyát világítja meg az evangélium fényével, s ettől egészen újszerű tanítást
kapott mondanivalója. A dokumentum második része néhány különösen égető kérdésre
hívja fel a figyelmet, azaz sorra veszi a modern világ tragédiával fenyegető kríziseit: a
családét, a kultúráét, a gazdasaget és a politikai életét. A krízist súlyos igazságtalanságok,
azaz bűnök váltották ki. Kiderül, hogy az evangélium fényénél mindegyik krízis
megoldható. De szükséges is rájuk megoldást keresni, végsősoron az emberiség léte forog
kockán: a felhalmozódó igazságtalanságok gyűlöletbe, háborukba és halálba torkollanak.
Ezért a zsinat tanításának végén az egyetlen lehetséges perspektívára mutat rá: a béke
védelmére, és a nemzetek közösségének erősítésére.

De mi valójában a béke? ,,A béke nem egyszeruen az, hogy nincsen háboru. Nem
merőben az ellentétes erők puszta egyensúlyának állapota. Nem valósíthatja meg
önkényuralom. A békét helyesen és"szabatosan -az igazságosság művének- kell monda
nunk (Iz 37, 7)."9 "Abékét csak akkor lehet elérni a földön, ha biztosítvavan mínden, ami a
személyt megilleti, és ha az emberek bizalommal és önként bocsátják egymás rendel
kezésére lelki és szellemi kincseiket."10

A béke tehát Istentől a társadalomba ültetett rend gyümölcse.'! A rendet" fel kell
fedezni, és tudatosan meg kell valósítani, hogy a: "gyümölcs" élvezhető legyen. Követ
kezésképpen, bármilyen területen megsértik az emberek a rendet, veszélybe kerül a
"gyümölcs", melynek legtragikusabb eredménye a háboru és a halál.

A rend megsértése a bűn. ,,Amilyen mértékben bűnösekaz emberek, olyan mértékben
fenyeget a háboru rérne, és... amilyen mértékben egyesülnek a szeretetben, és így
legyőzik a bűnt, olyan mértékben kudarcot vall az erőszak iS."12

Az egyház azonban világosan látja, hogy a gonoszság misztériuma jelen van a világban,
így a bűn realitásával egyelőre számolni kell. A fenyegetettség, valamint a népek és
nemzetek pusztulásának veszélye valóságos közelségbe került. Ezért egyrészt azt tanítja,
hogy az emberiség egyetlen igazi alternatívája itt a földön a béke megteremtése, azaz
minden szellemi és lelki energiáját a kibontakozás, az "igenlés", és nem a pusztítás, a
"tagadás" szolgálatába kell állítania; másrészt pedig megállapítja, hogy "amíg a háboru
veszélye fennáll, s nincs illetékes és megfelelő hatalommal ellátott nemzetközi tekintély,
addig nem lehet megtagadni a kormányoktól az igazságos védekezés jogát, feltéve, hogy
már kimerítették a békés megegyezés minden lehetőséget".'>

Tehát szö sincs arról az egyház tanításában, hogy az erőszakot erőszakkal kell legyőzni,

mert az újabb békétlenség forrása lenne. Szö sincs a "militarizmus" támogatásáról, viszont
tanít a "védekezés jogáról", ami nem pusztán lehetőség, hanem jóval több: erkölcsi
kötelesség. Külön szöl az egyház a katonai szolgálat moralitásáról, amiről az alábbiakban
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még szö 'lesz. Tehát a béke egyetemes szolgálatán belül az' egyhú elismeri a katonai
védekezés jogát, mint utolsó, és adott esetben elkerülhetetlen lehetőséget.

A katonaiszolgálat ellátása testi és lelki aIkaItílasságot igényel. Nem elegendő csaka
testi alkalmasság.Aszolgálattal járó tehertétel sokak számára elviselhetetlen lelkiismereti
konfliktussal jár. Ennek tudatában kéri az egyhú, hogy. "a törvények megértően

intézkedjenek azokról, akik lelkiismereti okokból nem fognak fegyvert, de készek békés
formában szolgálni az emberek közösségét".14 Mert ha ilyen intézkedés nem várhatö, az
újabb igazságtalanság és békétlenség forrása lesz.

Mi a lelkiismeret, és hogyan működik?

Az ember a maga belső világában olyan - cselekedeteit mínösnö - törvényre bukkan,
amelyet nem ő szabott meg magának, de amelynek mégis engedelmeskedni tartozik. I S

Ennek a belső törvénynek a szavát nevezzük lelkiismeretnek
Alelkiismeret az emberrel együtt születik, majd fejlődik egész élete során. {gyaz egyén a

különbözö szellemi hatásokat és tapasztalati tényeket egészen szabadon vagy magába
integrálja vagy tudatosan visszautasítja. A változások során a lelkiismeret érzékeny,
kifinomult, helyes, vagytéves, laza, érzéketlen lesz. De ezt így csak elméletileg és kívülről

állapíthatjuk meg, úgy, hogy hozzámérjük egy adott személy cselekedeteit konkrét
közösségének objektív törvényeihez.

Minden ember számára a saját lelkiismerete - úgy; abban az állapotban, ahogyvan - a
leghitelesebb cselekvési norma. Személyes mivoltunk belső szava önmagunkhoz szöl,
amit közvetlenül soha senki sem hallhat meg. Csak közvetve. ha valamilyen módon
nyilvánosságra hozzuk lelkiismeretünk szavát. De ebben az esetben is csak az eredeti
belső szö gyenge interpretálásár61 beszélhetünk, hiszen a lelkiismeretet a maga gaz
dagságában sohasem hozhatjuk a felszínre; intim mödon, mindig egészen a mienk marad.

A lelkiismeret tehát belső SZÓ, belső törvény, amely azonban sohasem dönt, csupán
informál. Magaaz ember, a személyiség dönt. Ezért fordulhat elő, hogy valakia lelkiismerete
ellen hozza meg döntését. llyenkor belső ellentmondás, meghasonlás, krízis áll elő. Azember
a belső igazságáta legbensőbb énjében hazudtolja meg. Hasonl6 krízishelyzet jön létre akkor
is, ha valakit lelkiismerete ellenében cselekvésre kényszerítenek

A fegyveres katonai szolgálat ellen állást foglaló lelkiismeret

Milyen lelkiismereti okok miatt foglal állást valaki a fegyveres katonai szolgálat ellen?
Legszembetűnőbb azon vallásfelekezetek tagjainak esete, akiknek hitelvei tiltják a
fegyverfogast. Ők nyilván a lelkük mélyén súlyos tilalomként élik meg ezt a követelményt.
Másokat a kiélezett harci cselekmények során lehetséges öldöklő szituáci6 végiggondo
lása sokkol. A nyugat-európai tapasztalatokból viszont arra lehet következtetni, hogy a
legtöbb fiatalra a közelmúlt történelmi eseményei, az iszonyú mennyiségben felhalmozott
fegyverkészletek vannak bénít6 hatással. Nem lehet a haza védelmének nevezni a
diktátorok, politikai vagy gazdasági csoportok érdekeiért sokszor idegen országokba vagy
földrészekre parancsolt és ott értelmetlenül elpusztult mill6ik szolgálatát.

Ezek bizony súlyos tények Sokak lelkiismeretét olyan mértékben befolyásolja, hogy a
maguk számára tilalmazzák a fegyveres szolgálat vállalását. Megfigyelhető viszont, hogy
ezek a fiatalok sokkal készségesebbek és önzetlenebbek a humanitárius szolgálatokban.
Nyilván a lelkiismeretük az előbbi tiltást ezzel a pozitív paranccsal kompenzálja.

Láttuk, hogy a lelkiismeret nagyon komoly tényező, szavát komolyan kell venni.
Ugyanakkor a lelkiismeret szava "belül" szöl, A társadalom számára éppen ez jelenti a
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nehézséget: a honvédelmi törvény végrehajtása során hogyan győződhetmeg a valóban
meglevő lelkiismereti konlliktusrol? Javaslatunk a következő. Először is el kell fogadni
mindenkitől a leíkíísmerete szavaröl tett vallomását. M~or: közvetett mödon
bizonyságot lehet szerezni, az illető igazmondö-e vagy sem, kötelességteljesítő-evagy
múnkakerülő, érzékenyen reagál-e a világ dolgaira, vagy mindennel szemben cinikus,
nemtörődöm. Korábbi életében "lelkiismeretesnek" bizonyult-e vagy "lelkiismeretlen
nek". Ilyen és hasonló vizsgál6dásokkal egészen pontosan meg lehet közelíreni az illető

lelkiismeretének valódi állapotát.

A fegyveres katonai szolgálat mellett állást foglaló lelkiismeret

Azelőzőekben vázolt nehézség jó részével nyilván mindenki lelkiismerete szembetalálko
zik. A legtöbb ember mégis úgy gondolkodik, nincs a világon olyan dolog, amivel vissza ne
élnének az emberek, de eredendően mégis mindegyik értéket hordoz magában. A
visszaélesek sokasága azért nem kényszeríthet megfutamodásra, mert akkor csak a
gonoszság erőinekengednénk át a terepet. Édes szülö és felnevelő hazám sok mindennel
megajándékozott, amit most nekem is tovább kell gyarapítanom és védelmeznem. Az én
vágyam is "a soha többé háborút", hogy a népek és nemzetek harmonikusan fejleidhesse
nek és boldogan élhessenek. Pontosan ezért parancsolja a lelkiismeretem, hogy ne
húzzam ki magam népem védelmére való felkészülésből. Az egyház erről így tanít:
"Akik ... katonáskodva szolgálják hazájukat, ne másnaktekintsék magukat, mint olyanok
nak, akik a népek biztonsága felett őrködnek.Ha szolgálatukat ebben a szellemben végZik,
a béke megszilárdulásához járulnak hoZZá."16

A lelkiismeret szava azonban nemcsak abból a két szöböl áll, hogy "foghatsz",vagy "neOl
foghatsz" fegyvert, hanern ennél jóval többet parancsol. A keresztény ember számára
például a többi emberrel együtt vallott etikai normákon túl vallási életének igényeit is
diktálja. A Magyar Néphadseregbe bevonuló minden fiatal "elvtárs" lesz, még a papnö
vendék és a szerzetes is. Katonai szolgálata során semmiféle lelkészi szolgálatban nem
részesülhet, katonaruhában templomba nem mehet be. (Víszont a papnövendékeket
néhány éve hivatalosan is meglátogathatják tanáraik, és a laktanyában foglalkozhatnak
velük; de még az ő esetükben sem megoldott a tényleges lelkészi szolgálat.) Egy igazán
szocíalísta és demokratikus hadseregnek azonban meg kell találnia azt a megszólítási
formát, amely minden tagjára egyformán érvényes és egyformán megtísztelö.

A Magyar Népköztársaság Alkotmánya biztosítja polgárai számára "a vallás szabad
gyakorlásának a jogát".17 Milyen jogon tiltják meg tehát katonák sZámára, hogy például
kimenóben templomba mehessenek? Ilyen tilalmat a katonai szabályzat sehol sem
tartalmaz. Maga az eljátás pedig alkottnányellenesnek minősül.

El kell viszont ismernünk, hogy a katonai szolgá1at jellege megkívánja, hogy a katona szá·
mára maga "a szolgálat" legyen az elsődleges. Ennek alárendelve, de ezzel összhangban a leg
elemibb vallásos lelkiismereti. igényének és alkotmányos jogánakis érvényesülnie kell, amit
csak egymegszervezett lelkészi szolgá1attud nonnálisan kielégíteni. A MagyarNéphadsereg
ben 1951-ig tábori lelkészek múködtek. Akkor hirtelen nyugdfjaztákőket. A katonai lelkészi
szolgálat újjászervezése orvosolná a vallásos fiatalok hátrányos helyzetét a hadseregben.

Az Egyházi Törvénykönyv a katonai szolgálatot olyannak minősíti,mint amely "kevéssé
illika klerikusi állapothoz", és általában tilt minden olyan foglalkozást, amely "a klerikusi
állapottól idegen".18 Ugyanakkor nem tiltja a mégoly veszélyes körülmények között
teljesítendőlelkészi szolgálatot sem. ApapokSzent István király idejétőla II. világháborúig
helytálltak a hadseregben is lelkészi szolgálatukkal. Minél nehezebb volt a helyzet, annál
nagyobb szükség volt rájuk. A történelem egyetlen példát sem tud felhozni, hogy
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demoralizálták volna a hadsereget, az ellenkezőjére viszont számtalan hivatkozás
említhető. Nagyon helyes lenne tehát a kispapok katonaí szolgálatát katonalelkészi
felkészítessé átalakítaní. Ez nemcsak az ő mivoltukat venné niéltányosan figyelembe,
hanem valamennyi vallásos katonafiatal ügyét is szolgálná.

A teológiai gondolkodás szerint milyen hivatást töltsön be a hadsereg?

Az "idők jeleit" vizsgálva a hadsereg előtt új perspektíva bontakozik ki, amit a világon
míndenütt fel kell fedezni és meg kell élni a katonaí szolgálat során. Lejárt az "igazságos"
háborúk és általában minden háború jogosságának a korszaka. Nem azért, mivel megszűnt
a fenyegetettség, hanem azért, mert az totális méreteket öltött!9 - vagyis elérkezett az
emberiség "önmegsemmisítésének korszaka", amit csak a "soha többé háborút" program
megvalósításávallehet túlélni.

Bármilyen paradoxnak tűnik is, ezt az új programot a hadsereg nélkül nem lehet
megvalósítaní. Az is világos, hogy csak egy megújuló hadsereg lesz képes a lényegében
önmagát felülmúló új hivatását betölteni: .megszílárdítani a békét",20 és előmozdítani a
leszerelést; teológiaí értelemben egy nagyobb és teljesebb jóért harcolva önmagát fokról
fokra fel kell áldoznia: mintegy Krisztus nyomdokaín járva.

A keresztény számára a béke Isten ajándéka, ami az ember szabad és tudatos
közreműködését,mégpedig a szív tökéletes kiengesztelését igényli Istennel, önmagával
(lelkiismereti krízísének feloldásával), a többi emberrel, sőt még az anyagi világgal iS.21

Igen nagy kérdés, hogy a hadsereg számára hogyan fogalmazódnak meg konkrétan az új
perspektíva követelményei, és a gyakorlatban meg tudja-e majd ·valósítani. (Nemcsak a
Magyar Néphadsereg problémájáról van szö, hanem a világ valamennyi hadserege előtt álló
feladatról. ) Az alábbiakban megkíséreljük az új követelményrendszer elméleti felvázolását.

Ami a külső keretet illeti: a hadsereg szolgálati fegyelmének és szervezettségének,
valamint szellemi és fizikai felkészültségének még szilárdabbnak, rendeltetését még
jobban megvalósítónak és kevésbé öncélúnak kell lennie.

Az új külső keret belső tartalmi változást is igényel. Olyan átfogó erkölcsi szemlelet
kialakulása válik szükségessé, amely magába gyűjti az emberiség szellemi és közösségí
erkölcsi értékeit, és azok megvalósítására és védelmére törekszik. Így a parancsot adó és a
parancsot végrehajtó nemcsak a felszínen, hanem a lelke mélyén is összhangba kerülne
egymással, sót, az emberiség egyetlen biztonságát is szolgálná. Ennek az új katonaí
erkölcsiségnek jele a világ válsággócaiban megjelenő ENSZ·katonák béketererntö, szellemi,
anyagi és erkölcsi értékeket védő és képviselő szolgálata. Valahol ebben a perspektívában
keresendő a megoldás egy-egy nemzeti hadseregen belül is. A sokszínűség eltüntetése
nélkül a közös erkölcsi értékek fantasztikus erejében megtalální a hadsereg új hivatását.

Jegyzetek
l. A Magyar Népköztársaság Alkotmánya 54. §.(l) bekezdés. - 2.60. §. - 3. Az információ a MlV
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Egyházügyi Hivatal és katolikus morálteológus közreműködésével. - 4. Uo. - 5. Uo. - 6. Magyar
Kurir - 7.Uo. ~ 8. Akonstitúció latin elnevezése a kezdő szavak alapján: Gaudium et Spes, azaz Öröm
és Remény. A továbbiakban G. S. - 9. G. S.78. - 10. G. S.78. - ll. Vö.A II. Vatikáni zsinat tanítása, a
zsinati döntések magyarázata és okmányai, Bp. SZIT. 1975.,443. lap (Dr. GojákJános) - 12. G. S.78. 
13. G. S.79. - 14. G. S.79. - l '5. Vö. G. S. - 16.-17.l..ásd l. pont - 18.289. kán. l. §. és 2. §. - 19. Vö.
G. S. 80. - 20. G. S. 79. - 21. Vö. Il. János Pál pápa: Kiengesztelődés és Bűnbánat (a mai egyház
küldetésében) kezderű apostoli buzdításával, Róma, 1984. december 2., Magyar kiadás: SZIT., Bp.,
1985.,67. lap
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BALASSA PÉTER

Név nem fontos
Szergij atya és az átváltozás

TOrok Endrének

A SZergij atya című Tolsztoj-elbeszélés 1891-ben jelent meg, mely a Feltámadással
lezarandö, egyúttal meghaladott .müvészi korszak" egyik utolsó állomása, adalék a késői

Tolsztojra jellemző konfliktusokhoz, s ezek, tudjuk, egyben civilizációnkéi is.Alábbiakban
nem müelemzést adok ( ezt amunkát a szakrális irodalom elvégezte), hanem az elbeszélés
lelki-szellemi problémáit mint ma is változatlan kérdéseket kornrnentálom, így mintegy
meditatív tárgyként szemlélve a művet. Tolsztoj késői korszaka, amennyiben ő maga nem
akar többé rnűvészetet,biztatást nyújt ehhez az eljáráshoz; utolsó huszonöt éve mintegy
lehetőséget, sőt kihívást jelent, hogy dokumentumait puszta vallomásokként, csaknem
gyónásként szemléljük.

Az elbeszélés főszereplője azt az utat járja be, hét stáción keresztül, melynek során
Kaszatszkij hercegből, a szépreményű testőrtisztból kolostorlakó szerzetes ( aki a
fogadalomkor a Szergij nevet kapja), majd remete, azután földönfutó: ismét Kaszatszkij
"Isten rabjaként" Szibériába száműzött csavargó lesz, aki "egy gazdag paraszt irtásföldjén
telepedett meg. .. A gazda zöldséges kertjén dolgozik, a gyerekeket tanítja s betegeket
ápol". A hét stáció: 1. testőrtisztként élvezi az élet külsöségeít, menyasszonyáról, Maryről
kiderül, hogy előzőleg Miklós cár szeretője volt, ezért: 2. mindenéről lemond, és
szerzetesnek megy, ahol éppúgy kitűnik kiváló tulajdonságaival, mint világi életében. 3.
Egy főváros közeli kolostorba helyezik, ahol a világi kísértések megszaporodnak, és ahol
feljebbvalójával szemben fellázad. Csaknem megbánja, hogy ott hagyta a világot. 4. Egy
remetecellába költözik, ahol Makovkina személyében megkísérti a testi szerelem, de
inkább baltával levágja egyik ujját, és elküldi az asszonyt, akiben akkora változás megy
végbe, hogy kolostorba vonul, és fogadalmat tesz. 5. Ez az epizód és néhány csodálatos
gyógyulás messze földön híressé teszi Szergij nevét. Felismeri magában a testinél nagyobb
kísértést: "Undokság! Szent akarsz lenni." Egyfélkegyelmű lány végül is elcsábítja. Szergij
megszökik a hírnév okozta bűn helyszínéröl, elhagyja a remeteséget, és 6. bolyongása
közben az öngyilkossá.$ gondolatával foglalkozik, miután átéli az "Isten halott", a
hitehagyás állapotát is. Almában egy angyal azt sugallja neki, hogy gyerekkori játszótársát,
Pásenykát keresse meg. 7. Hosszú vándorlás után rátalál Pásenykára, és annak egyszerű,

nem is különösebben egyházias hite és reflektálatlan dolgossága világosságot hoz számára
- eltűnik a szibériai névtelenségben és az üdvöt sem kereső munkálkodásban.

Néhány megjegyzés kívánkozik ide az elbeszélés felépítésérőlés olykor jelképes erejű

motivikájáról. A 7. stáció éppen kilenc hónapig tart, amikor Végül őrizetbe veszik, mert
nincs igazolványa, és a kérdésekre, hogy ki volna ő, hol van az okmánya, azt feleli, hogy
okmánya nincs, s hogy Isten rabja. ~ csavargók közé soroltak, elírélték és Szibériába
vitték." Amíg azonban ez a férfi odáig eljut, hogy a "kicsoda" kérdésre személyazonosságát
az Isten rabja szavakban jelöli meg, elhagyván mind a Kaszatszkij, mind a Szergij atya nevet,
több évtizedes utat jár be, amit Tolsztoj a hetes számmal tagol, amely periódusokra osztja
a férfi életét (hét évig kolostorban, hét évig il remetelakban), hét stáció a történet. A hét
stáció végül is három nagy egységre redukálható: a főszereplő leveti a világi nevet, fölveszi,
majd elhagyja a szerzetesi nevet is, visszaveszi rövid időre a polgári nevét, hogy végül a

•teljes névtelenségben, "Isten rabjaként" oldódjék fel: névtelensége új .nev", mely
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intenzívebb, szavakba már nem foglalt realitást, ismeretlen újjászületést ígér. Végül az sem
kerülheti el a figyelmet, hogy Szergij életének legválságosabbszalcasza, a hit aszálya és az
öngyilkosság gondolatával való foglalkozás, majd Pásenyka megtalálása és a megvilágo
sodás: húsvéttól a pünkösdi kiáradásig terjedő időben zajlik.A hetes: prímszám, eggyel és
önmagával osztható.

Tolsztoj a számokat, évszámokat illetően igen precíz ebben a művében, így kíszámolha
tó, hogy az utolsó névváltoztatás, a névtelenségé, Szergij hatvanadik éve körül történik,
1891-ben pedig Tolsztoj hatvanhárom éves. Továbbá: a szökés és a szibériai önkéntes
száműzetésmár Nyehljudov felé mutat, sőt távoli párhuzamban áll az író saját végkifejleté
vel, a híres futással. Ha az egész késői korszakot nézzük, akkor túlzás nélkül állítható, hogy
Tolsztoj életgyónásának fontos darabja és része ez az elbeszélés, rejtett önarckép és
életrajz, belső értelemben.

Szergijt a közbeeső stációkban érik a nagy kísértések, a testi princípium felől és még
veszedelmesebben az önszeretet és becsvágy felől. A legnagyobb kísértés azonban, a 6.
stációban, nem függetlenül az előzőektől, saját életének kioltása, mivel: "Nincs Isten.
Hogy végezzek magammal?" "... Nem volt kihez imádkozni. Nem volt Isten." Az első

kísértéssorozat, mely a nőiséggel kapcsolatos, nemkülönben jelentőségteljes, hiszen
akkor rohanja meg a Makovkinával való találkozás sokkja, amikor már a döntő név- és
életút-változtatás megtörtént (Kaszatszkijból Szergij), illetve a második esetben már
országszerte ismert csodatevősztarec hírében áll.Tolsztoj mégis azt mondja, hogy ebben
az összefüggésben, a belső élet szempontjából nem feltétlenül és nem automatikúsan
jelent életszentséget az egyházi, a szerzetesi élet melletti döntés. A személyiség
mélypontja pedig - a félkegyelmű lány epizódja - éppen a külsö dicsőség tetőpontján

következik be. A kísértéseket mintegy ellenpontozzák a menekülések, kilépések, szöké
sek, valódi értelemben vett konverziók: a testőregyenruha levetése, a szerzetesi csuháé,
Makovkina kilépése a világi életből, Szergij többszöri elképzelése a szökésről a kolostor
ban, a cellában, végül a távozás Pásenyka házából - Szibériába. Segyre észrevétlenebbek,
egyre nyomtalanabbak, jeltelenebbek ezek a távozások. Ez az, ami végül nem adatott meg
az írónak: haldoklását a világsajtó nem mindig észrevétlenül, nem mindig tapintattal
kísérte figyelemmel. A kísértések közül nem a testi-érzéki itt a legsúlyosabb, hanem ez a
gyengeség már a mérhetetlen, világi és spirituális becsvágy és a rejtett önszeretet
következménye. Itt is az önarckép vonásai bukkannak elő: az író naplójából tudható, hogy
az önszeretet, a hiúság és a lobbanékonyság ("érzéki természete") egész életén át
gyötörte. Ugyanez a Tolsztoj ugyanakkor többször is éppen a tökéletesedést nevezi
minden emberi törekvés központjának. Elbeszélése szerint azonban a tökéletesedésvágya
is, mint minden igény, kétarcú, s minél nagyobbra tör az igény, annál inkább. Minél
inkább akarunk tökéletesední, annál inkább le kell küzdeni a benne rejlő becsvágyat.

Érdemes elgondolkodni azon, mi lehet az oka annak, hogy a legnagyobb műalkotások

ban igen sokszor a testi szerelemmel szembeni önmegtartóztatás, az ekörüli küzdelem
fejezi ki a bűntől való szabadulás eszméjét és igényét. Miért van bizonyos nagy műveknek
kifejezetten aszketikus kicsengése? S miért gyújtőfogalmaa bűnnek az érzéki szerelem?
Hozzáteszem: mindig csak azt követően, hogy megismertük, hogy megtörtént velünk.
Anélkül, hogy e tekintetben végleges tudást birtokolna az ember, úgy gondolom, hogy ez
az aszketizmus éppen a szeretetparancs esztétikai és így: szimbolikUs értelmezésével
függhet össze. A szeretet dialogikus természetének, életvitelének és világérzékelésének
elkötése, eloldása ez a tényektől, a múlandótól, a látszatoknak alávetettségtől. Pszicholó
giai nyelven azt lehetne mondani, hogy a nagy műveknek ez a rejtélyes (mert hiszen nem
morálteológiáról, hanem "érzéki" művészetról van szöl), ellenséges viszonya az érzéki
hez, a szublimáció, a .szüntelen tevékenység" ( Goethe kifejezése ez a Faust lényegéről), a
"fölfelé" hatolás, a súlypontoknak a szellemibe való áthelyezése, a mélyebb realitás felé
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közelítés, sót az öregségre és a halálra való felkészülés, a spirituális önmeghaladás
jegyében áll. Tehát sem moralizálással, sem életellenességgel nem magyaráZható ez a
jelenség, hanem ellenkezőleg: mélyebb és valóságosabb élet melletti állásfoglalás.
Szabadság, önmagunkból is. A másik, az előzővel összefüggő magyarázat az, hogy a testi
szerelern azért lehet kifejezője a bűnnek, mert mögötte, benne, az alján enesseg,
önszeretet áll, éppen a másikkal, a dialógussal szembeni vakság és süketség, a szublimáció
elzáródása, amennyiben a test regressziója végülönmegerősítőtárgynak tekinti a másikat,
semmi másnak. Bizonyos, hogy a nagy művek nem ilyen racionalizált tudás birtokában,
hanem reflexszerű bölcsesség által "aszketikus" végkícsengésűek, s nem is elsősorban

Erószt "hibáztatják", hanem az énesség, a monologikus tudat, az alámerülés veszélyéről

tudnak valami alapvetőt (mint Pascal mondja: "Lemoi est harssable" - Az én gyűlöletes).

Ráadásul ehhez a bölcsességhez talán elsősorban azok az alkotók jutnak el, akiknek ez
valamiképpen személyes tapasztalatuk, gondjuk, szenvedésük, és akiknek a másik iránti
szeretet áll gondolkodásuk középpontjában, miként Tolsztoinak. Szergij atyában is
összekapcsolódik spirituális becsvágya, föltűnő szépsége és lobbanékonysága. (6, a
szelídséget hirdető próféta, nagyon is tudta, miért beszél az erőszaknélküliségről.

.Jobbanékonysagaban" rendkívüli hajlama fejeződött ki az agresszióra; fiatal korában,
naplója szerint, agyonvert botjával egy farkast, s az állat kínjai láttán gyönyört érzett ... )

Tolsztojnak ez az aszketizmusa azonban nem csupán alkatával és késői meggyőzödé

sével kapcsolatos, hanem a 19. század kultúrájának fejleményeivel is. A materiális, a
politikai és az emberjogi forradalmakkal egyidőben, a 19. század elejétől, s nem véletlenül
akkor, indult az a vonulat az európai irodalomban, művészetben és' gondolkodásban,
amely a spirituálisforradalom szinte életmentő szükségességéröl beszélt. Baudelaire és
Flaubert, Dosztojevszkij és Tolsztoj, Kierkegaard és Nietzsche, Wagner és Ibsen egyszerre
állitják középpontba a hatalom és a szeretet közötti dilemmát, szenvedést ésaz ériességen
való felülemelkedés, előbbivel összefüggő túlmutatásának drámáját (akár úgy is, mínt
Nietzschénél, az én enormis felnövesztése útján). A lemondás drámája olyan össze
függésbe ágyazza a Szergij atyát, melyben megtaláljuk Flaubert Félicitéjét (Egy jámbor
lélek), juliánját (Irgalmas Szent julián legendája), Baudelaire spirituális költeményeit,
Wagner életművéneknagyobbik felét stb. Az az egzisztenciálbölcseleti konfliktusokkal
terhes művészet,melyet a 20. századi irodalom kapcsán emlegetnek, valójában már a múlt
században készen állt - (hogy erőspéldát hozzak: Kafka nagyszerű életműve sem jöhetett
volna létre talán Ilyen előzmények nélkül, akinek műveiben az ítélet, az átváltoZás, a
törvény és a névvesztés egzisztenciális kérdések .fedömonvumaí". Figyelemre méltö az is,
hogy a 19. század irodalma, szinte újra kihangsúlyozva az európai művészet - Babits és
Pilinszky enilegette - vallomásos, konfesszionális jellegét, tele van konverzió- és
metanoía-történetekkel, az útonlét, a menekülés, az elfordulás és átfordulás - illetve a
megtérés - szüzséivel (beleértve természetesen az ateizmusba fordulás eseteit is).

Ez a gondolkodásmód azonban eleve roppant feszültséget hord magában. Miként a
politikai és materiális forradalmak gondolkodásmódjában összefonódik az egyetemes
felszabadulás eszméje az egyéni szabadsággal a szerelemfilozófiában, éppen úgy a
spirituális megújulás is'a szeretetbelsőkonfliktusaival, világ és transzcendencia dilemmái·
val terhes. Mert megkérdezhető: szerétet-e még az, ami világ nélküli, s lemond róla? Van-e
nem retrográd értelemmel bíró lemondás? Hogyan szerethetjük a másik ember valóságát,
érzéki "regresszió" nélkül? Hogyan lehet újra rátalálni arra a szeretetre, amely megőrzi

magában a dialogikus, másik iránti figyelmet, tehát meglelni a test funkcióját a felfelé
törekvés spirituális skáIáján? Hogyan lehet lemondani, hogy az ne a világgal szembeni
gyúlölet és ne az ép test öncélú, elfojtáson alapuló megvetése legyen (főleg akkor, amikor
a modern világ egyre erősebben a tényekkel azonos, melyek "elfedik a valóságot")?
Különösen elgondolkodtató ebből a szempontból a modern irodalom aszketikájában az
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evéskorlátozás motívuma is, mint a megerősödés és szívósság eszköze. ASzergijatyában a
számok akkurátus jelzése mellett feltűnő,milyen sokat olvasunk a remete étrendjéről,és
annak változásairól, a lelkiállapottól függöen. Csak utalok e helyen arra, hogy a mélyen
múlt századigyökerűThomas Mann, egyik utolsó művében,A kiválasztotiban Gregorius,
a nagy bűnös, a sziklára kitettség tizenhét éve alatt alig eszik, így teljesenösszezsugorodik,
és megtalálói, akik a pápát keresik benne, előszörbogárnak, csúszómászónak ~élik ( ez a
mozzanat érdekesen cseng össze a harminc évvel korábbi Kafka-kisregény, az Atváltozás
bogár-metamorfözisával ). Mintha az életműködesek lecsökkentése éppen a túlélés, az
átvészelés meg a szívösság esélyeit növelné - a kevés jelenik meg itt, mint új intenzitás és
erőösszpontosítás.Ugyanehhez az aszketikához, a testről mint szerelmi tárgyról való
lemondáshoz tartozik az érintéstilalom vándormotívuma: a szintén késői lvan Iljics
halálának végén a főszereplő hirtelen azt mondja családjának: "Menjetek, menjetek ...",
ami bizonnyal összecseng Kaszatszkij Marynek mondott "Ne nyúljon, ne nyúljon hozzám"
jával, illetve Szergij egyszerű, de határozott, definitív szavaival, melyeket Makovkinának
mond: ,,AzAtya, Fiú és Szentlélek nevében ... Menj." Nem szölva arról, hogy a szerzetes az
érintés instrumentumát: ujját csonkolja a kísértés pillanatában. (Az érintéstilalom példái,
nemcsak Tolsztojtól, szaporíthatók)

Mindez arra vall, hogy a válasz a kor emlitett kihívásaira nem tételszerű,nem foglalható
össze aforísztíkusan, szentenciózusan, hanem az irányváltoztatás, a megfordulás, az
átváltozás gesztusában, a radikális kontrasztosságban van: a külsö helyett a belső, a látható
helyett a láthatatlan, a lefelé helyett a fölfelé oppozíciójában. Ez az átváltozás a Szergij
atyaban a névcserék, névváltoztatások. s végül a névhiány ("Isten rabja") fundamentuma.
Nemcsak a súlyos páli szavak tradíciója újul meg itt irodalmilag: "Élek pedig többé nem én,
hanem él bennem a Krisztus" (Gal 2, 20), hanem egyértelműenmegnyitja a keresztény
európaiság horizontját a keleti, elsősorban buddhista spiritualizmus felé. Európában
ugyanis a világ megváltoztatása és az életünk: a lélek megváltoztatása tragikusan
szembekerül, a tények világa a valóság világával (rníközben a két pólus alapmondatai
félelmetesen egybecsengenek, ezáltal is megnehezítve a tisztánlátást).

Mindennek a személyessé, színte testivé vált gyötrelme Tolsztoj gyónásának, vallomásá
nak nagy témája. S ez a szenvedés mit sem vesztett aktualitásából, különösen akkor, ha
látnivaló: a tények világa azóta abszolút döntő túlerőre tett szert. Tolsztoj végig
gyanakszik önmagára, Szergij atya alakjábim is, hiszen a tökéletesedés, a spirituális
becsvágy is földi dicsőségvágyból, kiemelkedésből származik E kitüntetettség ( személyes
előjogok, kiváltságok, szociális és lelki értelemben egyaránt) ellen hadakozik saját
életében. Ráadásul minden igaz szenvedöre, különösen a fölénybe jutott tények korában,
miként Tolsztoj életében is, fokozottan rávetül a csalás és a szemfényvesztés árnyéka; az író
gyanakvása önmaga vagy höse szándékait, indítékait illetően, kívülről is táplálkozik 
"hátha igaz, amivel vádolnak". S minél inkább befelé fordul a spirituális megújulás iránya,
minél észrevétlenebb aszökés, annál jobban növekszik a hitelességet érintőkétely árnya.
Hiszen ebben a szférában az igazság - kívülről nézvést legalábbis - a hihetetlen
közelében tanyáz.

Mert hiszen van valami hihetetlen abban, hogy éppen Tolsztoj az, aki ennyire
elitizmusellenes. Hogy szenvedélyesen elutasítja kívül s belül azt az intellektualizmust,
amely a fölény eszköze, s az igazság "aki"-jéból "amely"-t farag. A korabeli világmegváltoz
tató, intellektuális megváltástanok legnagyobb problémája ugyanis saját harci tárgyu.kkal
szembeni idegenségük, elitizmusuk: a szegények, az elnyomottak, a "nép" effektív
felszabadítása csakis a "kívülről bevitt" erőszak és gyúlöletközpontú gondolkodás révén
történhet meg. Tolsztoj azonban hevesen szembeszáll ezzel a gyúlölet- és erőszakköz

pontú, intézményes igazságbirtoklással, a teoretikus gyilkosok világával (lásd: Ördögök),
rnely- új szolgasághoz, a megváltandók becsapásához vezet "a nép nevében", saját
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tehetetlenségi nyomatéka által. ,,(Krisztus) előre látva, hogy ezt a törvényt (ti. a szeretet
törvényét - B. P.) elferdítik és elferdíthetik, közvétlenül rámutatott a meghamisítás
veszélyére, aminek ki vannak téve a világi érdekek szerint élő emberek, azaz annak a
veszélynek, hogy erővel védjék meg ezeket az érdekeket, vagyis, mint mondta, ütéssel
válaszoljanak az ütésre, erőszakkalvegyék vissza, amit elvettek tőlük, és így tovább, és így
tovább. .. mihelyt megengedjük az erőszakot bármilyen esetben is, elismerjük a szeretet
törvényénekelégtelenségét és így megtagadjuk magát a törvényt. Az egész, látszatra oly
ragyogó keresztény civilizáció ezen a nyilvánvaló és különös, néha tudatos, többnyire
azonban öntudatlan félreértésen és ellentmondáson épült fel." (Levél Gandhinak, 1910.
szeptember 7.)

A Szergijatyaban azonban az író nem is elsősorban a világban meglévő rosszra irányítja
figyelmét, hanem jóval radikálisabb: a bűnről és avilágról lemondás gőgjére,a megigazulni
vágyók nagy kísértésére helyezi a hangsúlyt; a bűn forrását ily módon a .körüímények
hatalmának" köréből egyértelműen áthelyezi a személy felelősségébe, radikalitása pedig
az, hogy "szakrális becsvágy" megszállta. egyházi emberben mutatja fel mindezt. A hiúság,
a dicsőségvágy és a kitűnni-tetszeni akarás a szakrális életszférában is megmaradhat, sőt

ott válik i$azán démonivá. Amikor a követés (imitatio) nem közelítés többé, amikor nem
csupán Outana megyünk, hanem Azzá, olyanná akarunk válni... Tolsztoj a Szergij
történetben egyetlen irányba mutat ezzel szemben: e kísértéssel csak úgy lehet
megküzdeni, ha épp ellenkező vágyakozásnak nyitjuk meg a szívet - semmivé válni,
névtelenné. és így nem elfordulni a világtól, hanem visszamenni, és jeltelen munkálkodás
ban feloldódni. "Nincsen nyugvása sem annak, aki világi célokért él az emberek között,
sem annak, aki lelki céljáért magányosan él. Megnyugvást csak az találhat, aki Istent az
emberek körében szolgálja." Úgy látszik tehát, ebben az összefüggésben tényleg egyetlen
út marad, Aljosa Karamazové (aki persze hangsúlyozottan Iván és Mitya fivére, Fjodomak
pedig .a fia; Nyehljudové, Irgalmas Juliáné, Parsifalé és "Isten rabjáé", akik nemcsak
megtagadják a bűnt és egyben vállalják a bűnösséget (Kant szavával:"az emberlét alapvető
sorsesernényét"), hanem ktlépnek, visszafordulnak a monologikus remeteségből. A
Szergij atya végül is éppen ezt mutatja be igazi, definitív konverzióként. Pásenyka,
öntudatlanul is, arra tanítja a .szentséggel" gőgösen eltelt, így a bűnnek kiszolgáltatott,
szökött szerzetest, hogy nincs más lehetőség, mint ama rész szerinti létezést elfogadó,
belátó mondat: .mínden tőlem telhetőt megteszek." Ez a belátás a legnagyobbak: a
névtelenség felé igyekvők bravúrja, akiknek folytonos, reflektálatlan, nem-személyes
fúrása-faragása az engedelmesség állapotából következik, amely felismeri: van valami, ami
végtelenül meghalad engem. Erre csak azok a legnagyobbak képesek, mondja Tolsztoj,
Pásenyka alakjában, akik ismeretlenek, akikrőlnem is tudunk (Andrej Tarkovszkij mutatta
meg utolsó filmjeiben ugyanezt a lehetőséget, úgy is, mint Tolsztoj e századvégi méltó
örököse).

Tudni és gyakorolni azonban két dolog. E kettő közötti állandó feszültség Tolsztoj
tulajdonképpeni életműve. "Lelki tette, a szernélyíség kicserélése, amely bizonyos
értelemben a személyiségtől, a -szernélyes éntől- való megszabadulás folyamata is, a
legnagyobb történés, ami a 19. században egy emberrel a világ színe előtt lezajlott."
(Török Endre: Lev Tolsztoj, Világtudat és regényforma. Tankönyvkiadó, 1987. 123. o.)
Ebbőla szempontból Tolsztoj életkontliktusa a futásban, a szökésben csúcsosodik ki, mely
egyszerre példa és követhetetlenség. Éppen így hordja magában a közelítés feszültségét,
hiszen "semmivé lenni" ezen a Földön csak hiperbolikusan lehetséges. A semmiség
gyakorlása valószínűlega névteleneké. tudása és a közeledés-távolodás gyötrelme a nagy
formátumú egyéniségeké. Nagyszabású voltuk miatt éppen őket "rohanja meg", miként
Szergijt, a túllépés üdvvágya. Bennük valószínűleg összekapcsolódik a rilkei felszólítás:
"Változtasd meg élted", és a szókratészi: "Ismerd meg önmagadat". A megváltoztatás
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belsövé. önismeretté fordítása a figyelem folytonosságát, lankadatlanságát ígényíí, Itt
azonban ismét új kérdések, e s~déi, tornyosulnak előttünk. Lehetséges-e ez a
lankadatlanság? Nem fáradtabb-e márennél az emberi lény? Élhe!ó-e, amit gondolok? Sha
igen, hogyan simul össze tudás és a; belőle következő gyakorlás? (Hiszen minden a
gyakorlati konzekvenciákon múlik.) Hogyan lehet a civilizáció embere a "természet
emberévé", aki nem az énes öntudat, hanem a "beleirtság fokán" él. (Vö. Török: í.rn. 102.
o.)? A "természet" itt nem a "természeti"-animálisat jelenti, éppúgy, ahogyan a tolsztoji
aszketika sem az érzések ellen szöl, "úgy általában", hanem épségük: az arányok
belyreálűtásátcélozza, éppen azáltal, hogy bizonyos mértékű lemondás árán, a természet
szerinti és nem az én szerinti működésüketszabadítja fel. (Restauráció helyett rekonst
rukcíö.) Tolsztoj mindenesetre azt mondja elbeszélésével, hogy a belső megújulás nem
időhöz, nem a mi időfogalmainkhoz kötött, különösen akkor, amikor túlon-túl sok
"odakint" az "új alapítás", s amikor tudnunk kell, már csak az európai vallomásirodalom
nagyalakjaitól (Ivan Iliiestől és Joseph K.-tól is), hogy nem külső, hanem belső ítélőszék

vár ránk, éppen ezért Szergij három döntését az író csak elbeszéli, de nem ábrázolja - a
döntés sötétjébe senki, még Ő sem láthat bele. Mint ahogy futásának sötétjébe, a sok
feljegyzés és naplórészlet ellenére sem lehet belelátni. Talán a Goethével rokonságot
mutató "örökkévaló lényegről" vallott meggyőződése teljesedett be ezzel az utolsó
átváltozással? "Azembernek ismétsemmivékell válnia! Minden rendkívüli embemekvan
valami küldetése, amit betölteni hivatott. Ha véghezvitte, ebben az alakjában nincs rá
többé szükség a földön, s a gondviselés ismét felhasználja valami másra." (Eckermann.
Beszélgetések Goethével. 330. o.) A "semmivé válni" fordulata, a teljes eltűnés alázata
azonban a Szergijatya végkifejlete szerint éppen a Másikra vonatkozik, abban oldódik fel:
visszaút az életbe, csupán egy másik, átértelmezett, névtelenül gyakorlati ésátszellemített
életbe, amely nem ellentéte a "zöldséges kert"-nek, a gyermekek tanításának, a beteg
ápolásnak, hanem azonos vele; és titokzatosan arányos. Mert van-e brutálisabb és
élettelibb valóság a földművelésnél, a tanításnál, a betegápolásnál? Erre a váratlan és
meghökkentő fordulatra, .néwaltoztatasra",új névtelenségre, mely tehát a lelki magány és
remeteség ellen szöl, csak az mutathat rá, aki megéli és megélte az encsség elzárkózó útját,
aki tudja már, hogy "nem a személyiség az igazi lényege az embemek" (Je vagy az. Tolsztoj
Művei, 3. kötet. 616. o.), aki tudja már, hogy az énesség és az énerő nem ugyanaz. Az
énerő nagyon is megmaradhat a lemondásban, sőt előfeltételeegy másik, a "tárgy", a világ
iránti odaadásnak, az önmagunkra irányultság kifelé fordításának. Ma is, változatlanul,
mozdulatlanul érvényes az a hívás, amelyről Török Endre beszél, szép, kiváló és bölcs
könyve végén: "a 20. század küszöbén szükség volt valakire, aki az ember helyzetérőlaz
ember nyelvén szóljon az emberhez. Értelmezése. .. magáé az üté, amelyet megtett -az
Örökké távoli tökéletesség- felé, működésével kifejezve, hogy -az ember végtelenűl

meghaladja az embert-", Valóban; és többé a név nem fontos ...

Következőszámunkból

Cserháti József: A működőképes egyház belső feltételei
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Az USApüspökkari körlevele, Rabár Ferenc és Farkas Márta írásai
Erdődy Edit Nádas Péter műveiről
Bojtár Endre: litvánia megkeresztelkedése
Krzisztof Penderecki: Kereszténység és kultúra
Edward Stachura elbeszélése, Rába György és Tadeusz Rózewicz versei
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE Regőczi Istvánnal
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I ·'A Vigilia beszélgetése

Csaba László építésszel

1943-ban érettségizett a budapesti Kegyestanit6rendi (Piarista) Gimnáziumban.
Munkásságában jelent~s helyet foglalnak el templomai. Els~ templomát 195%en

tervezte Cserépváraljára. MegéptUt 1960-61..1Jen. Akövetke:rot 1964..1Jen tervezte Holló
háza számára. Ez 1965-66-ban épült fel és 1967..1Jen szentelték fel. HOIlász volt a
harmadik. A tervezés éve 1972, épült 1973-77-ig. A nyírderzsi templomot 198Q.ban
tervezte,felépült 19S4-re.Ezt két templom követtegyorsegymásutánban: 1982-83..1Jan a
Kaposvár Béke úti, majd 1983-84..1Jen a Budapest-Békáimegyer Vera téri - ma Lékai
bíboros téri - Boldog Őzséb templom. Aze16z~mostáll befejezés el~tt, az utóbbit 1987..1Jen
áldották meg és vették használatba, jóllehet mégez sincs teljesen készen.

Hetedik temploma egy kis kápolna, most van épflUJben, melyet i987..1Jen tervezett, a
Szabolcsban 100 kis Fl6ra-tanya számára.

Másodszor 1988-ban tüntetik ki az Ybl Mildós-dí,Ual életmílvéért, és ebbenjelent6s helyet
foglalnak el templomai.

SzakmaipályafutásÍiboz szorosan hozzátartozik, hogy 12 éven át - 1961-t611973-ig
a Magyar Épit6mílvészek Szövetségének f6titkári tisztét töltötte be, s e tisZtségében
igyekezetthidat épiteni a fölé a szakadék fölé, ami akkor az épitészet (illetve az épitészek)
és a fels~ vezetés kőzött tátongott.

- A katolikus hívek el6tt - bizonyára tudod - egyik legismertebb templomépít6
vagy. Olvasóink ör6mmel ismer1lednének életutaddal. Kérlek, mondd el; miként
pattantak ki jejedbtJI a különböz6 teroek? Hogyan indultál?

- Az IPARTERV-ben dolgoztam, a miskolci hűtőházat terveztem akkoriban. Ahűtőház

műszaki ellenőre egy kőmúvesmester volt, aki egyszer megsúgta: falubeliek megkeresték
és kérték" tervezzen egy templomot, mert neki van tervezői jogosultsága. Fölajánlotta, ő
nagyon szfvesen megtervezi ingyen a templomot az egyházközségnek, mert ő hívő ember, f

de én segítsek neki, hogy az mégis valahogy olyan "templomszero" legyen. Szívesen
beleegyeztem, hogy segítek, de kiderült rövidesen, ő úgy gondolta: ne segítsek, hanem
tervezzem meg. Mondtam, jól van, Pista bácsi, én megtervezem, te aláírod - neked van
jogod, nekem nincs (ez 1959-ben volt), el van intézve.

-A~~a6márm~t~~me~~mft~mü?

- Valamit kezdett, de nem tudott vele zöld ágra jutni. Próbáltam segíteni neki, míg
végül is mindent nekem kellett megrajzolnom. Neki is nagyon tetszett. Mikor készenvolt a
terv, elgondolkozott, s azt mondta: Ő bizony, ha megkérdezik, kénytelen bevallani, hogy
ezt lerajzolni se tudnám, még kevésbé megtervezni. Volt önkritikája. Abban maradtunk,
gyorsan megszerzem tervezői jogosultságomat, hogy aláírhassam a tervet, bár abban az
időben nem volt jó ajánlólevél az egyházzal való együttműködés.

Cserépváralja plébánosa Fias István volt, eredetileg szalézi szerzetes, s ragyogóan értett
a munkához, a szervezéshez, a falu neveléséhez. Nélküle aligha jött volna létre a kis
templom.
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- Miért kapott Cserépváraljaúj templomot?
- A faluban nem volt templom, a szentmisét az iskol1ban tartották. Furcsa helyzet

alakult ki: a tanteremben állt egy redőnyös szekrény, amögött az oltár az Oltáriszentség
gel. Az egyik falon Lenin, Sztálin és Rákosi képe, a másikon a Szűzanya, a kis Jézus és Szent
József Napközben folyt a tanítás, s ha a plébánost éppen beteghez hívták, s mondjuk
közben netán énekóra volt, a gyerekek énekelték a "Sződd a selymet, elvtárs"-at, de azért
letérdepeltek, mert a plébános úr kivette az Oltáriszentséget. Ez az állapot nem volt
tovább tartható. Azt mondták, az egyház menjen ki az iskoláböl, Kap állami támogatást
( 40 OOO forintot, ez még akkor sem volt sok pénz), s ebből építsenek imaházat. Az
egyháznak volt egy telke, kis beltelek löszfallal. Ebbe vágtak egy kis fü1két, ott misézett
nyáron a pap. Télen nem, mert befagyott a kehely. E tarthatatlan helyzet miatt kaptak 1959
nyarán elvi engedélyt az építkezésre, Az engedély alapjául az szolgált, hogy eddig is egy
6xl0 méteres tanteremben működöttaz egyház, most sem lehet nagyobb az alapterület,
torony sem lehet.

Megnéztem a helyszint - enélkül nem lehet tervezni -, hogy lássam a környezetet,
ahova az épület kerül. Cserépváralja gyönyörű hely, a falu után semmi, csak a hegyekmeg
az erdő. Megcsináltam a tervet. Volt is rajta torony, meg nem is, a rajzot nem nagyon
értették, egy volt a lényeg: ami a 6xlOméterbe belefér, maradhat; ami kilóg belőle, le kell
vágni. Ezért lett csalóka a terv, mert: rátettem egy szélfogót, hozzácsaptam egy kis
tornacor. A haranglábat végképp nem értették a terven, az mi lesz? Elképzelésem az volt,
hogy az alacsonyra tett bejárattal belül emelkedő teret hozzak létre: ha valaki belép,
érezze, hova lép, emelje fel tekintetét. Ezt sugallja az átlós gerenda, ami az oltár felé
emelkedik, ez adott különleges karaktert az épületnek. A falu maga épitette templomát, ők
termelték ki a követ, a patakból a homokot, furagták a gerendát. Egy hősi korszak
csodálatos élménye volt ez az összefogás.

- Hogyan fogadták a templomtervet? 'Jetszett ? Hiszen az 6 .lelkesedésük kellett
ahhoz, hogy építsék.

- Nagyon furcsa helyzet volt. A plébános is, majd Egerben Brezan6czy Pál, akkori
apostoli kormányzó is, mindenben támogatta a terv megvalósulását. A falu meg hitt a
plébánosának. Ennek hatását akkor tudtam igazán felmérni, mikor később a plébánost
elhelyezték Cserépváraljáról, s nem volt senki, aki a falu népét vezette, icányitotta volna.
De azért néhány jellemző apróságot mégis el kell mondanom.

Nyers kőfalat terveztem, hozzá fehér haranglábat. Felfogásom szerint a fehér harangláb,
amely kiemelkedik a templom, illetőleg az imaterem fölé, szimbolizálja az egyházat
fehérségével, a vörösesbarna, faragatlan köveket fehér fúga kösse össze, szimbolizálva,
hogy az egyház fehérségéből fakad az a hit, ami ezeket a köveket, mint a híveket,
körbefonja. Az anyagbeszerzési lehetőségek sem voltak sokkal jobbak a maiaknál.
Elmondok egy esetet. Az építkezés ideje alatt rendszerint vonattal utaztam Miskolcra a
hútőházhoz, odajött értem a plébános motorkerékpárral. Egyízben hatalmas nyári zivatar
kapott el minket. Emódce érve az első házban menedéket kerestünk. Ez a ház épp egy
'fŰZÉP-telep irodája volt. A telepvezető érdeklődött, mi járatban vagyunk? "SZáritkozunk,
száritkozunk" - mondtam én, ám a plébános élelmesebb volt nálam és hozzátette: egy kis
cementre lenne szükség, "Cementre?! Uram hova gondol - mondta a telepvezető -, itt
az Istennek sincs cement." A plébános szép kék szemével ránézett a telepvezetőre: "Pedig
éppen annak kellene." - "Hogyhogy? - igy a telepvezető. "Én vagyok a cserépváraljai
plébános. Templomot építünk és nincs cementünk." A telepvezető elgondolkozott, majd
azt mondta - 1960-at irunk! -: "Na jó, plébános úr, holnap reggel 4 és 5 óra köZött
legyen itt, csak meg ne lássáIc .. " Lett cement! igy készült el az alapoZás.

Nem sokkal később a plébános jelezte, hogy kezdik a falazást. Lementem és márfalaztak.
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Meghűlt bennem a vér: hatalmas munkával, ciklopba faragták meg a köveket. Mire
megfuragták, rájöttek, ez a kő nem alkalmas faragásra, mert végül is széttörik. Megmond
tam nekik, nincs faragás, nyers kőfalat kell csinálni. Olyan falat rakjanak kívül is, belül is,
amilyet az oltár mögött emeltek belül, mert azt vakolat alá szántam, és azt nagyon szepen.
természetes módon készítették el. Sajnos az emberek elszoktak az ősi falazási módt61.
Amit vakolat alá szántak, az szép volt és természetes, amit kívülre raktak, az mesterkélt lett
Mondom nekik: "Ezt most szépen lebontják - nem volt sok, félméternyí talán - és olyan
falat rakjanak, amilyen az oltár mögött van." Nem lelkesedtek, de tudomásul vették.

Aznap este ott aludtam. Reggel jön a plébános és közlí, hogy az öreg Róza néni
fellázította a falut. Elmesélte: éjjel azt álmodta, összedőlta templom, mert rosszul falazták.
Felmentem Róza nénihez. Elbeszélgettemvele. Próbáltam megértetni, hogyén őket,a falu
népét akarom ebbe a templomba befa1azni, beépíteni: az öregeket, a fiatalokat, a
töródötteket, a ráncosakat, a munkában meggyötört és az élettől megtört embereket,
olyan nyers és természetes köveket, amilyenek ők maguk, a kezüket, ami durva lett a sok
munkától. Ebbőlakarom emelni a falat, a fehér fúga,ami körbefonja a követ, szimbolizálja a
lelket, amelyösszetartja a falu egészét az egyházzal. Ez nem dőlhetössze, ennek állnia kell!
Elgondolkozott, majd nagyon lelkesen, nagyon szépen biztatta a falut az építésre,
elfogadva kívánságomat. FáradoZásom gyümölcse azonban későbbbeérett. Fél évre rá az
egyikfalubeli elhívott magával, hogynézzem meg kerítését. Ugyanolyan falat rakott, mint a
templomé, csak a fúgák feketék voltak. Azt mondta: nem illik hozzá a fehér szín, mert ő
végül is bűnös ember, s úgy érzi, hogy itt a fekete szín inkább kifejező.

Gondolnom kellett a belsöre is. Felkértem Kondor Bélát és Somogyi Józsefet,
segítsenek, csináljanak valami szepet. Somogyi egy csodálatos kereszt nélküli korpuszt
készített az oltár fölé, Kondor Béla pedig kívül a Szentháromságot szimbolizáló
tabernákulum ajtót festett, az ajtó belső oldalán szárnyas angyallal.

Nem sokkal a templom elkészülte után bekövetkezett a romlás korszaka. A plébánost,
aki a lelke volt mindennek, sajnos elhelyezték onnan. Ezután leszedték akorpuszt,
átfestették a tabernákulum ajtót, telerakták csipkefüggönnyel az ajtókat, ízléstelen
lakáscsillárokat 16gattak le a mennyezeti gerendákról. Somogyi korpuszát kirakták a
szélfogóba, a tabernákulum ajtó pedig restaurálhatatlanná vált.

Pedig ez a templom volt a legszebb emlékem egy hősi korszakból. Egy olyan korból,
amikor a tanácselnök a rendőrséget küldte rám, mert fényképeztem a, templomot,
igazoltattak, el akarták kobozni a gépet, a filmet, mert ellenséges cselekedetnek tartották
tevékenységemet. A munkahelyemen is kellemetlenségem volt, mivel a templom képe
megjelent egy újságban. A főnököm felelősségre vont, milyen alapon mertem ezt
megcsinálni. Bejelentettem-e, kértem-e rá engedélyt. Kész volt a kádervélemény rólam:
klerikális beállítottságú ember, még templomot is merészel tervezni,

Mégis, azt hiszem, ennek is szerepe volt abban, hogy az Építőművész Szövetség soron
következő tisztújító választásán főtitkár lettem. A tagságnak imponált ugyanis, van olyan
építész, aki a hitét meg meri vallani.

- Beszélj valamit Hollóházáról.
- Ez is véletlen eset volt. Az IPARTERV kapott megbízást a Hollóházi Porcelángyár

fejlesztésére. Ennek elkészítése nem az én feladatom volt. A gyárfejlesztés útjában állt az
udvaron lévőhosszú épület, amit le kellett bontani, ám ennek középsö részében volt a falu
temploma. Az Építésügyi Minisztérium kollégiumi ülésen ezért úgy döntött, hogy a
gyárfejlesztés érdekében a templom is állami beruházásként készüljön, hogy mire a
rekonstrukció tervezése befejeződik, addigra az új templom már álljon! Főnököm

magához hívatott, közölte velem a minisztérium döntését és egyben azt is, rám esett a
választása a templom tervezésére, mert én már egyszer "kompromittáltam" magam
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ilyesfélével, tehát már nem ronthat helyzetemen, ha ismét tervezek egy templomot. De
nagyon gyorsan! .

(gy adódott, hogy 1963 decemberében, 1964 elején két-három hét alatt kellett
megterveznem. Ez teljesen más helyzet volt, mint Cserépváralján.:Jtt számolni lehetett az
állami építőipar anyagi és technikai lehetőségeivel(betonkeverő,földgyalu, állvány stb.).
Így nagyobb lehetőségnyílik az építészeti mgformálásra. A tanácselnök HollóháZán nem
olyan volt, mint a cserépváraljai, és készségesen felajánlott több telket is, hogy a legjobbat
válasszam ki. S az állami kivitelező vállalat is mindenben készségesnek mutatkozott.

- Hadd kérdezzem meg - mert azt hiszem, ha modern magyar templomról esik
szó, legtöbbször ennek a templomnak a képét mutatják különböz6 forumoeon -,
Hollóházával kapcsolatban téged mi inspirált? Nekem mindig azjut eszembe, hogy ez
az épület tájba állított szobor. A harangláb magasba szök6 csúcsa, a templom sátra, a
szentély sisakja gyönyörúen beilleszkedik a tájba. Ez mennyire volt így tudatos?
Mennyire üleszkedik a faluhoz? A bels6 tér következményei hogyan jelentkeztek?

- .Érdekes, amit kérdezel. Első utam Hollóházára 1964 Vízkereszt napján vezetett.
Napsütésben sziporkázó téli idő, vastag hótakaró fedte a tájat, ragyogó kék ég volt. Ahogy
mentünk Széphalomröl Hollóháza felé, hosszú jegenyesor fogadott, zúzmarától csillogó
ágakkal. Olyan volt a táj, mint egy hirtelen megőszült emberfej. A havas tájban kellett
kiválasztani a helyet. A falu házai szinte teljesen belesüppedtek a hóba, csupán a tetők

haromszögeí álltak ki a tájból. Ez a csodálatos látvány rögzült bennem. Talán a leendő

templomkép is itt fogalmazódott meg bennem.
Túl azon, hogy a háromszögnek mitikus jelentése is VdD, megpróbálkoztam ezekkel a

háromszög-ritmikákkal valamilyen külső tömeget és belső teret létrehozni. Egyszeruen, de
harmonikusan. A külső és a belső nagyon szoros összhangban kell legyen. A felnyitott
homlokfalú belső tér befelé szűkül és sötétedik, az e fölé emelkedő szentély sisakja viszont
bevezeti az erős fényt, hogy a lényegre, az oltárra minél nagyobb hangsúly jusson. A belépő

nem látja a fényt, mert nem szembe kapja, de afényt magát érzékeli, ami kiemeli az oltárt. Még
valami rokonítja a cserépváraljaival: a fölfelé emelkedés, a szentély fölfelé emelkedése. Itt
ugyan a hajó lefelé megy és ennek ellentétjeként a szentély meredeken szökik a magasba.

- A harangláb báromszöge is kényszer volt, mivel toronyépítésre még mindig nem
volt lebet6ség?

- Bizony, tornyot itt sem volt szabad építeni. Ezt nem tekintették annak, nem látták a
dimenzióját. De nekem. ez adott lehetőséget arra, hogy a különböző háromszögekkel
felemelő ritmust hozzak létre.

- Vajon miértféltek a toronytól?Jel? SZimbólum?
- Valószínű. Erre nem tudokválaszolni. De az építész feladata és kötelessége az, hogy

a lehetséges változatokból a maximumot hozza ki.

- Tágítsuk a kört. A templomépítészetben melyik stt1useszményhez V01tZódsz,
melyik irányzatot kedveled legínkább?

- Abarokkot kevésbé szeretem, majdnem azt lehet mondani, nem szeretem. A gótika
mindig megfog s magával ragad. Amikor először jártam a Notre-Dame-ban, akkor szinte
elállt a lélegzetem s földbe gyökerezett a lábam. Szöhoz sem jutottam, csak kavargott
bennem a múlt. Megpróbáltam belegondolni, hogy ez a tér mit mondhatott, mit
jelenthetett az akkori kor emberének. De azt ma is lehet érezni, hogy azoknak az
embereknek volt hitük, hittek abban, akiknek azt a templomot emelték. Páduában járva
megnéztem Giotto freskóit. Elcsodálkoztam és azt mondtam: Istenem, akkor az emberek
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nem irtak, nem olvastak, nem volt televízi6. Érdekes módon az a sor kép ott fönt a falon,
korának televíziója volt, mert elmondta az embereknek, mirőlvan szö - akik nem tudtak
írni, olvasni, nagyrészt mindent láttak, ami ma a tájékoztatási csatornákon ömlik az
emberre. Evvel nevelték őket, és ezt megértették, magukévá tették. Akkor az egyház ment
az események előtt. Ma inkább az események után megy. Művészileg is. A fiatal papok ma
nem tudnak a művészeti irányzatokr61, törekvésekrőlés elképzelésekről-szemben azzal
a korral, amikor Giotto festette képeit. Akkor a művészet fontos volt, arra áldoztak,
megcsinálták, létrehoZták a katedrálisokat.

Ha ma egy albumot felnyitsz, megnézheted benne a Notre-Dame színes üvegablakait,
sokkal jobban, részletesebben láthatod, mint a helyszínen. A mú születésekor a kor
embere ebből semmit se láthatott, csak a fények vilIódzását, játékát - hiszen nem volt
díszes album az ablakokról, még látcsősem volt, hogy közelebbrőlrészletesen szemléljék
- csupán hitük volt, és hittek abban, amit érzékeltek. Napjaink emberét megfosztották a
hittől, megfosztották sok míndentől,talán ezért sem tudnak létrejönni ilyen művek. Ezért
érzem magamhoz közel a ~ótikát, mert az a maga egyszerúségével, a belső terének
harmóniájával mond valamit annak a nagyon pici embernek, aki oda bement. Léptékben az
ember kicsi, a katedrálism~ nagy - és ez az ellentét önmagában emeli fel lelkét
ahhoz, aki ott van valahol fönt. En ezt éreztem és számomra ezért nagy a gótika, ezért
idegen tőlem a barokk. A barokk már a teljesen felszabadult egyház pompája, dicsősége,
dísze, aranya és ezüstje, festményeés szobra, csak áhítata nem. A barokk nem felemel,
hanem lenyűgöz.Agyonnyomja az embert, ahelyett, hogyfelemelné! Mindegyik templom
ban, amit eddig csináltam, a felemelés érzetét igyekeztem megvalósítani. Cserépváralján
éppúgy, mint Hollóházán, a Lékai bíboros téren vagy Hodászon. Az. volt a vágyam, ha
belépek - még az sem baj, ha nyomottan lépek be -, érezzem, hogy én azért mégiscsak
kicsi vagyok ... mindenben ... Nem baj, ha a fejemet meg kell hajtani, mert nem színházba
vagy moziba, nem kultúrházba lépek, hanem valahova máshova. Ha beléptem, akkor belül
érezzem: Istenem, hova léptem! Érezze az ember, emelkedik fölfelé, afelé, ami ott van
fenn. Szent Ágoston jut eszembe, nagyon szeretem azt a mondását, hogy az Isten beljebb
van, mint a legbensöm, és följebb, mint az általam elérhető csúcsok. Egyszerre intimitás,
vonzás befelé és egyszerre transzcendentáIás fölfelé.

- Én azt hiszem, annak a kornak az kellett. Mindent elmondott nekik és
megértették - azakkori mesterek is,azakkori emberek is. Ókfaragottkőveldolgoztak
és a gótikus ívek konstnlkciójával. A mai építész betonnal épít és az ennek megfelelő

konstnlkcióval. Mit jelentenek számodra a korszerű anyagok?
- Kezdjük a betonnal. Nagyon furcsa, ellentmondásos anyag. A leghitványabb aljzatot

is betonból csinálják és a legnagyobb, legmerészebb szerkezeteket is betonból, vasbeton
ból Hihetetlen tág lehetősége van annak, hogy egy teret az ember létrehozzon. A
hollóházi templom húsz centiméter vastag vasbeton-Iemezrendszer, amit bezsaluztak, és
folyamatos, megszakítás nélküli betonozással elkészítettek. Ezt az állami építőipar tudta
produkálni, egy maszek kisiparos nem. A Lékai bíboros téren ez már sokkal nagyobb
gondot jelentett - mármint hogy milyen szerkezettel legyen lefedve -, ott kézenfekvő
lett volna a betonszerkezet, de nem volt állami építőipar. Hosszas latolgatás, mérlegelés
után jött a ragasztott fatartö, ami olcsóbb volt, mint ha vasbetonból csináljuk. Agárdon
felkészült ipari bázisra támaszkodva a tartókat összeragasztották, leszállították a helyszín
re, összeszerelték és három nap alatt felemelték.

- Furcsa dolog, hogy az összes művészetek közül talán az építész a leginkább
kénytelen anyaggal dolgozni, nem is egyszerűen anyag és forma, konstnlkció és
funkció egységében, hanem mégahhoz is alkalmazkodva, müyen technológiát tudnak
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alkalmazni. Fontosak a gazdasági kihatásai. Sok a terv, de ez csak'papír, az érték az,
amí meg ts épült.

, - Ezt meggyőződéssel vallom. Nagyon kevés olyan építészeti alkotás van, ami csak
papiron maradt meg és mégis becsben tartják. A múltban is és a jelenben is az a
hitelesítője, ha megépült - hogy meg lehet építeni. A papír mindent kibír, főképp most,
például a posztmodernben, fantasztikusabbnál fantasztikusabb tervek vannak, csak éppen
megépíteni nem lehet őket. Egyébként is, ezeregy' más szempont válik mérlegelés
tárgyává. (Pénz, anyagipar, kivitelező stb.)

- Ez hasonlít ahhoz, mikor Mozartnak vagy Haydnnak át kelleU írnta valamit,
mert szopran volt, basszus nem. Ezzel lényegében válaszoltál ts a kérdésemre. Arról
akartalak faggatn~ hogy te tulajdonképpen mindig lapokat alkalmaztál. Betonból
vagy fából. A fÖlfelé húzásnak az íves formáját - azt hiszem, kevésbé.

- Az íves forma gondolatvilágomtól kissé távol van. Sokszor talán féltem is az ívek
vonalába belebonyolódni. Mégis egyszer vállalnom kellett ennek minden kockázatát, a
kísérletezést. S végül is nem bántam meg, s azt hiszem, ezt a feladatot is sikerült jól
megoldanom. Kaposvárra a helyszíni adottságok miatt csigavonal alaprajzú templomot
terveztem. A csigavonal felfelé emelkedik, húzza, emeli az ember tekintetét is felfelé, az
oltár felett a végtelenbe vezető fény felé.

A szentély is, az oltár is kör alakú és a csigavonal közepéri helyezkedik el, itt a
legmagasabb a tér, felülről kap világítást - megint láthatatlanul - és ezzel emeli ki a tér
leghangsúlyosabb részét. Amikor a tervvázlat elkészült, kicsit félve vittem le Kaposvárra,
bemutatni. Féltem, hogy a közel 80 éves Sebestyén apát úr tetszését nemigen fogom
megnyerni ezzel a meröben szokatlan megoldással. Nézte, nézte a tervet, meghallgatta
szöbelí magyarázatomat, majd rám nézett hosszasan és ennyit kérdezett: "Mondja, mérnök
úr, hogy tudta kitalálni, hogy én pont ilyen templomot gondoltam ide, erre a helyre?"
Nagyon büszke és boldogvoltam akkor. Az íves vonalvezetéssel igyekeztem alkalmazkodni
a helyszíni adottságokhoz, az út- és terepviszonyokhoz és egyben valami oldást biztosítani
a környezet kissé mereven sorakozó panelos épületeihez. S olyan külsö tömeget és belső

teret létrehozni, ami már messzíröl felhívja a figyelmet arra, hogy itt valami más van, mint
amit a rohanó hétköznapok kínálnak. Itt érdemes megállni és elgondolkozni, magunkba
szállni. Sajnos ő már nem érte meg a templom építését. Még látta a földből kibújó
csigavonal indulását. A munka végrehajtása fiatal utódjára hárult. Rózsás László plébános
személyében azonban --: szerencsére - nagyon megértő és tevékeny társra akadtam, aki
mindenben segít, hogy a templom valóban Isten háza legyen.

. - A gótikáról beszéltünk, és a gótika íves.
...,- Igen, mert boltozott, és a boltozatot nem lehet egyenes vonalban csinálni. A Lékai

bíboros téri templomnak van két kapubéllete, a két kapubejárat, ami egyenes, nem íves
kőből van. Gondolom, ez mégis hoz valamit a gótikából és a bemenetelre hívja az embert.
Ezt figyeltem meg Hollóházán is.Jöttek turistacsoportok, érdeklödve léptek a templomba.
Hívőés nem-hívő egyaránt levett kalappal, csendben maradt. Beszélgetésekbőltöbb ízben
kivettem, hogy nem hívők, nem templomba járók. Ha'mégis belépnek a templomba,
láthatóan észrevehetőrajtuk: érzik a tér hatását, s az megváltoztatja viselkedésüket. És ha
ez így van - gondolom -, jól csináltam! Itt eljutok ahhoz a kérdéshez, ami nagyon régóta
izgat: mitől lesz egy tér szakrális tér? Hogyan lehet ábrázolni a láthatatlan Istent? Azt
hiszem, sokkal megvaIósíthatóbb feladat az Isten jelenlétének teret adni. Gondolok akár
az ószövetségi frigysátorra, templomra. Érezze a belépő - hitetlen vagyhívő -, ez valami
más, itt az Isten van jelen. Egy szűk teret megnyitni a világmindenség felé, a legkézen
fekvőbb eszköz a fény, ami sugárzik. A világmindenségből egy szűk teret lehatárolni úgy,
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hogy az mégis nyitva maradjon. És a fénnyel úgy ~, hogy a fény adja a lelkét az
egésznek.

- Érdekes, amit mondtál, s ez nemcsak kivűlrolbfJfelé, hanem visszafeléis érvényes:
belülrol kifelé is világít. A gótfkus.templomokban a,kötegpillérek és a,boltívek mellett
ennek a hatásnak szeries része a színes ablak, aholafény káprázatospompdvá lesz és
testetlenné lesznek a falak.

- A gótikának ez a lényege, szemben a román stílussal. ami sokkal nehézkesebb, és
sokkal több falfelülettel dolgozik. A gótika mindent íÍttör, mindenütt a fény van. A fény
vibrálása élt a gótikában, mert - ahogy már említettem - tényleg nem lehetett látni
ezeket a színes üvegablakokat. A rózsaablakban millió eseményvan elmondva, elmesélve,
de nem látták, csak a vibrálását. Itt megint jelentkezik a kifelé-befelé hatás, mert ha bent ég
egy szál gyertya, abban a hatalmas térben, azt kint is lehet látni, érezni, érzékelni az ablak
fényein keresztül. Egykatedrálisépítő korban az építész vagysokkal inkább az építőmester

egy hiten volt a közösséggel, azonosult a közösség lelkesedésével, ennek a közösségnek a
tagjait szolgálta. Ma pedig idegen környezetben egyedül épít. Ha most épületekben
gondolkodom, a mai építészfelhőkarcolókközé építi a maga templomát. Ha NewYorkban
az Empire State Building tetejéről lenézel: a Szent Patrick székesegyház alul, a maga
neogöt, századvégi stílusában olyan, mínt egy-kis kerti törpe a felhőkarcolök között.

- Mire képes egy mai templom a felbókarcolók, a magasba tör6, bábeli, autonóm,
önmagában bízó ember korában?

- Ezek különböző kategóriák: a felhőkarcolókésa templom. Afelhőkarcoló agyon van
tagolva, szintekre osztva, az nem egy tér. Lehet, hogy a földszinten van egy csodálatos
előcsarnok,víragok, üvegablak, felvonóblokk, megy fel a felvonó kétszeri átszállással a
legfelső emeletre, ahonnan lenézve házat már nem lehet látni. A templomtér igazi tér, a
felhőkarcoló nem tér - belülről. Kívülről adja a bábeli tornyot, de ebbőla toronyból nem
hallani ki az angyalok zenéjét. Egy kocka vagy egy hasáb nem kelti a fölé emelés hatását.

- Menjünk tovább: mennyiben a közösség tere egy templomtér? Gondolok akár a
görög templomokra, ahol nem volt belső tér, mert az oszlopok szétszabdalták,
funkdója sem volt az, hogy összegyűjtsea közösséget, pedig valamifajta teremnek kell
lennie, amelyik összefogja az embereket. Hogyan. lehet megteremteni egy hatalmas
térben azt az intimitást, amelyikben a közösség egynek érzi magát?

- Azt hiszem, hogy a keresztény templomnak óriási vívmánya a görög templommal
szemben, hogy oda mindenki beléphet. A göcög templomból ki volt rekesztve mindenki,
csak a nagyon kiváltságosak léphettek be oda. Köztudott. hogy a Zeusz templomban maga
Zeusz olyan méretűvolt, hogy ha fölállt volna ülőmivoltából, akkor fejével szétverte volna
a belső teret. Az egész csak a külsejével hatott, és inkább a környék vonzotta az embereket,
mintsem beléptek volna. Ezzel szemben a keresztény templom részben a római
kommunális épületekből, a fürdőkből, a nagycsamokokból, bazilikákból merítette
gondolatát és hozta létre a keresztény templomnak jellegzetes formáját, a főhajó

kiemelkedik, az oldalhajók alacsonyabbak. A gótikában érte el azt, hogy a falak
tulajdonképpen megszúntek és az egész egyetlen felszabadult térré vált. Úgy érzem, hogy
akik ebbe a térbe beléptek, mind közös nevezőre kerültek abban a pillanatban, olyan nagy
volt a dimenzióbeli különbség az emberi méret és a templomméret között, Mindenki úgy
érezhette, egyforma a másik emberrel. Mindegy, hogy gazdag vagyszegényvolt, főúr vagy
koldus. A görög templomnál kint gyülekezett a tömeg, s csak egy-két pap, papnő

tevékenykedett a templom belső terében, ami tulajdonképpen nem is volt tér. Világításá
ban sem, hiszen teljesen zárt volt, sötét. Jó, a katedrális is viszonylag sötét, főképp a
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többhajós katedrális, de mégis más volt. A mesteremberek pedig értették a szakmájukat.
Egy-egy katedralis sok esetben évsz4zadokig épült. A Notre-Dame például alul román. Az
idő múlását le lehet mérni a stílusváltásban - fejlődik, átalakul, románnak indult és
csodálatos gótika lett belőle.A mai világban ez kicsit másképpen van.

- Nagyon érdekes,amit mondasz: nemfeltétlenül a méreI, a nagyság, hanemafény
fontos.

- A fény és a tér. Ezért én nem díszítettem agyon a templomaimat. A barokktól
elfordultam - amikor először jártam végig Róma templomait, meglepódtem: hát ez az?
Csak a pompa, s semmi áhitat. Bár erre is lehet megoldást találni. Magam is kísérletet
tettem erre:A hodászi templom szentélyfalát óriási méretü, kissébefelé dőlőfal határolja.
Erre Kákonyi Asztrik - ferences festő,mint Giotto - festett képet. Kérésemet elfogadta,
hogy a kép felül legyen egészen világos, ahol a fény beesik, s lefelé egyre inkább sötétüljön
el. A festmény ragyogó lett az áttört formáival és színeivel, és harmöníát teremt a beáradó
fénnyel.

~ Engedj meg egy kérdést a közösségi tém'5l. A két aJapvetfJ alaprajzi elrendezés
egyike a hagyományos hosszhajós bazilika, a csarnok típusú templomok, amilyenek
végeredményben a katedrálisok is. Ezek kívüln51 gyönyörl1 szép, lépcs6sptramisként
mennek fölfelé, de belü/n51eltávoütották a misét bemutató papságot és a híveket. A
centrális terek - akár szembemiséz6 oltárral, akár nem - jobban egy közösségbe
fogják össze az embereket. Ezt hogy látod? Az aJapvet6 alaprajzi elrendezésnek ésa
fölfelé húzó hatásnak az összefüggéséregondolok. Hova tennéd ideálisan az oltárt?A
Lékai bíboros téren sem oda tetted, ahova akartad -.úgy tudom.

- Valóban nem ott van az oltár, ahol akartam. A Lékaibíboros téri templom centrális
tér, jóllehet egynegyede ki van rekesztve más funkciók miatt, bár az is be van kapcsolva a
templomtérbe, mert az oltár mögött van a sekrestye és felette a kórus, ami egészen
szokatlan elhelyezés, de azért nem bontja meg atér egységét. De az oltárt mégis ki kellett
mozdítanom a középröl, s hátrébb kellett tolnom.

- Kényszer volt?
- Részben. Túl sok baba volt, millióan beleszóltak, mindenki tolta arrébb, hogy ne

legyen középen. a csücs alatt, pedig olyan természetesen adódott volna. Sok esetben nem
beszélünk közös nyelvet, amit én ennek az elmúlt harminc-negyven esztendőnek a
számlájára írok. Nem volt természetes fejlődés a modem építészet és az egyház között:
nem volt párbeszéd. Egy-két jó, modern templom megépült 'még a háború előtti időben

(városmajori, pasaréti), de igazán jó folytatás nem következett be.
Igaz, közben jött egy háború, majd az azt követő események, amik nem kedveztek az

egyházi művészet fejlődésének 1945-ben a földreform következtében az egyház elvesz
tette szinte tninden vagyonát, nem volt más pénz, csak amit a hivek összeadtak Későbbaz
iskolák államosításával az egyház elvesztette szellemi bázisát is, majd a koncepciós perek
som, amelyeket különbözőegyházi személyiségek ellen folytattak, oly.m atmoszféra jött
létre, ami az egyházat teljesen háttérbe szorította; örülnie kellett, hogy egy1ltalán fenn
tudta tartani magát. Nemcsak bizalmatlanság vette körül, hanem nyfitan ellenségnek
tekintettékhosszú időnát. Ezzelkellett szembenézni még CserépWralján is, s ez az állapot
csak lassan, nagyon lassan kezdett oldódni. Thlán ennek az oldódásnak első jele volt
Hollóháza.

De párbeszéd az egyház és az építészek, a művészek között nem alakult ki. Olyan
párbeszéd, ami bizonyárafolyt a régi céhek mesterei és az egyház között, amikor az egyház
még meg tudta szabni, irányítani a fejlődés útját.
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- KiJztHin lefolyt a Vatikánt Zsinat ls.
.,.- Igen, azt eredményezte, hogy most míndenütt létrehozták a szembemiséző oltárt,

szerencsere. Már Cserépváralján megpróbáltam szembemisé2őoltárt csinálni, de nem
engedték. Nem engedték, mert nem értették meg. Kivéve Brezan6czy egri apostoli
kormányzó urat (akkor még az volt), akitől a mai napig örzök egy levelet a hollóházi
templommal kapcsolatban. Amikor a tervek a makettel elkészültek, elküldtem a fotókat az
állami és egyházi szerveknek jóváhagyásra. A hollóházi plébános is megkapta a fotókat,
kiakasztotta a templomban, majd a hozzaszóIasok alapján kaptam tőle levelet. Röviden azt
tartalmazta: szálljak le az olümposzi magasságból, és az ő egyszerű falusi népének egy
egyszerű kis barokk templomocskát tervezzek. mert azt megértik. Ezt nem, ez ellen
tiltakoznak ... Brezanöczy kormányzó úr közben érsek lett, röviden, tömören ezt írta: A
tervemmel mindenben egyetért, jóváhagyja. De mellékelten elküldi Somogyi, győri

egyházi művészettörténészszakértő szakvéleményét a templomtervről. A szakvéleményt
kéri vissza, csak miheztartás végett küldte. A szakvéleményben rögtítették, hogy
tehetséges építész vagyok, de: ennél szörnyGbb tervet még nem láttak. csak az üvegburát
kell ráhelyezni, hogy megóvja az időjárás viszontagságaitól.

Brezanöczy érsek úr továbbra is egyengette a templomépítés útját. 1965 októberében
voltam a helyszínen, kitűzni a templom helyét. Egy napig keményen dolgoztam, míg
kitúztem a két karót a hegyoldalban, mert a két karó helyzetéből kellett látnom a
templomot. Átmentem a szemközti domboldalra - akkor még föl tudtam rá mászni -,
visszajöttem, kicsit áthelyeztem, fölmásztam újra, megnéztem... Beesteledett, mire a
három-négy karót kitúztük, amelyekhez a többit kellett igazítani. Nyakig sárosan
bementem az első parasztházba vizet kérni, hogy megmosakodjam. Egy kis öregasszony
fogadott, boldogan ugrált körülöttem, mikor értesült, hogy a templom helyét tűztemki.
Jaj, de jó! Olyan szavahihetőnek tetszik lenni, tessék már valamit mondani, szép lesz a
templom?" "Tessék nyugodt lenni, nagyon szép lesz." Jaj de jó - fakadt ki belőle a sóhaj -,
hogy ezt tetszik mondani. Mert már úgy féltünk, hogy olyan lesz majd, mint a
fényképeken!" Erre viszont nekem állt el a lélegzetem, s szinte meg se tudtam szölalní,
Mikor aztán a templom épült, kezdett kibújni a földből, lehetett sejteni, körülbelül milyen
lesz, visszahallottam az emberektől a véleményt: jól átvert minket ez a mérnök ... Tettek
hoZZápár jelzőtis, hogymilyen mérnökvagyok ... merthogy ez a templom nem olyan lesz,
mint a fényképen. hanem még azon is túlteszek. Volt időszak, amikor szegény Schauer
mann Károly bácsi nagyon izgult, botrány ne legyen a szentelésen, mert a falu egyik része
nagyon készült arra. Indok: ez a templom az egyház lejáratása.

- Érzem, amit mondasz: az egyház meg az építész . . .
- Nem volt senki, aki közvetítsen. Magunknak kellett megvívni a csatát, megértetni az

emberekkel a mai kor eszmevilágát. Hodászon ott volt Szabó Sándor plébános, aki az első

perctől fogva rá tudta nevelni a falu népét az újra, el tudta fogadtatni velük, magukévá
tudták tenni a templomot, azonosulni tudtak vele.

Ma,ha mint turista meg kívánod nézni a templomot, sbekopogtatsz a szomszédos házak
egyikébe a kulcsért, részletesen elmagy;u'áZZákneked, mi a lényeges látnivaló, mire figyelj.
Szabó Sándor ugyanis erre is megtanította őket.

- A körülmények úgy adódtak, hogy az új templomok kis falvakban épültek
el6ször az elmúlt évtizedekben, tehát hagyományos falusi környezetben. A városi,
intellektuális rétegnek - amelyik a modem m(J.vészetrefogékony - nem nagyon épült
új templom. Érzésem szerint a befogadó közeg máshol van, mint ahol a modern
templomok épülnek.
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- Eznevelés kérdése elsősorban. Nem szabad fidun sem retr<J8r.1dOt létreh<Ymi.. Modemet
kell építeni, előremutatót, s hiszek abban, hogy ezt meg is értik fidun is. pesten azért épült jó
néhány modem templom Farkasréten, Ildíkö téren, VJ.Zafog6n, a Lékai biboros téren.

- Mi a véleményed, hogyan lehetne elkezdeniapárbeszédetazegyházés a művészet

között? Az egyház szempontjából lényeges a hívek véleménye is, IJk használják a
templomot a pappal együtt.

- Egyet mondhatok. A Lékai bíboros téren, ahol jobbára értelmiségi emberek élnek,
megértették azt a templomot. A román kapuját, a belső terét, a felemelését, azt is, ami
számomra egyik alapelv volt: a templom négy sarokponton, mintegy a négy evangélium
pillerén áll szilárdan, mint két ezredéve maga az Egyház.

- Ezt mondom, a te templomaidat elsIJsorlJan városi környezetbe kéne elhelyezni!
- Nem feltétlenül Hollóháza háromszáz kilométerre van Pesttől A turisták százai

keresik fel, pesti emberek mennek kocsival, autóbusszal, s a falubeliek ma már büszkék rá!
Úgy feszítik a mellüket a hoílöhazíak, mintha ők csinálták volna. És ez a jó!

- A templomok belsIJdíszítésértJl szeretnék hallani tIJled véleményt, a hagyomá
nyos templomok belsIJtérformálásár6l. Ez nagyjából lezajlottfolyamat azelmúlthúsz
esztendtJben, sajnos - benyomásom szerint - rengeteg gicesei. 6rlásipénzzel.

- 'Iudod, hogypuritánvagyok, ez a lelkemből fakad. Abarokkal nem tudok azonosulni,
nem győzöm eléggé hangsúlyozni - idegenkedem tőle, majdhogynem zavar. Ha egy
gótikus térbe belépek teljesen egyedül, úgy érzem, önmagammal kerülök szembe és
önkéntelenül keresem valahol az Istent. Tudok vele beszélni. Ha egy barokk térbe lépek
egyedül, ott minden fecseg, nem tudok egyedül lenni. A sok felkínálkozó látnivalótól
nehéz megszabadulni, nem találom az Istent. Lehet, hogy ez azért van, mert magányos
farkas vagyok, szeretek egyedül lenni, nincs nagy baráti köröm, nem járok nagy
társaságokba, nem vagyok világmegváltó típusú ember. Magányosságom kívetül, ezért is az
egyszerűség felé törekszem. A barokk teret nem szeretem, gyönyörű szép kupolás
boltozatokat csináltak, jönnekaz angyalok meg a felhők, szentek hada,lovakkal, dárdákkal,
gyönyörű perspektívában megrajzolva - ez minden, csak nem tér! A barokk az
illuzionisztikus mennyezetfreskókkal kinyitja a templomot a magas mennyországig,
nekem mégsem nyílik ki. Agótika lezárt és mégis mindig kinyílik. Én legalábbis így érzem.
Mindenki csak saját magából indulhat ki. Ide kívánkozik, elmondom: az idén tavasszal
Rómában voltunk nagyheti szertartáson. Az volt emellett a vágyam, hogy akármi úton
mödon megnézzem újra a Sixtus kápolnát. Annyi mindent hallottam róla, képeit ismerem,
láttam, de most be akarok menni, megnézni, mi történt a restauráláskor. Sajátszememmel
lássam! Prokop Péter - a Rómában élő kiváló festő - elmondta, fönt volt az állásokon a
munkák alatt, ő igazolja nekem, hogy nem festették át a mennyezetet, csupán letisztí
tották. Japán társaság csinálta és finanszírozta. Most olyan, amilyennek Michelangelo látta
annak idején. Nekem félelmetes volt! A Sixtus kápolna mennyezete lemosva szocreál
festmény lett! A sibillák eltörpültek, elvesztették erejüket. Szétesett az egész. Nagy fehér
niezök keletkeztek, amelyekben a képek úszkálnak. Guruló állványról dolgoztak - sajnos,
a legszebb képet, Ádám teremtését - eltakarta az állvány. Az Utolsó ítélet felséges
komorsága, mivelhogy azon még rajta van az évszázados korom, klasszisokkal jobbnak
tűnik. Ha lemossák, az is ilyen sorsra jut. Persze az is lehet, hogy ilyennek festette meg
Michelangelo, aki közismerten ragyogó szobrász, kiváló építész volt, de nem volt j6 festő.

VISSZatérve a belső díszítésre: a gótikus katedrálisok is erre a sorsra jutottak, elkészült valami
egységes egésZ, azt.aztán a népáhítat "belakta".Minden kor elhelyezte a magamütyürkéit, az
értékes korok értékeseket, stílusban kevésbé értékes korok kevésbé értékeseket. De azért a
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gÓtikus tér a maga térhatasávalmindent átfog. Elbírjaa tér még azt is, hogy kis barokkoltárt is
beraknak, ftilkéibe ezt-azt, síremlékeket, mindenféiét, de elvfsz a jelentőségük.

- Visszatérek egy előbbi kérdésemre, melyre nem feleltél: hogyan lehet egy
hagyományos templomban megoldani a belső tér átalakítását a zsinat szellemében?

- A zsinat nagyon fontos határkőaz egyház életében. Meggyőződésem,hogy xxm.János
zseniális lelkílpápavolt, aki ilyen idős korban a reform szükségességét megérezte és keresztül
is tudta vinni. Gondolom, nem volt könnyűvállalkoZás az ő számára sem, jóllehet, nem is érte
meg a zsinat végét De új szellemet hozott az egyházba. Nem engedhetem meg magamnak,
hogya zsinat hitéleti és belső tartalmi részét bírálatvagy elismerés tárgyává tegyem, de a zsinat
- úgy érzem - kicsit igazolja puritánságomat az egyház építészeti és művészeti

irányZataiban. Az egyszerűségre való törekvést. Az egyház a zsinat szellemében a lényegre
próbál törni. Megfogni az emberek gondolkodásmódját, olyan atmoszférát teremteni a lelkek
számára, ami érthetővé, elfogadhatóvá, követhetővéválik. És ez az egyszerúséghez vezet. A
mise szertartása is egyszerűbb lett. Elhagytuk a cikomyákat, az ismétléseket, a lényeget fogjuk
meg. Én világi, nem egyházi ember vagyok, a hétköznapokban élek, millió nyomorúság és
gyötrelem közepette, de a hitem megvan. Egyszer egy ismert egyetemi tanár, a keleti nyelvek,
a sumér; asszír, babiloni világ tudora, megkérdezett: szükséges-e, hogy ha valaki templomot
tervez, vallásos legyen? GondolkoZás nélkül felelhettem, hogy szerintem nem feltétlenül
szükséges, de jó, ha van hite. Például le Corbusier nem volt katolikus, nem is volt vallásos 
tudomásom szerint -, mégis megépítette a ronchamp-i kápolnát és a LaThrett-i kolostort. A
két munkából feltétlenüllemérhető,hogy valamilyen hitének kellett lennie. Protestáns volt,
az építmény katolikus, és mégis tudott teljesen azonosulni az egyház szellemével. Hit nélkül
ezt nem tudta volna megcsinálni. Hozta magával az ősidőkből adódó hit morzsáit, azok ott
felizzottak és megnemesedtek

- Elmondható, hogy ha valaki egy igazi, tökéletes templomot megteroez, megépít,
ha addig nem volt hite, azután lesz?

- Mindenkiben ott van a hjt csírája. Érzéketlenül nem lehet dolgozni. De tudok olyanról,
aki a munkát iparnak tekintette. Igaz, más korban, más társadalmi és politikai, gazdasági
viszonyok között, Egyiket a másik után. Aquinói Szent Tamás mondta a teológiáról, hogy
térdeplő tudomány. Azt hiszem, az igazi templomépítészet is térdeplő művészet.

- - Igen, és ez a "térdeplés" kell a régi templomterek átalakításáboz. Szerénynek és
alázatosmak kell lenni. Nem szabadtűlkiabálniazt, ami van, hanem elkell fogadni. De
akkor is, ha az rossz, giccs? Egy rossz, stilustalan templomban?

- Ez nagyon nehéz, nem merek értékítéletet mondani, mert tényleg vannak nagyon
rossz templomok, lélektelenül megtervezettek, minden eszmeiséget nélkülözők.Ezeket a
templomokat generálisan kellene átalakítani. Ez nagyon nehéz. Sok rosszat láttam
külíöldön is, sót a modem templomok között is. "Tohuvabohu", minden össze van hordva
benne, a betontól a vasíg, a kőig. És ahol még az anyagiak is adottak, sokkal több a veszélye
annak, hogy rosszat csinálnak. A hívő nem találja meg az áhítatot, a csöndes pillanatot,
amikor lelkét rendezni tudja. Ez szerintem alapvető.

- Azt hiszem, a templomnak a csönd terének kell lennie, és ez távolról sem csak
akusztikai fogalom. A szent csöndnek a tere.

- Egyetértünk. Megemlítem, hogy nagyon meghatott az Új Ember címü hetilap
munkatársának, Sinkó Ferencnek egy cikke Cserépváraljáról. Az volt a címe: A legmoder
nebb magyar templom Cserépváralján. S azt írta benne: nAZ én térdem magától hajlott
meg, ahogy beléptem falai közé, annyi áhítat sugárzik belőle."

1.1.
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Mai meditációk~ l
SEBESTYÉN GYÖRGY

Szellem és nyelv

. 1831. június 20-án, egy vasárnap, Goethe és Eckermann a francia és a német nyelv
különbözöségéröl beszélgetett. Kellemes öraban; épp bevégezték az ebédet. Goethe a
nyelvet általánosságban "tökéletlennek" nevezte, ~elégtelennek",s azt mondta. "Ha most
egy műveltebb embemek a természet titokzatos működéséről sejtése sbetekintése
támadt, hagyományos nyelve nem elégséges, hogy ami az emberi dolgoktól ekképpen
bizony távol esik, kifejezze. Rendelkeznie kellene: a szellemek nyelvével, hogy sajátságos
érzékletének így megfeleljen." Ezzel egy mindenki által ismert emberi tapasztalás, s
egyben az irodalom alapvető gondja fogalmazödík meg. Benne van lehetőségeink

korlátozottsága. Goethe szavánál maradva: Olyken elérjük, hogy meghalljuk "a szellemek
nyelvét", nem áll azonban rendelkezésünkre ez a ~yelv.

A kísérlet, hogymeglevőnyelvi lehetőségeinkkel visszfényét befogjuk, szóhasználatunk
ban messzi visszhangjukat megszólaltassuk, s érteimileg és hangzás- meg ritmusérzékileg
fölfogható dimenziójában a gondolat lehető hat~-'--g tágítsuk: a kísérlet eredménye az
irodalom jobbik része. Nem a szakmai készség a neki tartósságot, hanem az impulzus,
hogy a fogadott látomástól nyelvileg ábrázolhat -, az eredetnek lehetőleg megfelelő új
látomásig jussunk, a metafizikai élménytől megragadva és hajtva addig a határig
előnyomuljunk,ahol a valóság a nyelv által érzékfölöttivé kezd válni.

A művelet hasonlatos egy másikhoz, ahhoz, amely a képeket vagya messzi gyerekkor akár
jelentéktelen moccanásait juttatja föl elménkbe, egybefiízve azzal a benső indítékkal, amely
a fájdalmasan szép emléket az idő távolából a jelenbe próbálja átemelni, s szubsztanciáját
újra s tudatosabban megélni. Avágyebben az esetben nem tényeknek és életkörülmények
nek szöl, amiket magunk rnögött hagytunk, hanem inkább a személy eltúnt tisztaságának,
ami voltunk, s ami nyilvánvalóan bennünk továbbél, hábár napi teendőinktőlbeárnyékolva,
mégis oly bensőségesen, hogy jobb pillanatainkban képes alakítani bennünket.

Ha most az, aki magában irodalomra elhivatottságot érez, egyebet nem kíván, csak hogy
a neki hozzáférhető valót a "szellemek nyelvére" átfordítsa, fölvetődik számára a kérdés,
mi okból? Az okok az érzéklet és a kifejezés tágas határa, a pillanat és a maradandóság, a
fizikai lét és a metafizikai törekvés közt vannak.

Ehhez a ponthoz érve a művészi tevékenység és a vallási diszpozíció közt a párhuzam
érthetővéválik - azokban a nem ritka esetekben is, amikor a művész, mindenféle vallástól
húzódozva, azt tűzi ki céljául, hogy egy Isten nélküli világban a maga szellemí-lelki
viszonyrendszerét megteremtse. Ha mozgatói után kérdezünk, fölfedezzük, a szellem
milyen sajátosan is építi a maga művét, E toVábbi értelemben minden irodalom,
amennyiben ezt a nevet kiérdemli, vallásos.

Mire való hát a fáradozásunk, hogy a valót nyelvvé sűrítsük?

Az út az érzéklettől a kifejezésig a káosz erős struktúrájával terhes, rníközben valami
saját érzés szerint egészen szubjektívet egyben objektivizál, létezőként tudatosítja az
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érzékletet, ami saját magunkröl, a pillanattól eloldva szemléíhetö, s egy másik vagy
hannadik ember által fölfogható. A jajkiáltás nekünk is fülünkben hangzik, a megállapítás,
hogy vándorutunkon eltévedtiink, egyszeriben tudatosítja bennünk a benyomások és
érzések summáját; az ígéretre, akár az igére, a nyelvnek sZüksége van, hogy a tétova
érzések terepérőla sZándékot a való világába kiléptesse. A nyelv következtében a dolgok
második egzisztenciára tesznek szert, s ez a duplicitás sZükséges: fordít a sZükségen.
óvatos magyarázattal is János Evangéliumának első verseit metafizikai, kultúrtörténeti és
egyben individuális tapasztalatként értelmezzük: "Kezdetben volt az Ige." S tovább:
"Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne volt az élet, s az élet volt az

"emberek világossága." Ebben az értelemben hangzik Heidegger gyönyörűmetaforája: "A
nyelv a Lét háza", annak reményében, hogy otthonra találunk a nyelvben.

A dolgok kettőssége, amely egyrészt érzékelhető, másrészt léte a nyelv folyamatában
eloldozva szavak:ként tovább él, minden tudatosság, minden kettősség s minden közösség
létrejöttének előföltétele,ám ebben a rendszerező hatalomban valami szorongató is van: A
szó a neve a tárgynak, de nem azonos vele, hanem sokkal inkább önálló képzetként működik,s
a különféle nyelvekben különféle érzéseket ébreszt: hangzás meg rittnus megfakul,
visszahatólag megváltoztatja a tárgy képét képzeletünkben, szövetkezik más zenei nyelvele
mekkel, úgyhogyegy másodikvalóság keletkezik a nyelvben. Gyakran rontó hatalma azokban
a politikai gondolatrendszerekben nyilvánul meg, amelyek egészen határozott fogalmakat
vitán kívül helyeznek, nem szavakként, hanem egyvalóban meglevővalóság valós elemeiként
használják, amíg az egyes az általánosban, akár a fény az árnyban, el nem tünlk,

Az író, az érzéklet és kifejezés közt levő ponthoz érve, .a paradoxon hatására
hagyatkozik: amennyiben messzemenőlegrábízza magát hangzás és ritmus meglétére s
bízik az önmagából kikövetkezőszintaxisban, s így a nyelvvisszavezeti a tárgyhoz: a dolog
és a szö kettősségéből a szö segítségével magához a dologhoz visszajuthat, szerenesés
pillanataiban annál is tovább: a dolog lényegéhez. Ott jár, hogy a jelenségben annak
szellemi szubsztanciáját megértse. Ebbőlaz okbólvolt célszerűimént kísérletrőlbeszélni,
"valami saját érzés szerint egészen szubjektívről",amit a nyelv egyben objektivizál. Ez a
szubjektivitás nyilvánvalóan csupán a magányosság érzéseként létezik abban a pillanatban,
amelyben az érzéklet kifejezéssé változik át; maga az érzéklet, a megvilágosodásnak ez a
pillanata nagyobb ragyogás visszfénye csupán, találkozás a szellemivel, amely, fölfoghátat
lanul értelmünknek, a világot s a világmindenséget betölti. Ez a voltaképpeni s a
dolgokban manifesztálódó szellemiség, azzal, hogy így megsejti, adja valójában az írónak az
erőt, hogy az érzékelésen át e szellemi egzisztenciához előnyomuljon, s ezt isteni
kegyelemnek - amit némelyik író túl vakmerőnek vél - vagy csupán szellemi
szubsztanciának nevezzük, az alkotás pillanatában nem vitatni való. A módszer esztétikai s
nem teológiai, ámbár a teremtés a nyelvben végtére különös boldogító erővel sugárzani
kezd, s a képben megjelenik a szellemi, akár Hölderlin versében: "Sárga gyümölccsel hajlik
I és vadrózsával telten I a tóba a part, I ti boldog hattyúk; I és csóktól ittasanI csobban meg
fejetek I a szentül józan vízben." (Az élet fele; Keresztury Dezső fordítása) Hasonló
biztonsága a dolgokat átjáró szellemi szubsztancia föllelésének Georg 'Iraklnál mutatko
Zik: "Kéken dereng a tavasz, ébredező fák közt I árny bolyong az esteli pusztulásban, I a
rigók szelíd panaszára hallgat.INémán jő az éjszaka, vérző állat,1s lassan elomlik a dombon.
II Virágos alma inog a nyirkos levegőben, I eloszlik ezüsten, enyészön I mélyén az éj
szemeknek; hulló csillagok; I gyerekkor szelíd éneke." (A halál hét strófája; Lator László
fordítása) Itthatár lépődött át, ezt akárki megérzi. A nyelvhez kötve titok nyílik, jobban
mondva: valami, amiről megszoktuk, hogy titoknak hívjuk, valami, ami kisiklik az értelem
tapogatódzásából, más szférába tartozik - akár Bachnál, akár Mozartnál, a rációnak
magának nem, egész lényegünknek azonban megnyílik, Ebben az értelemben mondja
Goethe a már említett beszélgetésben 1831. június 20-án, hogy Mozart Don]uanja, .mínt
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szellemi alkotás", "egy szellemből és öntvénybőls egy élet leIkétől átjárva, s ,közben az
alkotó semmiképp sem kísérelt s szabdalt s önkényére j~' el, hanem zsenijének
démonikus szelleme tartotta hatalmában úgy, hogy tennie kellett, amit az parancsolt".

A nyelv tágul, anélkül, hogy szilárdságát e~tené. Marad magától értetődő, a ráció
számára hozzáférhető, a metafizikaiba hatol azonban, s szellemtől áthatottnak érezzük. Ezzel
az érzéklet s a kifejezés közti határ is elmosódik Az író a nyelv segítségével olyan létformát ér
el, amely a múlásnak nincsen annyira alávetve, mint ö maga. Hölderlin képe: "Scirga
gyümölccsel hajlik/ésvadrózsával telten/a tóba a part", 'Irakl metaforája: "Némán jó az éjSZaka,
vérző állat, / s lassan leomlik a dombon", kezdettől magától értetődően simul a lényeget
magába fogó nyeMolyam haladásába. A SZÖVeg a dolgok köznapi múlásától érintetlen marad
- s ezzel, úgy tetszik, az irodalmi tevékenység másik impu1zusa nyer megfogalmazást.
Bátorit;.t az írót, a nyelwel az idő dimenzióját tárja föl, azt, amit - meglehet, egy sokkal
áttettebb jelentésű fogalom hiányában - örökkévalóságnak nevezünk, Dc honnan az
impulzus?Annakmegsejtéséból, hogy a pillanat érzékelésünknek ugyan múló, a valóságban
,azonban tartós, egy nagy EgésZ része, magába. foglalva s elmúlttal, eljövövel összekötve
bennünket. A sejtés bizonyossággá erősödik - s mit sem változtat, mániánakvagy a kegyelem
jeiének tekintjük-e: mindazonáltal elégségesen erős, hogy az író teljes energiáját magának
kívánja. Áldozza föl neki idejét, képességét, a koncentráció eszközét, végtére az életét. A két
erő, amit Sigmund Freud erosznak és thanatosznak nevez, a vitális meg a halálos, a teremtő és
a pusztító, a léthez való kedv s a vágy, hogy az emberélettel adott időbeni határait áthágjuk,
mind együtt lép föl itt, olyan feszültséget teremt, amelyaz íröt kettősértelemben köti ÖSSZe az
időtlennel: a nyelv, amit papírravet, képekké sűrűsödik, ezeknek tartósság osztályrészük, s
maguk e képek valamennyi képhez kötődnek, amely a Gilgames eposz születése óta
napjainkig mint nagyközös VÍZiója az euroázsiai kultúrának, létünket bevilágítja. Ez a VÍZió
valóságosabb a realitásnál, amint napra nap megéljük, irányítja létünket s vezéreszméket
fogalmaz meg, ezek éveken, évtizedeken át egy közösség vagyegy nép fejlődését megha
tározzák, amíg e látomás el nem foszlik megint, hogy más körűlmények közt, más alakban újra
fölbukkanjon. Ebben az értelemben mondja Aquinói Szent Thmás: "Aszónak azzal a valóval,
ami a szóba foglaltatik, lényegében több egyezése van, mint azzal, aki szól, lakjon bár e
szólóban, is mint hordozójában." Stovább: "Amint a tevékenyhatásra szánt lélekrésZben az ősi

lelkiismeret sohasem téved, úgy a látó fölismerésre szánt lélekrésZben az ősi alaptéteibe való
bepillantás sem téved soha. "

Ezek az ősi alaptételek az eredendő mítoszban s az üdvtörténetben mint létünk ősképei

lépnek elénk. Éppen ezért az író, amikor azon fárad, hogy a nyelv segítségével a képnek
tartósságot kölcsönözzön - vagy jobban mondva: a nyelv segítségével föltárjon ilyen
tartósságot -, egyben a közös mítoszon építkezik, amelyben nemcsak az epikus hősök,

hanem a tartóssá vált pillanatok is, mint egyetlen időbeni síkon, találkoznak. Az epika
egyetlen véget nem érő beszélgetés, amelyben Gílgames és Agamemnon, Dédalosz és
Mlme, Artus király és Dante Vergiliusa, Don Quijote és Faust, Rogyion Raszkolnyikov és
Marcel Proust Swannja társalog suttogva egymással. Homérosz Odüsszeuszának Joyce
Ulyssese felel: az idő határon kívül van, a mítosznak azon idejében vagyunk, amelynek
kezdetét csupán az eposzok lejegyzése alapján - s nem a szájhagyomány ismerete szerint
- képzeljük el, végét azonban nem sejthetjök. A nyelv mint mítoszteremtőerő az egyes
mulandóságát legyőzte: részévé válunk egy másik időmúlás sejtelmének, elérjük benne
egy dimenzió bizonyosságát, amit negatfvan kifejezve időtlenségnek. pozitívan szölva
azonban örökkévalóságnak nevezünk.

Egyik lényeges teljesítménye az újabb irodalomnak, hogy az éppúgy markáns, mint
szellemtelen naturalizmusnak mindenekelőtttermészettudományos alapú irányát legyűr
te, s az időtlenséget mint esztétikai elvet újra fölfedezte. Proust regénye az írót (s persze
az olvasot) az emlékezés benső idejével kötötte össze, Joyce Ulyssese egy képzelt város
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örökös senkiföldjén vándorol, Dublin a neve, s Gabriel Garcia Marquez némely
regényalakjanál határon kivül helyezi' a halált, a Száz év magány hőseinekéletküzdelme
abba a mitikus világba emelkedik, amely időbelihatárokat nem ismer. Csak a költők járnak
el, a költészet lehetőségeit latba vetve, a naturalisztikus időfogalom föloldásában még
radikálisabban. A sok törekvés közül csupán egyet említsünk itt, Guillaume Apollinaire-ét.
1898és 1913 között írott verseinek gyújteményében, az Alkobolközéppontjában az Égöv
címü terjedelmes költemény áll, amely sokak számára, akik képtelenek leszokni arról,
hogy a költeménynek elejét és végét firtassák, a szürrealizmus kezdetét jelzi. A szabad
képzettársítás tovaáradó poémája, amelynek első sorai a metafizika iránti törekvést
programatikusan kimondják: "Végül is únod e régi világot csupa romllÓ pásztorlányEiffel
toronya hidak nyája béget e hajnaIon IIGörög és római ókorban éltél és ebből elég ma
néked l A gépkocsik is ódonak zörögve futnak itt elébed l Csupán a vallás az maradt csak
máig új s el nem avúl soha l S oly egyszeru akár a repülők terén a gépek csarnoka l
Európában csak te nem vagy antik ó kereszténység s hiába l A legmodernebb európai te
vagy X. Pius pápa" (Égöv; Radnóti Miklós fordítása). De nemcsak e szavak értelme
tanúskodik a szellemről, ami Apollinaire poézisét átjárja: esztétikája, költészete magában
mutatja a képzelet elválását a fizikai léttől, fordulását egy metafizikai lét utópiája felé.
Ebben a dolgok mint szellemi szubsztancía megjelenési formál lebegnek, e szubsztancia a
hagyományos logika törvényein túl amegszokott kötést föloldja s a lucid nyelv erejével 
s Aquinói Szent Tamás-i értelmében - új, valódi kötést jelez, függetlenül a tárgytól, amely
önmagát magukban az érzéki elragadtatás pillanataiban a titoknak föltárni képes.
Apollinaire tudatában volt a nyelv általi határátlépés lehetőségének.~or az ember a
járást akarta utánozni, megalkotta a kereket, amely semmiképp sem hasonlít a lábhoz.
Anélkül, hogy tudta volna, ilyenképp szürrealízmust hozott létre", írja s a költészetet mint
"a szellem derűs kifejezését" determiná1ja "kívül az időn".

A szónakebben a további és valódi értelmében minden költészet, amelynek sikerül "kívül
az időn" "a szellem derűskifejezésének" lennie, vallásos költészet, ha most ezt a szöt, religio
Ciceróval (relegere után) a lelkiismeretesség fogalmára, vagy Lactantíusszal (religare
után) az Istennel való szövetségre visszavezetjük, hiszen a lelkiismeretesség egyik hajtóereje
minden valódi költészet religiozitásának: a lelkiismeret etikus parancsának a nyelvvel való
lelkiismeretes bánásmód által is engedelmeskedni, hogy a fogalmazás pontosságával
elnyerje azt a parciális szabadságot, amely összeköti az időtlen s egyetemes szabadságával.
Ebben az értelemben a nyelv a metafizika irányában is átlépi a határt, hogy a puszta
érzékeléstől a szellem mélyebb érzékletéig eljussQn - s ez annyit jelent, hogy a nyelv
teremtődik -, a pillanatban a tartósat jelenítsemeg s a létet transzeendálja. így a valódi irók
a valódi szellem természetes szövetségesei, egyesülve abban a hitben, amely a jelenségek
világábanaz időtlent s a transzcendenst keresi Ez az isteni megnyilatkoZásbanvaló hit izzítja
át a kereszténységet. Az. irodalmi tevékenységben az etika. átváltozik esztétikává, s
megnyilatkozik az a szellemi, ami megnevezhetetlen. Egyedül Itt ütközik határaiba a nyelv.

"Isten a teremtés ismert imaginárius hat napja után semmiképp sem pihent meg, sokkal
inkább tevékenykedett, mint az elsön", mondta Goethe 1832. március II-én Eckermann
nak. "Egyszeru elemekből összerakni ezt az ügyefogyott világot, s aztán évről évre a nap
sugaraiban görgetni bizonyosan nem okoz neki annyi örömöt, ha nem lett volna meg a
terve, hogy e materiális alapon a szellemekvilágának növényiskolát hozzon létre. így most
folytonosan föntebb természetekben hat, hogy az alantabbakat odavonja." Ezzel a
bejegyzéssel végZódikjohann Peter Eckermann könyve. Még csak egy rövid megjegyzést
fűz hoZZá: "Goethe hallgatott. Én pedig megőriztemnagyés jóságos szavait szívemben."

Kalász Márton fordítása
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Élő világegyház-

A katolikus egyház az NSZK-ban

Hatalmát, pénzét, társadalmi bdolyását és intézményi infrastruktúráját tekintve a
nyugatnémet katolikus egyház a világon a legelsök közé tartozik. Az egyház mai
működésénekjogi és szervezeti keretei zömükben a II.világháború után formálódtak ki és
azóta is nem kevés vitát okoznak. Ez a háttér és a mai útkeresés önmagukban is
tanulságosak.

Arégi Németország protestáns többségűország volt. Akatolikusok kisebbségi helyzete
egyaránt megmutatkozott számarányukban, politikai diszkriminálásukban, a gazdasági
és a kulturális hatalmon kívüli helyzetükben. Voltak ugyan katolikus vidékek, mint
Bajorország, Emsland, Rheinland - de az országpolitikai és gazdasági súlypontjaitól távol.
A századforduló alapkérdése így az volt, hogy a jelentős számú, de kisebbségi helyzetű
katolikusok hogyan tudják egyenjogúságukatkiharcolni. Azegyre feszesebben központo
sított Németországban ennek útja a saját intézményrendszer megerősítése, katolikus .
egyesületek és társadalmi szervezetek alakítása, saját párt-képviselet megteremtése volt.

A nemzetiszocializmussal a német katolicizmus nem azonosult - de azt passzívan
viselte. Máig kínzó kérdés, hogy miképpen kellett volna, lehetett volna az embertelen és
istentelen politikával és rendszerrel szembeszállni? Hogy kellett volna, arról nincs vita.
Éppen a hitleri idők és éppen a német katolíkus egyház akkori némasága tették
nyilvánvalóvá,hogy az emberi létet, az erkölcsöt, az ifjúságot, a jövőt érintő kérdésekben
az egyház nem hallgathat. És' az egyház közös, talán hivatalos állásfoglalását nem
helyettesíti néhány bátor ember egyéni kiállása - ami Németországban sem hiányzott!
Faulhaber bíboros, von Galen püspök s nem egy pap és szerzetes a szöszékröl ítélte el a
fasizmust ( és ezért papok tucatjai kerültek koncentrációs táborba), de a történelem azok
nevét is őrzi, akik a politikai hatalom kiszolgálását követelték (például Bertram bíboros).
A világháború utáni időt a német katolicizmus mindenesetre azzal a meggyőződéssel

kezdte, hogy a politikai rendszertől független akar lenni és hogy társadalmi kérdésekben
saját áliáspontot akar kialakítani.

Akét Németország közöttí határvonal egyebek között az ország színprotestáns, keleti és
katolikus, vagyfelekezetileg kevert déli és nyugati területeit is elválasztotta egymástól.
Miután a katolikusok arányát a lengyelországból és Csehszlovákiából kitelepítettek is
növelték, Nyugat-Németországban mára a katolikusok és az evangélikusok száma
megközelítöen azonos, míndkettö 28,5 millió (1980). Ez a megnőtt létszám tovább
fokozta a társadalmi lehetőségeket és felelősséget.

Végül a II. Vatikáni zsinat utáni lelkiismeret-vizsgálat egyik pontja újra a társadalmi
érdeklődés, elköteleződés és jelenlét lett. Karl Rahner egy írásában a gettóba vonulástól
övott (Marsch ins Getto? Stimmen der Zeit 1972.1.), majd erről Karl Lehmann-nal - a
nyugatnémet püspöki kar jelenlegi elnökével - együtt széles körű vitát kezdeményezett
(K Lehmann, K Rahner: Marsch ins Getto? Der Weg der Katholiken in der Bundesrepub
lik. Kösel, München 1973). Következtetésük szerint a közélettel. társadalmi gondokkal
nem törődőmagatartás-és a magát katolikusnak mondó, de azt alkotó mödon fejleszteni
nem tudó gondolkodás ellenkezika katolicizmus zsinati lelkületével. "Kívülről"nézve ez a
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kritika meglepó, hiszen a katolikus egyház jól szervezett és a társadalomszervezet minden
szektorában jelen van.

Az állam és az egyház szétválasztását még a weimari alkotmány (1919) elvégezte. Ez az
államot világnézeti semlegességre kötelezi. Az NSZK alkotmányának 4. §-a biztosítja a
lelkiismeret, a hit, a vallás vagy egyéb világnézet szabadságát és a vallásgyakorlat
zavartalanságát. A vallás szabad gyakorlásához pedig hozzátartozik a vallási közösségek
nek, társaságoknak és egyházaknak az a joga, hogy tagjaik nevében fellépjenek A
vallásszabadság tehát nem csupán egyenl, hanem közösségí jog. Ez alapozza meg az
egyháZaknak kulturális, szociális, tömegközlési stb. intézményekre való jogát. Ugyanebből
következik az egyháZaknak az a joga, sót kötelessége, hogy hitelveiken túl a társadalmi
együttélés mikéntjéről való felfogásukat nJ:'ilVánosan képviseljék

A kisgyermekek nevelése és oktatása katolíkus felfogás szerint a szülök, a család joga és
kötelessége. Az általánossá váló női munkavállalás ellenben olyan helyzetet teremt, ami
szervezett megoldást követel. Akatolikus egyház az NSZK-ban 8 ezer óvodát tart fenn több
mint 600 ezer gyermek számára.

Az iskolai tanulmányok lehetövé tétele az állam feladata. Ezen belül a vallásszabadság
elve azt követeli, hogy mindenki saját vílágáézerének megfelelőszellemben tanulhasson.
továbbá hogy a számára szükséges vallási ismereteket megszerezhesse. A német iskola
világnézetileg semleges, de van kötelező vi~ézeti és erkölcsi tantárgy: a nem vallásosak
számára alapvető filozófia és erkölcstan, árvallasos tanulók számára saját egYháZUk által
ellenőrzött iskolai hittan. Emellett a kato~ oktatásügynek csak kiegészítőszerepe van.
Az 1072 katolikus iskolában 252700 gyermek tanul. Különösen fontos a csökkentképes
ségűek neveltetését szolgáló közel 100 Sonderschule 9000 tanulónak és a sokféle
szociális gondozöí szakiskola. A 876 katolikus diákotthonban 70 ezer férőhelyvan. A
katolikus felsőoktatástegy katolikus egyetem (Eichstatt), 12 egyetemi teológiai fakultás,
6 szociális gondozói főiskola és szarnos - főleg szerzetesrendi - teológiai-filozófiai
főiskola biztosítja. A felnőttnevelés bázisa~ a 25 katolikus akadémia, amely egész éven át
zajló előadásokkal, tanfolyamokkal, valamint kiállításokkal, könyvtárral áll az érdeklődök

rendelkezésére. Az akadémiák a 3-12 napos tanfolyamokra egyenként 30-200 főnek

tudnak szállást és ellátást biztosítani.
A keresztények folyamatos vallási tájékoztatását kettős tömegkommunikációs rendszer

biztosítja. Egyrész a rádió és a tévé szervezeteiben egyházi megbízott vigyáZarra, hogy ne
legyen a hívő meggyőződését sértő műsor. Másrészt rendszeres vallási adások 
istentiszteletek, hír- és kulturális müsorok - szolgálják a vallásos emberek érdeklődését.

A sajtóban és könyvkiadásban katolikus lapok és könyvkiadók gondoskodnak a megfelelő

en átfogó és mínden réteg igényeit kielégítőkatolikus irodalomról. (Ez összesen 12 millió
példánnyal, mintegy 500 lapot és folyóiratot, illetve a könyvkiadás összmennyiségének
közel egytizedét jelenti. )

Az egészségügyi és szociális ellátás biztosítása az állam elsőrangú kötelességei közé
tartozik Ugyanakkor a katolikus egyház is küldetésének tekinti a rászorulök gondozását,
ellátását és az ehhez szükséges intézményi hálózat fenntartását. A nyugatnémet katolikus
egyház 724 kórházat (az összes kórház egyötödét) 150 ezer ággyal, 1800 elfekvőt,

rokkantgondozor és öregotthont (az NSZK-ban levő összes ilyen intézmény egyötödét),
1300 orvosi rendelőt, 560 árvaházat, mintegy 600 reszocializációs intézményt (az összes
ilyen központ egyharmadát) és közel 6000 egyéb szociális intézményt irányít és tart fenn.
A szociális gondozásban és az egészségügyben a katolikus egyház 248 ezer főfoglalkozású
munkaerőtfoglalkoztat, akik között 39 ezer szerzetes van.

Az egyházak nem politikai szervezetek, a politika terén semmiféle előjogok nincs.
Erkölcsi és világnézeti kérdésekben ellenben megfogalmazhatják álláspontjukat, és ennek
az állásfoglalásnak persze lehet - az egyház nagyságától függő - társadalmi és politikai
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súlya. A nyugatnémet katolikus egyház évtizedek óta sokszor emelte fel szavát az erkölcsi
értékek megőrzéséért,a családvédelem és a meg nem született élet védelme érdekében,
újabban a vendégmunkások jogaiért. Ezeket a nyilatkozatokat természetesen senki sem
tekintette a politikába való illetéktelen beavatkozásnak, noha általában akkor került rájuk
sor, amikor az állami törvényhozás eltért a katolikus felfogástól.

"Az egyház társadalmi tanítása", azaz a katolíkus társadalmi etika az NSZK·ban sajátos
mödon elsősorban nem hivatalos egyh:lzi megnyilvánulásokon át, hanem néhány
nevesebb szakember tevékenysége nyomán vált társadalmilag hatékonnyá. A katolikus
felfogásnak (és személy szerint O. v. Nell-Breuningnak) jelentős szerepe volt például
abban, hogy a nyugatnémet gazdaságszervezet elfogadta a munkásnak a vállalatvezetésbe
való beleszólási jogát ("Mitbestimmungsrecht").

A nyugatnémet katolikus egyház a világ egyik leggazdagabb egyháza. Több egyházme
gyéje is van, amelynek nagyobb a költségvetése, mint a Vatikáné. Az anyagi bevételek
körülbelül 88 százaléka egyházi adóból, 6-7 százaléka egyedi adományokból, gyűjtések
eredményéból és perselypénzböl, 5-6 százaléka az oktatási és szociális intézmények
költségeihez hozzájáruló állami szubvencióból származik. Eszerint az anyagi biztonság
forrása mindenekelőtt az egyházi adó, ami az egyház minden tagja számára kötelező.

Ennek összege az állami jövedelemadó 8.,.-10 százalékával azonos. Az egyházak megbízásá
alapján az egyházi adót - jelentős lebonyolítási illeték fejében - az állam szedi be. Az
összeg nagyságát jelzi, hogy a harmadik világbeli humanitárius és vallási kiadásokra való
gyűjtések (Misereor és Adveniat) eredménye, amelynek összege az egyházi költségvetés
alig 5 százalékát teszi ki, 1980-ban meghaladta a 200 míllíö márkát s azóta tovább nőtt.

A lelkipásztorkodás szervezete 16739 világi papra, 5907 szerzetes papra, 2936
szerzetes testvérre, 60168 szerzetes nővérre és 842 világi diákonusra támaszkodik
(1982). Az NSZK·ban egy lelkipásztori rnunkaeröre - papokat beleértve - 330
katolikus gondozása hárul (Magyarországon közel 2200 fóé). A lelkipásztori hálózat
többféleképpen is szoros egységben van a hívek összességével. A II. Vatikáni zsinattal jövő
nyitás és a felnőtt kereszténység szöhoz jutása a hívek lehető legszélesebb körűbevonását
követelte. Néháily egyházmegye saját zsinatot tartott, majd 1968-ban megkezdődötta
nemzeti zsinat előkészítése.Az egyház és a hit helyzetét és a hozzájuk való viszonyt kutató
kérdőívre4,5 millióan ( !) válaszoltak. Az 1971-1975 közötti országos zsinaton azután a
résztvevők fele volt világi. A vitákban, a határozatok kidolgozásában a püspökök is részt
vettek, ezáltal a zsinati döntések hivatalos rangot nyertek.

A hívek összetartozásának és bevonásának másik, immár hagyományos - 1958 óta
megtartott - formája a katolikus nagygyűlések (Katholikentag) rendszere, amely több
napos, több százezer résztvevőjű, előadásokkal, pódiumvitákkal gazdagított közös ün
néplés. Évtizedeken át ez egyúttal az egyház egységének és változatlanságának is
dokumentálása volt. A II. Vatikáni zsinat óta a megújulásra került a hangsúly. Egy évtizede
pedig kritikus katolikusok a problematikus kérdések (például az elváltak helyzete, a
cölibátus, a harmadik világ kizsákmányolása) hangsúlyoZására törekszenek. "Tagozatuk"
vagy rendezvényüle neve: ~ lentről jövő katolíkus nagygyűlés" (Katholikentag von
unten).

Végül a világiak más szervezett módokon is részesednek az egyházban. Világiak tanácsai
több szinten működnek.Nagy hagyománya van a katolikus szervezeteknek, mozgalmak
nak, egyesületeknek. 1868 óta tevékenykedik a Német Katolikusok Központi Bizottsága
azzal a céllal, hogy a különbözö világi mozgalmakat összefogja, hogy a püspöki kamak
állandó tanácsadó szerve legyen, hogy társadalmi kérdésekben állást foglaljon, egészében,
hogy a világiak részvételét az egyházban előmozdítsa.

M.M.
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Hit és élet

Agora vagy agapé?

Az egyházmegyei és a nemzeti zsinatra készülődő köreinkben gyakorta felvetődik két
kérdés. FogIa1kozik-e majd az egyházmegyei zsinat a másik megyével, a vármegyével,
illetve a két megye kapcsolatával? Részt vehetnek-e, részt vegyenek-e a keresztények a
"Ft 'ormpártí estékenn, a nemzet gondjain ilyen-olyan módon enyhíteni akaró politizáló
körökben, a keresztény gondolkodáshoz közel álló alternatív mozgalmakban? Nemritkán
szenvedélyes viták lángolnak fel e kérdés körül:

- A nemzet és az egyház újraformálása nem különülhet el teljesen.
- Részt is vehetünk mindkettőben,de a kettőt semmiképpen sem szabad összekever-

ni. A zsinat Isten vándorló népének imádságos beszélgetése, vagyis belügye.
- Csakhogy mi éppen errefelé vándorlunk, a Kárpát-medencében, s vándorlásunk

közben elesett emberekbe, elesett embercsoportokba, elesett ügyekbe, elesett nemzetbe
botlunk, Ilyenkor nem tehetünk mást, mint az irgalmas szamaritánus.

- Ezzel azt akarod mondani, hogy kezdjünk el politizálni, álljunk ki az agoráraiAmikor
nekünk az asztal körül lenne a helyOnk?!

- Ha valaki mellett kiállunk, óhatatlanul valakinek a pártjára állunk, átmegyünk
pártpolitikába, s nagyon könnyen elpártolhatunk Krisztustól. Elégszer bebizonyította már
az egyház, hogy nem a rendeltetése szerint működik, amikor politizál.

- Számomra az egyház története mást sugall: azt, hogy eddig legtöbbször rosszul
politizált az egyház. Pártoskodott, ahelyett, hogy az Igazság pártjára állt volna. Márpedig

.Krisztus az Út, az Igazság és az Élet.
- Tehát nemcsak irgalmas, hanem igazságos szamaritánusnak is kell lennünk, s ha

szükséges, ki kell állnunk az agorára.
- Már csak azért is, mert a politizálás nem csupán érdekek egyeztetése és védelme,

hanem az értékeké is, a legfőbb érték nevében. .
- Közömbösek nem maradhatunk, de ez nem jelenti azt, hogy ki kell lépnünk a

küzdötérre. A mí szerepünk a partjelzőé: lengetjük a zászlót, ha durva belemenéseket
látunk, ha valaki lesre fut, ha valaki visszaél hatalmával.

-=- Akár akarunk politizálni, akár nem, ha az Ó jeleként vagyunk jelen, máris
politizálunk. Különben a politika nem azonos a keresztény pártokkal, a keresztény
képviselőkkel,a megszentelt zászlókkal.Azis politizálás, ha életünk mínöségével kilógunk
a sorból, ha megvédjük a megcsúfolt rendhagyókat, .ha hallgatunk, amikor mások
hangoskodnak, ha megszölalunk, amikor mindenki lapít, ha felvesszük a mások által

, eldobált szemetet.
- Ez nem mindig elég! És ha például van valami jó elképzelésünk a népesedési

helyzetröl, a sajtószabadságról, a katonáskodásröl, az erömüröl, az egyesülésröl, akkor
van-e jogunk véka alá rejteni az igazságot?

- Ha következetesen elkezdünk keresztényként élni, hamarosan észrevesznek,
rnegkérdeznek, s máris ott állunk az agorán. Nem mondhatjuk, hogy ez a magánügyünk.

67.



Hazai egyházunk eszmélődéséneksorsdöntő óráit éljük ma át - sok míndenröl esik szö
mostanában, amire valaha gondolni sem mertünk. Megbátoruló és meghangosuló
szavunkkal azonban megfontoltan és felelősen kell bannunk Honi és külföldi példák
intenek bennünket, milyen hibák, veszélyek adódhatnak ilyen helyzetben. Az okos tud
tanulni mások hibáiból is, mondják.

A fenti beszélgetést hallgatva három kételyünk is támad. Az első: fontos a szabad
véleménynyilvánítás, az öntevékenykezdeményezés, de nehogyvalami reformretorikában
merüljenek ki a mi vitáink is. Csak elkötelezett, átgondolt és felelős cselekvéssel lehet
teljesebbé tenni kereszténységünket: életnek kell hitelesítenie szavainkat. A második:
hirtelen megnövekedett szabadságlehetőségeink könnyen zúrzavarhoz, kapkodáshoz
vezethetnek. EmIékezetesek József Attila szavai a változást követelő tömegről. "Kapkod,
nyúl, ahova ér, csűrért. gyárért, boglyáért, hétórai munkáért, a Göncölért. Fiastyükért,
bővizű alföldi kútért -." Reformtörekvéseink csak akkor lehetnek eredményesek, ha
tervszerűek, átgondoltak, összehangoltak lesznek, a kívánatost a lehetőség és a valóság
talaján keresik,

Harmadik megjegyzésünk messzebbre vezet. A II. Vatikáni zsinat új kapcsolatot
kezdeményezett az egyháZ és a világ között, A zsinat krónikáiból tudjuk: Helder Camara
vetette föl először azt, hogy meg kellene fogalmazni, mi az egyháZszerepe a mai világban.
"Nem fordíthatjuk minden időnket arra, hogy csupán az egyháZ belső problémáiról
vitatkozzunk, miközben az emberiség kétharmada éhezik. Azsinatnak foglalkoznia kell az
emberiség legfőbbgondjaival is", mondta ismételten. Ennek nyomán indult el a Gaudium
et Spes címú konstitúció megalkotása.

Azsinat nyitása a világ felé szerte a világon azóta folytatódott a különbözö felszabadítási
teológiákban, növelte a keresztények szolidaritását Inséget szenvedő embertársaikkal,
segített abban, hogy a keresztény élet kilépjen a kultusz izoláltságából, és az élet egészét, a
profán világot is átfogja. A keresztények ma sokkal inkább tudatában vannak annak, hogy
Krisztussal nemcsak a kinyilatkoztatott szöban, nemcsak a szentségekben találkozhatnak,
hanem a szegényekben, segítséget kérőkbenis. Hiszen keresztényvoltunk küldetést jelent
a világban: el kell vállalnunk a felelősséget embertestvéreink evilági boldogságáért és
túlvilági üdvösségéért egyaránt.

Kétségtelen azonban, hogy a világ felé fordulás sok országban túlzásokhoz is vezetett.
Többhelyt fölerősíthette az elvilágiasodás folyamatát is. Sokan pedig úgy értelmezték
keresztény küldetésüket, hogy aktívan belekapcsolódtak a társadalompolitikai küzdel
mekbe, és keresztény életük harcos közélerísegge vagy humanisztikus etikává sekélyese
dett.

Magyar téreken jó húsz évvel a Vatikáni zsinat befejezése után nyílik lehetőség arra,
hogy az egyháZkilépjen a nyilvánosság elé, a keresztények társadalmi kérdésekben is állást
foglaljanak, szolgálatot vállaljanak a közéletben. Jó lenne kihasználnunk a késésból
meríthető előnyöket: megkeresnünk a helyes középutat közélet és magánélet, külsö
cselekvés és bensőséges politika és misztika között, Hiszen az egyháZnak elsősorban

annak kell lennie, aminek Krisztus elgondolta: Krisztus szeretetéből élő közösségnek,
amely konkrét emberi formákban megéli ezt a szeretetet. Isten emberszerető jóságát
elsősorban nem kegyes szavakkal hirdeti számunkra, hanem önzetlen, figyelmes szolgálat
tal. A keresztény testvérközösseg élete és szolgálata Istennek a liturgiában ünnepelt és a
szentségeken át is közvetített kegyelméből meríti erejét, de ez a liturgia hétköznapi
cselekvésben folytatódik. Igazi politika ( tehát közéleti részvétel) csak misztikából (tehát
Istennel való szeretetkapcsolatból) táplálkozhat.
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Napló

Búcsú Sőtér Istvántól*

"Betegsége messze vitte. .. míg most a halál egyszerre megint közel hozta" - mondta Babits Mihály
Kosztolányiról, S hozzátette még: ,,Az ember elment, az író itt maradt." Ez a gondolat szolgáljon
vigaszunkra, amikor a Magyar irók Szövetsége és az egyetemes magyar írótársadalom nevében
búcsúzunk Sátér Istvántól. Mert a búcsú f.ijdaIma, gyásza csaka véges testet illeti. Az író, a gondolkodó, az
alkotásait létrehozó szellem érintetlen tisztaságában él közöttünk továbbra is, ránk sugároztatva
komolyságát, figyelmes nyitottságát, mely életművénekegyik legrokonszenvesebb jellemzője volt. Az
utókor - szerencséjére - megismerhet egyet-mást az ember valóságából is. Regénytetraiógiájának,
korunk regényciklusának höse, Ettre Ferenc ugyanis természete szerint erőtvesz a halálon és köztünk él
tovább. Ettre ugyan nem Sőtér István, mégsem merészség összekapcsolni kettejüket Az írót és hősét

egyként jellemezte az értékek maradandó voltában, újrateremthetőségébenvaló hit, mindketten arra
törekedtek, hogy ezek a szellemi értékek legyőzzék az időből áradó feledést, az emberi közönyt és
rosszindulatot. A kor nem mindig kedvezett nekik. Ilyenkor szelíd nyugalommal és eltökéltséggel
húzódtak vissza a zöldellő kertbe, a virágok közé, abol a szellemvirágaiis nyíltak, s itt, ebben a termékeny
magányban ismerték meg teljes mélységében a szeretet bölcsességét.

A létről való mélyebb tudás komolysága és megrendültsége hatja át Sötér István írói életművét.E
felé törekedtek mohó kielégítetlenséggel a Fe/legjárás ifjú hősei éppen úgy, mint későbbi

regényeinek és elbeszéléseinek finoman kimunkált alakjai, közöttük a bölcs Fábián Kristóf, aki
birtokolja is ezt a bölcsességet, mely sebezhetetlenné tesz a rosszal szemben. Ezt a csodálatos erényt
birtokolja az író is, s birtokolhatóságának reményével ajándékozza meg mindenkori olvasóját.

Ettre Ferenc egy alkalommal vívödva gondol arra, hogy kézen fogja lányát és hazavezeti őt - a szeretet
jogán. Ha tehetnénk, ezt cselekednénk most mi a halottal. Életre keltenénk őt, s kézen fogva
visszavezetnénk a létbe, mert szerettük és szeretjük. De épp ez az érzés teszi kötelességünkké, hogy ha
nem éleszthetjük fel is, óvjuk és őrizzük azt a szellemi örökséget, melyet alkotásaiban hagyományozott
nekünk. Nehéz és értékes örökség ez, méltó irodalmunk legnagyobb hagyományaihoz.

.Aki a halál közeledtét érzi, az kezdjen erkölcsösen élni, máskülönben már akkor is hiányozni fog az
életből, amikor még jelen lesz benne." Sőtér Istvánnak e szép és igaz gondolatát mi, akik elveszítettük őt,

egészen másként éljük meg. Hiányát gyászoljuk, és veszteségünket siratjuk. De legalábbis sejtjük, hogy a
veszteséget a következő nemzedékek már nyereségükként értékelik, midőn belépnek művei édenkert
jébe, meghallják az édes Vitéz mély, hűségesen zengő hangját s átélik a barátságnak, a szilárdságnak azt a
könnyes érzését, melyet e magát szemérmesen rejtegetőernber csak közvetetten vallott meg.

Ebben a szelíd magányban azonban mindig érzékelni lehet a várakozó lélek eltökélt tartását, józan,
jövőre tekintő aranyérzékét. mellyel mindenkor segít megteremteni az élet igazi értékrendjét. Ez a
tudat és felismerés ad erőt a gyászban és meggyőződésünk szerint ez teszi Sőtér István életművét

maradandéva.

Rónay László

• A Magyar frók Szövetsége nevében mondott gyászbeszéd.
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Szentkuthy Miklós ravatalánál

Drága gyászoló család, kedves Miklós testvérem!, Szerettfd a kontrasztot, a monumentalitást, az
univerzalitást, az apokalipszist és a Betlehemet. Ugy, EE azt Duccío megfestette a trecento
idején a Sienai dómban, ahol égbe helyezte a betlehemi éj t. Szeretteda Betlehemet úgy, ahogyan
azt Szent Bemward, a nagy hildesheimi püspök, ötvö ester életével, stílusával, művészetével

megvalósította és mindig szemlélte. Most kÖrOlvesszük~'Betlehemedet.
Születésed: nyolcvan évvel ezelőtt. Átkaroltak a szülők ldogságukkal. Bölcsőd mellé ahban az

évben Európa is egy-két dolgot ajándékozott, előszöra b . nyugtalanságot, aztán ott volt bölcsőd
mellett a tudomány is, amely a kilencedik, életet hordozó ehérjét, az aszparagint felfedezte; amely
Baklent segítségével műanyagot teremtett ezen a földön. pa, ez a misztikus jelentésűvilágrész,
két szörnyűségetis éltitkolt ebben a koporsó-betlehemi Stmléletben: a két világháborút.

De sZülői szeretetteí átölelte a Szentháromság életedet, veder, nevedet és sorsodat. Az égi Atya
átadta neked a kozmoszt minden törvényével, átadta az él t titkait és átadta a gondviselés csodáit.
Krisztus átadta neked egyházát, szentsegeít, szeretetét, iEdozatát, az lsten országát. ,Ez a szeretet
mindenhatósága, ahogyan az égi Atyáé a teremtés mind atósága. És a Szentlélek Uristen átadta
neked karizmáit, szellemed teljes kibontakozását, minden k . sséggel. Az a sok karizma, amit kaptál a
Szemlélektől életed egész folyamán, az is mindenhatóság. ASzentháromság, a Trinitas ajmdéka a te
földi trinitas-odnak szölt, hiszen tested, lelked, szellemed ',a Szentháromságé volt. És ebben a földi
trinitasban kibontottad szellemednek is, egyéniségednek is, meg művészetednekis óriás, gigászi
voltát - hogy naggyá lettél a pedagógiában, irodalomban, műVészetbenMegcsodáljuka Szentháromság
ajándékát a te szellemedben és lelkedben. Fáradhatatlan maradt szellemed nyolcvan éven át.

Szellemed és lelked tűzijátéka csodálatos fényekben veszett el: a meta1izikaban és a misztériumban
Mert ebben minden fény és minden szellem elvész. Az eskhatónt, a befejezést neked most Krisztus
ajándékozza, befogad téged országába, in regnum pacis, lucis aetemitatis et beatitudinis, vagyis a
békesség, a fény, a dicsőség és a boldogság országába. Az a KI1SZtUS, aki a Betlehemedben megszületett,
akit te a kereszten megláttál és imádtá!, aki a feltámadásban és III égi dicsőségben is a tied, aki most néked
királyod,bírád és főpapod. Aki neked most új eget, új földet, új Miklóst is ajándékoz.

Drága Miklós barátunk! Földi életedben írtad és hirdetted a természet erejét, szépségét, törvényét,
tisztaságát és valami rajongó egyesülést a természettel. írtad és hirdetted: minden csodálatos,
egyetlen, nagyszerű intellektuális egység ebben a földi létben.

Miklós testvérünk! Vallottad, hogy minden gondolatod a természeten túl, a metafizika koordinátái
közé szorul. Hirdetted és vallottad, hogy nem tudsz létezni végliőkérdésekné~1.Vallottad azt is,hogyaz
egész világ minden részében és minden percben az agyadbanvan és mi tud~ hogy amit vallottál, amit
írtál, az mind igaz, a mi metafizikánk, a mi misztériumunk és a mi eskhatón~ szerint. Imádsággal is
kifejezted, hogy a földi létben ami szépség, ami igazság, ami virág, annak mindnek emberré kellene
lennie, hogy az emberi méltösagot, az emberi szépséget visszatükrözze. És ha vannak nyomorúságok,
akkor oda kell borulni lsten elé, aztán vissza kell sírni, vissza kell imádkozni a vigasztalást is.

Drága testvérünk! Megajándékoztál mínket a reménységgel is, amikor ezt mondtad: ha lehet
szomorú vagytalán kétségbeesett világnézet, azt mindig gyermeki hittel, ártatlansággal, bizalommal,
Deo gratias-szal, pax tecum-mal, Dona nobis pacem-mel kell kiegyenlítenünk. Megtanítottál arra is
bennünket, hogy Pascal módjára tudjunk imádkozni együtt a breton parasztasszonnyal. Megtanítottál

. arra bennünket, hogy keressük és szeressük mindig a végső dolgokat, a végső beteljesedést is.
Drága gyáSZoló család! A könny és a fájdalom mellett most a hála meg a szeretet jegyében

forduljunk drága halottunkhoz. Aki nekünk a lét innenső oldalán ajándékot adott, szebbé tette
gondolatvilágunkat - művészettel, tudománnyal, fejtegetéssel, kutatással - hogy az ignoramusok
tömkelegébőlvagy nehézségeiből megtaIáljuk az utat az egyetlen metafora felé.

És most, mikor búcsúzunk tőle, a túlsó partra nézünk, ahol találkozott Krisztusával, találkozott
azzal az országgal, amit mennyorsZágnak nevezünk, ahol minden végleges. Megköszönjük azt, amit
nekünk ajándékozott és most azt kérjük, hogy Szűzanyánk,égi édesanyja, mennyország ajtaja, a világ
királynője, legyen közbenjárója szentjeivel, védőszentjével, akinek olyan sokszor hűséges követője
volt és imádkozzunk most boldogságáért, szerétetéért. •

Drága Miklós testvérünk! Itt és most búcsúzik tőled feleséged, lányod, vejed, unokád, munkatársad
és búcsúznak barátaid. Az Atya, a Fiú, a Szemlélek nevében. Amen.

Tótbjános
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Irodalom

A Szent István Társulat
új könyvei

G. IC.Chesterton és C. s.Lewis regényei
Az utóbbi időkben egyre több regény jelenik
meg a Társulat kiadásában: a század első felének
sikerkönyvei éppen úgy, mint mai népszerű

írások. Századunk talán két legismertebb ke
resztény írója az angol irodalomban G. K. Ches
terton (1874-1936) és C. S. Lewis (1898
1963). Rokon szellemek voltak: mindketten
nagy lendülettel, szellemes esszék sorozatában
fejtették ki a kereszténység lényegét, harcosan
keltek hitük védelmére. Humoruk óvta meg őket

attól, hogy agresszív és intoleráns hitvitázóknak
tekintsék őket. Könyveik ma is újabb és újabb
olcsó kiadásokban látnak napvilágot - napjaink
embere is szívesen olvassa őket.

"Különös korunkból semmi sem hiányzik any
nyira, mint a vidámság", "Isten akarja, hogy az
emberek vidámak legyenek" - Chesterton e két
mondása mindkettőjükéletszemléletére jellem
z6. Lewis pedig ezt írta mesteréröl: "Ez a fajta
humor az, amit a leginkább kedvelek. .. köny
nyed, de sohasem felszínes vagy könnyelmű,

hiszen élethalálharcot folytat az igazságért."
Chesterton életművébensajátos helyet foglal

nak el krimijei:PáterBrotimbölcsességeés Páter
Brown ártatlansága t!Dnű kötete most jelent
meg. Ez a kopottas öltözetű, nem túl okosnak
látszó falusi pap éberebb és hatékonyabb de
tektívnek bizonyul a rutinos nyomozóknál, egy
szeruen azért, mert hisz a kegyelemben és a
bűnben, az ördögökben és az angyalokban. Thd
ja, hogy minden ember előtt két lehetőség áll:
szent lesz vagy gonosztevő. S azt is, hogy néha a
gonosztevők is válhatnak szentté.

C. S.Lewisazangol irodalom egy másik kedves
hagyományát követi szépirodalmi írásaiban: a
mcseregények műfaját eleveníti fel. Történetei
egyesítik a krimi izgalmas fordulatait, a kedves és
humoros jeleneteket, az egészen végighúzódó,
oktató célzatú keresztény gondolatsorral (Aslan
áldozata, Edmund .megtérése" stb.), A hét re
gényból álló meseregény-sorozatból eddig kettő

jelent meg: Az oroszlán, a boszorkány és a
külőnós ruhásszekrény, és a Caspian herceg. A

gyerekek biztosan nagy izgalommal várják a 
reméljük folyamatosan megjelenő további
köteteket. .

Robert Bolt: A misszió
A budapesti mozikban még játszották a cannes-i
filmfesztM10n 19S6-bannagydíJat nyert amerikai
filmet, amikor a forgatókönyv alapját képező

regény magyar fordításban megjelent. A filmet
sok esztéta, kritikus "túl szép"-nek találta. Az
irodalmi alapanyag szinte alig került említésre,
jóllehet Robert Bolt neves angol író műve több
figyelmet érdemelt volna. Hiszen a hatvanas
években kirobbanó sikert aratott a "Kinekse nap,
se szél" címü drámája és a belőle készült film:Egy
ember az örökkévalóságnak. Az ember az örök
kévalóságnak akkor Thomas More volt, most Gab
riel atya, a jezsuita hittérítő meg a testvérgyilkos,
de bűnbánó Mendoza, az egykori rabszolga
vadász, aki végül életét áldozza indián testvérei
védelmében éppúgy, mint társa. A regényból
megismerjük a két főhős gyermekkorát, s így a
film isérthetőbbé válik.Ha egy történelmi regény
értékét a benne hitelesen képviselt igazsággal is
lehet mérní, akkor maradandó, értékes és egy
szerre olvasmányosművet kaptunkVajdaJulianna
lendületes fordításában.

Dominique Lapierre: Az öröm Városa
Gyönyörű és iszonyú, felrázó és felemelő ez a
könyv. Olyan, mint India és - ennek a hatalmas
országnak nagy töménységű súrítménye - Kal
kutta. Ebben az óriási ellentétektől tördelt,
mégis egységes egy tömb kohóban húzódik meg
az Öröm Városa, Kalkutta egyik nyomornegyede.
Vajon ki szánná rá magát, hogy egy büdös,
férgekkel és patkányokkal teli kis odúban lakva
megossza a "slum" lakóival mindennapi életét?
Bírná-e a 46 fokra felszökő meleget, vagy a
monszun idején tudna-e a kerékig érő, ürülékes
sárban gázolva szolgálni, gyógyítani, szeretni
ezeket a nyomorultakat?

Ehhez szentnek kell lenni - mínt Teréz anya
és rnínt Paul Lambert francia misszionárius, a
Nagy Testvér, ahogy a telepen élő embertársai
oly sok szeretettel és tisztelettel szólították.
Lambert atya le mert szállni azemberlét legsöté
tebb mélyeire, hogy reményt és szeretetet vi
gyen oda, ahonnan ő is reményt és szerétetet
meríthet. Hiszen a szegények a "világ világos
sága", és a "slum" szenteket teremhet. A leprás
özvegyasszony szobája sarkában kuporogva a
szenvedőkért imádkozik és boldog, mert a lepra
nemcsak szörnyü betegség, hanem a kegyelmi
állapot lehetősége is.
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Dominique Lapierre az indiai ünnepek és
hétköznapok kMló ismerője. Erőteljes realit4s
sal rajzolja meg a riksakuli Hasari pal és Paul
Lambert atya életét, fínoman elkerillve a
témábanlán4llrozó öncélú hat4svadászatot.

A magyar kiad4s Havas István remek fordítá
sában jelent meg.

L. L.

csanád Béla: A kozmosz ablakai

Meglehetősenfurcsa. könyvkiadói gyakorlatnak
Vélem, hogy olyan rangú költőnek, mint Csanád
Béla,egymásik ismert költő, 'IbrnaíIözsef sietett
segítségére, hogyvégre megszülethessékváloga
tott verseinek kötete. Csanád Béla van olyan
költő, aki rég megérdemelte volna, hogy kiadják
a verseit, s van olyan swya is, högy a szükséges
rostalast maga is el tudja végezni. Tornai József
válogató munkáját dicséri, hogy végül egyszigo
rúan megszerkesztett kötet aránylag sztíkre sza
bott terjedelmében is sikerült hiteles portrét
rajzolnia a költőről, aki valahogy szerencsétlen
időszakban született, működik, hisZen a katoli
kus líra első és második hulláma, melyet Sik
Sándor, Harsányi lajos és Mécs I..aszló nevével
jelezhetünk, elvonult, a következő nemzedékek
pedig mintha kimaradtak volna, sem az egyha.zi,
sem az állami könyvkiadók nem segítették ki
bontakoZásukat, önkontrolljuk kifejlesztését
azáltal, hogykezükbe vehetik új és új könyveiket,
s a nyomtatott szöveg sokszorgyötrelmes újraol
vasasa által végezhetik el azt a lelkiismeret
vizsgálatot; melyre minden lírikusnak szüksége
van ahhoz, hogy igazán nagy költő lehessen.
CsanádBéImak igynehezebb, fajda1masabb utat
kellett végigjarnia: mesterei voltak ugyan, de
ÖSZtönző társai alig. Nem sokkal lUZ 1lunás utltn
kezdte~, jóformán egyedül, s egyedül is
maradt, hiszen abban a kepződményben, melyet
alighanem helytelenül, de jobb hfjm mégis kato
likus lítának nevezünk, ő az egyetlen igazán
jelentékeny költő, aki szfv6san h6dítja meg a
maga SZ4nW'a önkifejezése különbözőformáit, s
a válogatást azért éreZZOk hitelesnek és igaznak,
mert e vonzó sokféleség mindegyik SZÚléből

felvillant egyet-egyet, elgondolkodtatva az olva
sót, vajon hogyan fejli5dhetett volna e versWi
pálya, ha mfivelőjének mindegyik állomásná/.
módjanyOott volna összegeznie, súmvetést
végeznie. Ez esetben bizony.lra nem alakult
volna ki benne az a sokszor bénítógitl4s, melyet
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a nyomtatott kötetek bizony.lra kloldottak vol
na, megszabadrtva őt a túlzott agglllyosságtól,
nyomasztó felel6sségérzettőL

ott van mindjárt a pályakezdés hatalmas len
dülete, a széllel és viharokkal versenyt kiáltó,
kicsit még mutáló, de hiteles, eltökélt hang, mely
azt ígérte, hogy a hazai katolikus lírában is
megszillethet egYfiIjta avantgúd OnIdfejeZéS. Ez
később megtalálta a maga hagyományosnak
mondható formAját, csanád Béla lIrája e fésOlet
len és formabontó kezdetek után klasszicizáló
dott, bár a vállalt mértékek fegyelme azért nein
leplezte az érzések erejét, a látomás lendületét.
Olyan verseire gondolunk, mint a Holdrenyes éj,
melynek indításában érezni ezt a felhangolt
személyes érzést:

A bold lobogvaúszik át az ég ivén,
alatta tenger éj, a nyári fák
alusznak cs6ndesen és mint a bullám
csipkés 1aréja, rengeteg faág.

Ebben a négy sorban is érezni azt a feszítő

ellentétet, melynek véglerel között ingadozott a
fiatal költő: míközben a "lobogó- holdrafüggesz
tette szemét, s a hullám _Csipkés taréjá"-hoz
hasonlította a faagakat, l:itni vélte a "csöndesen
aluvö" ny.1ri takat is, s kicsit faradtan tallózott
"fakult emlékei" között. De ilyen iZgaIrnaS fe
szültséget hordott a KéstJszombat délután vagy
a Balatonpartiest is. Azellentéteketvégül is úgy
oldotta föl, hogy érzésvil:tg1t megcsendesítve a
szemlélődő elemekre, azok érzékletes, pontos
kidolgoz4súa figyelt inkibb, s egyre aJútatosabb
elmélyüléssel fejezte ki a hit nyugalmas
életérzését, mely ellenpontozhatja az ember
személyes magmyát és tragikumra való han
golts:tgltt:

Azt gondolod, lezárt világ
vagy, s téged senki nem emel fől?
Nézd, esti lámpák intenek
s Isten szeme a végtelenb6l.

ljegenyék)

A táj, az emlékeiMI elŐVlll'l1ZSOlt"régi kertek"
látvinya, a fullasztó homok keset1Jsége szo.1g:tlt
h:ttteréül e lassú elmozduIásnak, melynek
végpontjaban a szemléllldés nyugalma, az er
kölcsösen megélt élet iddlktpe merült fel,
szelíd és egyszertI szolg:tlói magatartás vállalá·
s:tban jelölve meg a költ(Sicélt: "Nem akartam én
1tWt,/ csak letörölni / a csapzott, véres arcot",
(Veronika 1mul6je) Megritkultak azok a sejtel·
mes,balladai versek, amilyen az egészen ldtt1nő



Őszi vadászat, az érzts biZonytalans4gtt
tObbérteImt1ségét kivetltőmóképek, amilyenaz
ugyancsak erös Mementó, szaporodtak viszont a
leíró jellegfi, finom kisplasztikakra emlékeztető

belyzetrajzok, melyekben az érzQletkiegyensú·
lyozottsága, a belső harmOnia kifejezése az ural
kodó elem. A költő i.nunfr "Isten útján~ halad
szil4rd, eltökélt biZakodással, abban a nyugodt
tudatban, hogy ismeri a neki szánt üzeneret.van
tbkrneghalüs4ra, ereje és tehetsége az üzenet
ben megfogalmazottak megval6sításúa. ~Hazát

lao érzés a vers - hazát keres a gondolat" 
fogalmazta meg ezt a tudatot a 1J'anszcendens
ars jJOetiCában, s bár az embert gyakran
megkísérti az esendőség és-a végesség tudata, a
goódolatnyugodt ívén mégis eltalál a csillagok
bIZtOnSagOS fénykörébe. Itt jut osztályrészéül a
mediUció csendje, melyet erősit lelkében a
m('la1kodsokból felé ::iradó hangulat bizonyos
• újabb költészetének egyik uralkod6 jelleg
zctessege, hogy érzéseit egy kép, egy mü látvá
nytból csígázza, megkeresve az azonosulás
béJcessfges, harmonikus pontjait. Talán az olvasó
telbetctlensége mondatja velünk, hogy lin1ja
csaknyeme annak a keményebb, érdesebb hang
nak Idfejezéstvel, mely szenvedö nyugtalanság
gal teUtipéldául a Mi vagyunkat, s oly izgalma
san zíbálóW, modernné teszi a Még egyszer
-lflegzetvételét:

Ká'lre16tt
tJOd éles vonalakkaJ
/dmjzolódik még egyszer az utca
a tornyos házak közt a jegenyék
missittanyák az ifjúság apuszta
olyan világos és kimért a dolgok

- határa mint az érett gondolat
a teremtés e16ttmunkára készen

. A kozmosz ablakai érett, jelentősköltöt állit
elénk. Továbblépése most is két idnyba képzel
hető. Haladhat a dolgok ~érthatára" mellett,
ae hallgathat arraa belső hangra is, mely ~vadés
&svonalakkal" rajzolja ki lelkében a gondolato
kat, az~ talányos képét, s általában azt a
tudatot, hogy az életben nehéz és talán remény
telen is vtgieges érzésekről és jelenségekről

szólni. Nem tagadhatom, a második utat izgal
masabbnak, bizon)'talanabbnak énem, mégis az
az igazan költ6hOz illő feladat, amikor az igazi
tehetség egyetlen és féktelen lendülettel beleve
ti~ az ismeretlenbe. (Magvetl1)

Rónay László

Keres~Dezs6:
"Csakhatigköre más"

Keresztury Dezső 1937·ben, harminchárom
éves korában irt először monografikus esszet
Arany Jánosról, a szeldü Gyula szerKesztette
Magyar Szemle Kincsestár sorozatában. Ekarcsú
kis kötet volt Arany-kutatásainak alaplWletétele.
Teljes értékű szöveg ez, benne míndazzal, amit
későbbi~gényűmunkáiban, igy a most szö
ban forg6ban is megírt.

Idézem az 1937-beli kismonográfiának az
Arany-hagyományt értelmező első bekezdését:
"A. remekirók nem művészek csupán, hanem
népük szellemének vezérjelenségei is. Mfiveik a
történelem sodrában állanak: nemcsak jelzik,
befolyásolják is a fejlődés útját. Az egymást
felváltó nemzedékek az ő segítségükkel kapcso
lódnak a történelem folytonosságába s velük
mérkőzvefejtik ki önmagukat. Aki róluk beszél,
szükségképpen érinti a közszellem alapvető

kérdéseit. Azok, akik a nemzeti müvelödés állan
dóságát örzík,a nagyok lényének és szerepenek
-eszmévé finomult- emlékezetét ápolják; a
változás harcosaí azt hangsúlyozzák, ami egysze
ri, emberi volt bennük. Eszményítés és megele
venítés hasonló erojátékában alakul a magyar
Arany-hagyomány is.' .

Két következménye van ennek a fél évszáza
dos megállapításnak Keresztury egy életen át
tartó Arany-értelmezésére nézve. Az egyik az a
nyilvánv;Uó tény, amelyet irodalomtörténetünk
átlagos ismerőjének is illik tudnia: a legnagyob
bak, de a fontos helyet betöltőhelyi jelentőségfi
irók, kö~tők is - igy Arany szarnos kor- és
pálya~ - a mindenkori történeti és társadal
mi valósag megszabta körülmények között alkot
nak. A másik következmény: a változó korok egy
egy nagyköltőí-iróipálya gondolati, esztétikai
megítélésében természetszerű hangsúlyeltoló
dásokat hoznak, ma divatos szóval: az érték
minőségí mutatöít változtatják, változtathatják.
Az Arany-filológia rendkivül gazdag. Az össze
gezések, monográfiák, pályaképek száma sem
kevés. Keresztury Arany-kutatásai s új könyve
méltán sorolnak be Gyulai Pál, Riedl Frigyes,
Péterfy Jenő, Horváth János, Szinnyei Ferenc,
Voinovich Géza, Barta János, SCitérIstván inter
pretécíöínak folyamatába, s tartalmazzák azokat
az észrevételeket is, amelyekkel a Nyugat nagy
nemzedéke, Babits, Kosztolányi, Ignotus s
mások gazdagitották a 20. századi líra egyik
napjainkban is tápWó fomsának tekíntve Arany
eleven hagyaték4t. Ide kivánkoznak azok az 'új
eredmények is, amelyeket Németh G. Béla és
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tanítványai hoztak felszínre azArany-értelmezés.
ben, költészete mai szemléletű esztétikai meg
ítélésében.

Arany pályája Keresztury szerint olyan drá
mára emlékeztet, .amelyben a hős nem elbukik,
hanem fölmorzsolödik". Elgondolkodtató meg
állapítás. A költő a nemzeti önbecsülés, a szigorú
erkölcs, a poétai tisztesség, a súlyos terhet
jelentőhivatalnoki feladatok, a szabadságharc és
Petőfi elvesztése, a nem kért, de-kapott kényes
kétes kitüntetések roppantó súlya alatt az ön
kény gyászévei, majd a részérölígazan soha el
nem fogadott kiegyezés hozta halvány remény
szorításában vergődött.Valóban nem elbukó, de
fölmorzsolódó drámai hősre emlékezterő sors
az övé. Innét van, hogy elfojtott indulatait gya.
korta nem közvetlenül, hanem mintázott vagy
képzelet szülte alakokban ábrázolta. S erkölcsi
kényességét nemcsak a maga pályáján érvénye
sítette, de magyarázó elvként az .irodalmi
morál"-ra is kiterjesztette máig igaz megál
lapításában: .Bármily tiszteletre méltó egyéne
ket szám1álunk is az írói karban: nem palástolhat
ni, hogy általában véve, néhány év óta lazul az
irodalmi morál,... úgy látszik, mintha nem
minden íróban volna elég mély az irodalmi
méltóság és önhivatásának érzete." 1863·ban, az
általa szerkesztett Koszorú-ban közölte mindezt
Irodalmi hitvallásunk címú sorozatában.

Tennészetesen igaz az ismert s az iskolában
máig tanított tétel, hogy tudniillik Arany .egész
pályáját a nemzet szolgálatának kötelességtudata
tartotta egybe". Vitathatatlan igazság ez, de el
merevít, enyhén sematizál, ha nem vigyázunk,
szürkébe oldja e csodálatos poézis ritka gaz
dagságú színvilágát. Ez a megjegyzés nem Ke
resztury szövegét érinti. Ellenkezőleg:ő maga is
tiltakozik e kimerevített kép ellen. Arany szabad
elvű volt, "erősen érdekelt nézője, nem résztve
vője maradt a politikának". Érezte a forradalom
igazát, de félt is tőle. Költői elképzelése volt a
nemzetről, amely megfelelt érzésvilágának, gon
dolkodásának.

A szabadságharc leverését követően, mély
válság után, írói tevékenysége .átrendeződik".

Mint költő már-már a némaságig hallgat. Tanul
mányokat, bírálatokat, irodalomtörténeti dolgo
zatokat ír, s mind ennek oka, hogy belvilága és
költészete átalakulóban van, "bangköre" válto
zik. Erről a változásról szól ez a könyv. Thlaj
donképpen egy csodáról, az öreg, beteg, meg
tört költő, talán szabad azt mondani: önújraszü
letéséról. E költői szerepváltás, a más hangkör
kialakulásának megértéséhez Keresztury meg
győző hitellel a Bolond Istók második énekét
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veszi példlnak. KiJnutatja, hogy. a fordulat e
műben nem a részletekben, hanem .az összkép
teljességének varazs4b!U1 van". E mű éppen úgy
forrásértékú, ahogyan Goethe Dkbtung und
Wabrbeit·je az. A második ének egésze szól
Aranyról. Ebben a műben ad magáról életjelt .az
a lassan érlelődő költői szerepvaltozas", amely a
költő utolsó pályaszakaszána helyes értel
mezéséhez is hoZzásegít. "A beidegzett zártság
és a szabad, kíváncsi befogadókészSég ragyogó
előjátéka" is ez az utolsó korszak, amelynek
terméke a nagy, tragikus, modem balladák mel
lett a 1bldi szerelme is.

Utolsó évek - Margitsziget - Kapcsos könyv:
azt gondolhatnánk, mindent tÚdunk az Ószi·
kéknek e jól ismert díszleteiról. De ne révesszük
össze az 1880-as évek körüli, még csak hajóval
elérhető szígetet a maival. Alig hihető, hogy a
költő örült volna, amikor 1876-ban elkészült a
Szigetre külön, harmadik taggal leagazö híd, a
Margit-híd, amelynek köszöntésére tragikus bal
ladáinak egyik remekét írta meg, a Híd-avatás
címűt.

Sótér István nevezte az Őszikéket .az erő és
gyengédség öregkori rerneklésének, melyek az
1850-53 közötti évek termékeny ihletére em
lékeztetnek s egyben a Nyugat-korszak város
Iírájának előzményeit is képezik". Keresztury
szerint nemcsak egy lelkileg, testileg megtört
élet hattyúdala ez a világirodalmi rangú ciklus,
hanem "egy gúzsait Ierazö,magát és költészetét
megújító lángelme remeklésé, amelyben a
sápadtabb darabokat is magához emeli az.egész
lendülete". Keresztury az Oszikék tenyészetét
emlegeti. Okát is adja szokatlan megnevezé
sének. E késő virágzás legfőbb jellemzője .az a
megtervezetlenség, önkéntesség, személyesség,
amelynek. nincs irodalompolitikai szándéka,
programja, izmusa, manifesztuma, nyíltszíni bot
ránya". Csak a költői mondanivaló, az .ihlet
perce" volt itt a döntő.

Az Ószikék között a lírai darabok mellett
néhány mesterballada is helyet kapott, főként

1877-ból. igy a 1imgerl-bántás, Az flnnejJron
tók, a Vöros Rébék. A költó-Keresztury versér
tése, poétíkaí jártassága egyebek mellett e bal
ladák elemzésében is imponálóan ad hírt ma
gáról. Arany legszemélyesebb megnyilatkozásait
azonban az Oszikék líral darabjaiban találjuk.
Nem ezt a hangot szokták meg, nem ezt várták a
nemzeti költőtőlsem műveltértói, sem nemzeti
túlbuzgalomra mindig hajlamos népw!;i olvasói.
Ezek a lírai darabok voltaképpen "vázlatos vagy
remekmívű kidolgozásai egy önarcképsorozat
nak", mely Kereszturyt Rembrandt, Ríppl-Rönaí,



Egry s más nagyok késm Onarckq,dre emlékez-
teti. ,

Egy költeménynél hosszabban időzünk. Ez a
Mindvégig dmG vers, amelynek egy sora a
szóban forgó könyv eímét ls adta s annak bízo
nyítéka, hogy Arany életének legfőbb értelme a
költészet volt. Valóban: .lélekömlés, szívdo
bogás, izgatott öntegezés" ei a vers, nem ars
poetica, hanem .Iétértelmezés·, a világiroda
lomban is ritka önvallomás, Bizony legenda az
igen sokáig irodalomtörténeti tényként kezelt
minősítés: az elapadó költő, a nemzeti tematika,
a hiányzó nagy eposz megíratlansága miatti
megtorpanas. Ellenkezőleg: a dal .hangköre·
más, a dallam változott. Svégülez a muzsikáló,
nyelyi kromatlkával megírt remeklés követeli, s
ki is.mondja az egyetlen megoldást:

Van ballgatód? Nincsen?
'Ie mondd, ahogylsten

Adta mondanod,

Zene

John Cage lemeze

I'9S7·ben jelent meg a boltokban John Cage
Harminc darab öt zeneearra és Zene zongo-

. rám címG opuszait tartalmazó lemez. Hungaro
ton kiadvány, magyar közremGködőkkel. A le

.mezborító címoldaláról maga a szerző tekint
ránk egy szép portréfényképről, ahátoldalon
pedig két másikon is láthatjuk: az egyiken a
zenekari mú karmesterei és irányít6i, a masí
kon Kurtág György és Wilhelm András tarsasa
gában.

A hátoldali színes fényképen feltűnő, milyen
hosszúkás feje van Cage-nek. Ráismerünk a le
hangolóan nehéz öntöttvas presszóbútor gar·
nitúrára, melyet csak egy mazochista lopna el,

Bárpuszta kopáron
- Mint tücsöké nyáron

Vész is ki dalod.

Aköltő éltető eleme, otthona, menedéke a köl
tészet maga. Ez az a vers,amelyátvezet a Nyugat
nagyjaihoz, Babits szavával .hunyt mesterünk··
höz, akinek nagyságát a magáénál nagyobbat nem
ismerős nem tűrőAdyis - legalább ami a magyar
költői nyelvet illeti - elismerni kényszeriUt.

. Kimagasló irodalomtörténeti értékű könyv
született Keresztury Dezső fél évszázada tartó
töprengéseíböl. Álljanak itt állításom igazolására
az ő mondatai: .Ha Aranyt a magyar -nemzetí
romantika- olyan kimagasló alkotójának nevez
zük, aki a -megörízve-meghaladní- dialektikáját
érvényesítve a múltak összegzője,a realistaválto
zat kialakítója, de egyben a -magyar modernség«
nek igen fontos előfutára is: akkor... a költő

történeti szerepét és helyét is pontosabban
kijelölhetjük." (Szépirodalmi Kiadó, 1987.)

Pálmai Kálmán

ám mégis össze van láncolva. Szép a fehér
murvával leszört, gyomokkal felvert talaj is. Az
asztalnál,Cage ül Eötvös Péterrel, hátuk mögött a
legfiatalabbak. A zeneszerző, zenefeltaláló, zene
happeninger Nagy Öreg a lehetőségek hazájából
elhaj6zott a végvidékek egyikén fekvő csendes
városkába, savariába. Különös illatok, különös
beszéd, különös tekintetek.

De térjünk át a zenére.
Mindkét darabaleatorikus, azaz a szerzö mind

az írás, mind az előadás folyamán nagyszámú
véletlen adta elemet használtat fel. Nem két
séges, furcsa mödszer, hiszen éppen az alkotás, a
teremtés folyamata kérdőjeleződik meg draszti·
kusan. Innen nézve az aleatória polgárpuk·
kasztás, dada: nehogy már valaki azt higgye, hogy
a múalkotástól el kell ájulni. Másfelől azonban
sokkal több. Hiszen a megteremtés. a meg
csinálás, az intencionált cselekvés végrehajtása
emberi tulajdonság. Erről lemondani egyet je
lent annak a határnak az átlépésével, mely az
állati léttől elválaszt minket. Ez azok számára;
akik az embert az élők közt a Iegcsodálatosabb
nak tartják, az emberi létezés szakralitásának
lerombolását, kigúnyolását jelentheti. Mások
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számára viszont a mai kömyezetpusztul6 világ
ban egyre rokonszenvesebbé vá16, a mártí
romságtól megszelídülni látszó állatokkal egy
sorban lenni egyáltalán nem lealacsonyító. A
magas szellemi vallások istenségeit ugyan nél
külöznünk kell, ám kárpótlásként mindazt kap
juk, amit panteizmus, animizmus, mana nyújtani
tud

Avalóságban persze ilyen teológiai kérdéseikg
nem mennek el a dolgok. A zeneszerző elsősor

ban a hangokban gondolkodik, s csak másod
sorban pap-tudós, ha az. Amennyiben az aleató
ria azt a világérzést igyekszik közölní, hogy a
zeneszerző többé már nem érzi kompetensnek
magát egy tökéletes, kerek, lezárt univerzum
(például: fúga-forma) megteremtésére. akkor
közölje. Ha valaki úgy érzi, hogy tartózkodik a
cselekvéstől - hisz a világ tartóoszlopai ledől

tek, a világtája,k összekeveredtek, jó és rossz
kétes tisztaságú masszava fŐtt -, akkor ezt, mint
az egyik lehetséges választ el kell fogadnunk.
Igaz, az aleatória esetében teljes lemondásról
nincs is szö, Sőt, az előadók társalkotóként való
beavatásával a cselekvésre jóval több ember
szólíttatik fel, mint egy Mozart-szonáta kottahű

interpretálása esetén.
Egyébként amikor ilyen kompozíclőt hallunk,

tudnunk kell figyelni a magányos hangokat,
amelyek nem valamilyen zeneelmélet-órán meg
tanulható, történeti összefüggésrendszerbe be
leágyazottan szölalnak meg. Önmagukban
állnak, reflektálatlanok, tételezetlenek. Hagyo
mányos értelemben vett dallam csírái csak ezen
hangoknak véletlen együttállásakor jöhetnek
létre. Természetzene. de nem a földi természeté,
hanem valami metafizikus míndenség zenéje,
beleértve szorongásos, "semmis aspektusait" is.
Széthullott vagy még össze sem állott világok
darabkái, élőlényeinekvágyai,panaszai zizegnek.
zengenek, dörögnek a hallható zenei anyagban.

Még mindig alig esett szö a lemezről.

Mivel az anyag, amit hallhatunk, a sok közül az
egyik lehetséges megjelenési formája a két
opusznak, sem a darabokról, sem az előadásról

nem lehet érték-leltározó szakkritikát írni. Hi
szen a darab csak nyersanyagként létezik, ami
létrejön belőle, az mindig egyedi. Ami egyedi,
annak nincs interpretációs gyakorlata, tehát
mindig jól hangzik el. Másfelől azonban: előadás
és mű jótékonyan egybecsúszik, az eddig 
habár csak két-három évszázados - merevnek
hitt szembenállás·dialektikává oldódik.

A darabokat végtelenített magnószalagra kel
lene felvenni. Adjuk meg ennek a nyitott univer
zumnak, ami az övé.

Büki Mátyás
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Winton Deam Kandel

A Grove monogn1fiák sorozatban most olyan
munka jelent meg, mely valóban nemcsak zenei
szakértelemrőlárulkodik, hanem az eredeti szel
lemességét is megőrizte. Apáink idején ritkaság
volt, ha egy nagy karmester műsorára tűzte

egyik-másik zenekari concertóját, manapság
ezeknek sok felvétele ismert, s néhanapján épp
műveinekelőadásakörül csapnak össze a korhű

tolmácsolás szöszölöi a másik párttal, mely Han
del monumentalitását hangoztatja. Amint Win
ton Dean bebizonyítja, ez a monumentális
képzet inkább az angol előadási hagyományban
gyökeredzik, semmint Handel világában.

A monográfia sok téves adatot, nemzedékről
nemzedékre hagyományozott félreértést tisztáz.
Ugyanakkor erősen kritikus. Részletesen szöl a
zeneszerző egyik legérdekesebb korszakáról,
amikor invenciója kimerült, romló látása meg
fosztotta a színpadi látvány érzékelésétől. A
hagyományos képet módosítja a szerző az orató
riumokröl adott értékelésével is, az oly népszerű

Júdás Makkabeust mérsékelt lelkesedéssel
méltatja, kevés jó szava van az Izrael Egyiptom
ban-ról, hűvösennyilatkozik a Messiásról, annál
lelkesültebben méltatja a Belsazdn; melyszerin
te Handel .Jeggrandíózusabb oratöríuma".
Természetesen el lehet fogadni a monográfus
álláspontját, ez azonban az egyéni ízlésen aligha
változtat. Nem valószínű, hogy Winton Dean
értékelése nyomán a Messiás veszíteni fog jogos
népszerűségéből ...

Figyelemre méltó eréllyel hadakozik az író
Handel operainak megbecsüléséért. Úgy látja, a
rendezők és a színre állítök bűne, hogy ezek a
rnűvek nem tudtak gyökeret verni Európa
színpadain, s nem hódították meg a "potenciális
közönséget", Ezt viszont aligha lehet oly egyér
telműen állítani oratóriumaival kapcsolatban,
mint ezt Winton Dean teszi. Meglehet, a zene
költőhöz közel állóknak volt igaza, hogy szíve
mélyén "jó öreg pogány maradt", az utókor
értékítélete azonban egészen másképp mérlege
li e műveket, s nem lehetetlen, hogy épp akkor
fogják elveszíteni közönségüket, amikor olyan
előadásban szólalnak majd meg, amelyet a mo
nográfia sugall.

Azenekedvelő bizonyára egy lélegzetre olvas
sa ej az újabb Grove monográfiát. Ha saját ízlé
sével összehasonlítandó a szerzóért meg is hall
gatja a vitatott műveket,a könyv máris elérte cél
ját, mely felé a jellegzetes angol iróniával és szel
lemességgel törekszik. (Zenemúkiadó)

(R. L.)



Művelődéstörténet

KurtSeligmaoo:
Mágia és okkultizmus
az európai gondolkodásban

A huszadik század embere a technika és a
természettudományok által uralt világban él. A
technika belső kísértése, hogy figyelmünket a
mához köti, miközben a múltat mintegy túlhar
sogja a jövő tudományos-fantasztikus rnítoszá
val. A technikátegyszerűen csak használjuk, de
nem tekintünk a mélyére, nem pillantjuk meg
benne alkotóját: önmagunkat. Nem érzékeljük
múltját - egyáltalán: "történetiségét" -, s így a
technikai civilizáeióbank eltompul a történelem
mel szembeni érzékenység. A múlt eltörpül,
jelentés-nélkülivé lesz, s a technika embere a
kapcsolók, rendszerek és alrendszerek közepet
te észrevétlenül gyökértelenné .válik. A jelen
káprázatában és a jövő igézetében semmivé fosz
lik a műlt. Ezért is hasznos tehát, és emberi
önismeretünket gyarapítja - vagy legyünk szeré
nyebbek: megóvja a túlzásokról, megtisztítja 
minden olyan szó, mely ismét fölhívja figyel
münket a technika és a tudomány "történetisé
gére" , s ezen keresztül önmagunk múltjának
tiszteletére, első lépéseink bukfenceire, különös
próbálkozásaink grimaszaira.

Nos, szándéka szerint ezeknek a nem is rnin
dig ártatlan kísérletezéseknek olykor nagyon is
borzongató galériájával a szürrealista festő, majd
amatőr múvelődéstörténész szerző, Kurt Selig
mann könyve. At eredmény, bár vitatható a
szerző történeti arányérzéke, érdekes útikalauz
az emberi tudás vadregényes határterületeiről.

A fölvázolt ív az ókortól az "ész századáig", a
18. századig tart; Mezopotámiától egészen az
újkori Európáig. Egy-egy fejezet szöl a Tigris és
az Eufrátesz egymást váltó civilizációinak mági
kus hiedelmeiról, a méd Zarathusztra reformjá
ról, az ószövetségi zsidóság és a mágia kapcsola
táról, Egyiptom, a görögök, a gnosztikus szek
ták, a császárkori, majd keresztény Róma mági
kus és okkult gyakorlatairól. Az alkímiáról szó
ló terjedelmes fejezet külön érdeme tudomány és
erkölcsiség szoros összetartozásának kidombo
ritása. Az alkimista hitte és tudta, hogy tudomá
nyos előrehaladásanem független morális meg
tisztulásától, s az alkímia vágyott kincse 
nem az "okosok", hanem a "bölcsek köve" - nem
adatik meg, csak az alázatosoknak: non nisi par:

vulis. Roppant tudományos vívmányaira joggal
büszke, de az erkölcsi nyomorúságtól oly tétova
korunkban mindannyiunk számára megszívle
lendő a középkori aranycsinálók eme tanúsága.

A kereszténység, noha a transzcendencia föl
tétlen kiemelésével megtisztította a természetet
addigi mítikus jellegétől, és utat nyitott a terem
tett világ szabad átalakításához, mégis, hosszú
időn keresztül még a görög szernlélődéshagyo
mányát érvényesítette, s a megfigyelésre. kísérle
rezésre támaszkodó természettudományok csak
sokára és bizonytalanul tették meg az első lépé
seket, E szemléletváltozásról olvashatunk a kö
zépkorral foglalkozó fejezetben Nagy Szenr Al
bert és Roger Bacon példáján.

Amilyen világosan érzékelteti a könyv a mágia
és a modern természettudomány kialakulása
közötti kapcsolatot - főként az "Arcképek"
című fejezetben -, annyira zavaró homály fedi
vallás és mágia különbözőségét, Ez a szérválasz
tás persze nem kőnnyű, de bizonyos határon
belül lehetséges, sőt szükséges, A szerző nyilván
úgy gondolta, hogy elszórt utalásai elégségesek.
E recenzió készítője azonban úgy véli, célszerű
lett volna ha az utószó szerzője - aki maga is
több ponton kritikával illeti Seligmann könyvét
- legalább röviden kitér vallás és mágia elvi
különbözőségére.

A máskülönben olvasmányos és könnyed stí
lusban írt könyvet a magyar kiadásban több
apró, de igen bosszantó hiba tarkítja. Salamon
nem "külföldi asszonyokkal" népesítette be há
remét (36. o.); a zsidók pusztai vándorlása nem
harminc évig tartott (64. o.): az alexandriai
Philón, bármennyire is filozófus volt, annyira
azért megmaradt hívő zsidónak, hogy aligha
jelentette ki: "a görög filozófia fölötte áll a zsidó
vallásnak" (70. o.); "Enók könyve" nem létezik;
vagy Book of Enoch, vagy - ha már magyarul
mondjuk - Hénok könyve (143. o.). S végül még
valami, ami már érthetetlenül görcsös. Vajon
miért gondolja az egyébként kitűnő stílusban
tolmácsoló fordító, hogy nyelvi szentségtőrést

követ el, ha a Bibliát nem a 16. századi magyar
sággal idézi!? Ez talán még akkor sem lenne
indokolt, haSeligmann.tőrténetesenegy Shakes
peare-korabeli bibliafordítást használna.

Jóllehet a gazdagon illusztrált kiadvány alap
jában véve kellemes olvasmány, a hiányt csak
kevéssé pótolja. Inkább fölhívja rá a figyelmün
ket. (Gondolat)

Gáspár Csaba László



Kiállítás

Két esemény: két kiállítás

A pesti Műcsarnokelég tágas ahhoz, hogy egy
szerre három-négy kiállításnak adhasson helyet,
1988 elején azonban egymás után kétszer olyan
tárlatot láthattunk benne, melyegymaga megtöl
tötte az épület valamennyi termét. S mind a két
kiállítás művészeti életünk fontos eseménye
volt.

l.

Az első - Művészet ésforradalom címmel - az
orosz és a szovjet avantgarde történetét mutatta
be, 191O-től 1932-ig. Megrendezését bízvást
nevezhetjük fontos eseménynek, mert e tárgy
ban hasonló gazdagságú szemlét eddig csak
Párizs és Moszkva láthatott egy-egy ideiglenes
kiállításon.

Néhány éve, amikor Leningrádban jártam, az
Orosz Múzeum minden zegét-zugát be kellett
csavarognom, hogy imitt-amott e1dugva egy-egy
koraí: Chagal1ra vagy Malevicsre bukkanjak; az
avantgarde a művészetpolitika mostohagyerme
ke volt. Most, a budapesti tárlat kedvéért, meg
nyJ.1tak a nagy szovjet gyűjtemények eddig
hozzáférhetetlen raktárai, ezekből és vidéki
múzeumok, magánkollekciók rejtett kincseiből

válogatták össze csaknem kétszázötven művész

több mint hétszáz alkotását.
Az orosz irodalom Gogol, Tolsztoj, Doszto

jevszkij regényeivel tört be Európába; a művé

szetben hasonló nagyberobbanásra fél évszázad
dal később került sor. Kandinszkij, Iaríonov,
Goncsarova, Malevics, 'Iatlin és mások az 1910
es években Párizzsal egy időben újították meg a
művészet forrnanyelvét. váltak részeseivé 
nemritkán kezdeményezőként - annak a nagy
fordulatnak, melyhez hasonlót Masaccio és az
Eyek testvérek óta nem ismert Európa
művészeténektörténete.

Az avantgarde: gyűjtőnév; különféle s egymás
sal feleselő törekvések sokaságát indította el
egyidejűleg. fgy az orosz avantgarde is: minden
irányzat megteremtéséből kivette részét, a ku
bizmustól az absztrakcióig, és lucsizmus, szupre-
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marizmus és más egyéb elnevezésekkel új meg új
hazai (vagyis orosz) művészeti koncepciók és
csoportosulások zászlaját bontotta ki.

Mindezekről - a nagy nevekről legalább,
melyeknek néhányát már megemütettem 
eddig is hallottunk, olvashattunk, Kandinszkij
művészetét München múzeumaiban tanulma
nyozhattuk, Rodcsenkóról album jelent meg
nálunk; most végre a Műcsarnok kiállításán
minden együvé került, és vizuális élményünkké
válhatott. Új neveket kell immár megtanulnunk:
Vesznyin, Tisler, Rozanova, Popova, Udalcova és
mások nevét; és tudomásul kell vennünk, hogy
még a kisebb vagy kevésbé merész tehetségek
művészete is milyen magas színvonalú volt,
azoké, akik - mint Sevcsenko vagy Maskov - a
hagyományos portréban, csendéletben kama
toztatták a stílusteremtő nagyok újításainak
egynémelyikét, tanúsítva, hogy az avantgarde
forradalma a művészet egészét áthatotta, vagy
legalábbis hatott rá.

Az orosz avantgarde virágkora egybeesett a
magyar művészet megújulásának korszakával, s
ezért nem csoda, hogy a kiállításon itt-ott feltűnt
egy-egy orosz Fényes Adolf vagy Kmetty, még
orosz Csók István is. Hazai művészeínk közül
úgyszólván csak Nemes-Lampérthnak nem talál
tuk párját, mínt ahogy másutt sem, egész Euró
pában.

Az újító törekvéseknek az oroszoknál is, akár
csak Párizsban, a festészet volt a fő kísérleti
terepe, de átformálták .mínden más művészeti

ágazat képét, már csak azért is, mert az alkotök
közül sok egy személyben volt festő, építési,
színpad- és jelmeztervező. A kiállítás nagyérde
me, hogy mindezeket az ágazatokat, valamint az
alkalmazott művészet válfajait (bútor, edény,
plakát) igen gazdag válogatásban mutatta be.

A kiállított műtárgyakat, amennyire lehetett,
időrendbesorolták, s ezzel világosan kirajzolták
az orosz avantgarde sorsvonalát: a társadalmi
forrongás talaján támadt és érte el nagy eredmé
nyeit, majd a társadalom sztálini megmerevíté
sének idején enyészett el, hogy helyet adjon a
parancsuralom álművészetének.Ezvezényszóra,
de nem egyik napról a másikra történt. AMűcsar·

nok hátsó termeiben, ahol már föltünedeztek a
szocialista realizmus Lenín- és Vorosilov-portréi
és buzgó vigyorú munkásfigurái, az átrneneteket,
a megalkuvás és a nosztalgia variációit is megfi
gyelhettük. 19 I 5-ben Malevics megfestette hí
res absztrakt Vörös négyzetét; 1932-ben ugyan
ezt a témát már csak félszeg mementóként
ísmételhette meg: a vörös négyzetből vízparti
ház piros fala lett, természeti tájban. Hason-



lóképpen járt el Tisler; Szfnenergia címú abszt
rakt képének rács-szerkezetét (1920-as évek
eleje) 1927·ben sportünnepély címűfestmé

nyén látjuk viszont, női tomászok alakjaival.
Ezeket a szomorú képpárokat tanulságos lett
volna egymás mellett kiállítani, az időrend meg
törese árán is.

A tárlat pompásan illusztrált, vastag katalógu
sában Malevicsnek is, Tislernek is csak későbbi

műveit reprodukálták; a Vörös négyzetet és a
Szfnenergiát nem. Segyébként is: az avaritgarde
hóskorának jó néhány kiállított remekművema
radt illusztráció nélkül. Mintha a katalógust
bátortalanabb kéz állította volna össze, mint
magát a tárlatot.

2.

Egy irányzat nagy seregszem1éje után a Műcsar

nok monografikus kiállítással jelentkezett: Mag
dalena Abakanowicz életművével.

E kiváló lengyel művésznő munkásságát világ
szerte sokfelé ismerik és becsülik, nálunk azon
ban bemutatása fölfedezésnek számít,

Az 1950-es években festőként kezdte; láthat
tuk is néhány nagyméretű, élénk színű képét,
félelmetessé torzított állatfiguráival. Abejáratnál
azonban, a Műcsarnok legnagyobb termében,
tárgyak fogadták a látogatót: hatalmas malemke
rekek, fából. Mögöttük négy-öt sorban több
tucat emberi alak, zsákvászonból formálva, a
kerekek hatalmas méreteihez képest véznán,
glédába állítva, mint a kínai császársírok híres
katonaszobrainak sereglete, zsúfoltan, tö
megként. egyéniség és fej nélkül.

Ezek a zsákemberek a többi teremben is,
csaknem mindegyikben megtelepedtek. Ha ülve,
akkor görnyedten és a fal felé fordulva; ha mégis
szemközti nézetben. akkor ráncos hassal, gusz
tustalanul - de akár így, akár úgy, mindig fej
nélkül.

S a tárgyakhoz mérve törpén, noha életnagy
ságban. Az egyik teremből ki is szorultak, a
mennyezetről sűrűn lecsüngő négy-öt méteres,
fekete textilszörnyek közül, melyek az anyag
nehéz szagával töltötték meg a hatalmas teret,
megannyi akasztott suba - akasztott emberek
nélkül. Egymásik teremben ismét ember nélküli
csönd: a padlón összevissza, egymáshoz szorulva
degeszre tömött gömbölyded zsákok, mint part
ra görgetett kövek, az élet előtti vagy utáni lét
sodrának hordaléka. Samikor másutt újra föltűn

tek az emberalakok, mintha ~ iszonyat prése
alól kerültek volna ki: vaskos és görbe fatörzsek

között, melyeknek agresszív csúnyaságátitt·ott
bádogborítás fokozza, ember körvonalú fémla
pok - céltáblák. A kollekció címe: Harci
játékok.

Ez nem eredetieskedő ötletsorozat. aminőt

modem kiállításokon oly gyakran látni; "ez vérre
megyl" - mondta műértő barátom. Az emberi
arc keresése, mondom én.

A sok fej nélküli törzs után meg is találtuk az
arcokat, törzs nélkül. Seregnyi meggyötört arc,
sűrű fekete vonalháló alatt a grafikai lapokon;
fátyolos, elmosódott arcvonások a műanyag

maszkokon. Némelyik fejplasztika az üres belső

felét tátogatta a néző felé.

Mint a bókos szentek állnak a fülkében,
kívülrőla szemnek kifaragva szépen,
de befelé, hol a falnak fordu; hátok,
csak darabos szikla s durva törés tátog:

ilyen szentek vagyunk mi!

Magdalena Abakanowicz látomása rémülete
sebb, mínt Babitsé. Elölnézetben sem vagyunk
szepen kifaragva, s nem vagyunk szentek. A
társadalom öntőformái torz emberarcokat lök
tek ki magukból. A művésznő lengyel.

A vendégkönyvben szélsőségek találkoztak:
ritka dicséret, sűrű gyalázkodás. fgy van ez
rendjén. A művészet nem a Szabó-család közön
ségének szöl, Giottóé sem, Abakanowiczé sem.
Kinyomtatnám az egész vendégkönyvet. A bel
érajzolt pornó ábrákat s a beleírt filozofikusabb
elutasító véleményeket, melyek pesszímízmust
emlegetnek. A müvésznö, meglehet, csakugyan
pesszimista; ha az, joga van hozzá, és oka is reá. A
művészet azonban sohasem pesszimista: Puszta
ténye - az, hogy egy lélek ki tudta küzdeni
magából - visszaadja a bizalmat az emberben.

Lukácsy Sándor

M. Abakanowicz kiállítása
a Műcsarnokban

Arcok nélküli barna tömeg, rendezett sorokban,
csonttá soványodva; félkörben kuporgó, meg
görbült hátú csonka emberalakok ketrecben
vagy fal mellett sorakozva, a világba vetett lények
néma inkamációiként; hatalmas, vasbéklyókba
szorított, halott fatörzsek, mint szárazra vetett
óriás cetek hevernek a földön.
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Az Anonym-portrék mocsári hullákra emlé
keztető gyűrölt rongyarcába rnindenki bele
láthatja akár magamagát is, az Inkarnáció apró
fejszobrai pedig az egyetlen megtestesülés
számtalan lehetséges változatai . Abakanowicz
saját lényének kül önleges kivetülései az aba
kánok, e gigantikus texrilkompozrci ók, rnelyek
ernyedten csüggő, bolyhos fekete testükkel az
európai bölények utol só, kipusztulás el őtt álló
lengyelországi kolóniájára emlékeztetnek. Cso
dálatos rnctafora:a pusztulásra ítélt , rezervátum
ba terelt monstrumok szornorűannézelödnek az
üresedő világban; csak néha -néha moccannak
finoman , mint a túlvilági lelkek, söté t árnyt estü 
ket lemondóan hintázt árva.

Külön ös, élő szobrok. Tán a textil teszi, a
szerves szál magasabbrendű térbeli formákká
szervez őd ése, hogy az éle ttelen kőnél, agyagn ál.

fémnél lélcgzőbbck, már-már animisztikusan
vesznek körül bennünket. Fölénk tornyosulnak,
mint az eredetileg 33 darabból álló Katanis
bronz-óriásai, Vagy körülvesznek, mint a lágerek
csonttá fogyort , földszín ű népei.

Fájdalmas mement ök Magdalena Abakano
wiez műve í , dc nem lázadók, és nem laz ít ök.
Abból a vágybó l erednek, hogy az emberi Iétpil 
lanat . kífürk észhete tlen egészében' valami
természeltudományosan fix pontot találjanak,
amely bizonyosságer szolgáltatna élet és halál
látszólagos értelmetlenségére. A létezés rnisz
t ériurna azonban megfejthetetlen. Ebből a felis
merésbői ered Abakanowicz rezignációja is,
mellyel ezeket a .passzív" szobrokat megal 
kotta.

Naszlady Ágnes
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RÉSUMÉ

La grande partie du numero de janvier est consacrée II la mémoíre de Sándor Sík, IIl'occasion du
centenaire de sa naissence. sa mémoíre est evoquée par ses collaborateurs, éleves et confreres.
KárolyDoromby, IstvánJelenits, Márton Kalász,LászlóLukács, István Nemeskürty, Tibor Melczer et
Gábor Tolnai. Ils font revivre la figure de Sándor Sík: le professeur, le poete, le pédagogue, l'orateur
puissant, le pere spirituel et le grand redacteur de Vigilia - son actívíté tres varíée, son psychisme
profondément chrétien, radiant l'amour divin vers chacun. Dans son article: Le service militaire
alternatif, pál. Balázs traíte d'un probleme d'actualité tres important. Péter Balassa se livre II des
ret1exions sur un récit de LevTolstoi. Nous publions ensuite l'Entrevue de Vigiliaréalísée avec LásZló
csaba, l'architecte, ingénieur d'études d'églíses, La rubrique Journal contient deux commernora
tions: celle de MiklósSzentkuthy, avec la publication du discours prononcé IIses obseques, de méme
que celle d'lstván Sőtéc, également décédé récemment.

INHALT

Unsere Januar-Nummer ist dem Gedenken von Sándor Sík,gelegentlich der lOO-jahrigenWieder
kehr seines Geburtstages, gewidmet. Ehemalige Mitarbeiter, Schiller und Ordensbrüder erinnem
sich an ihn: Károly Doromby, István Jelenits, Márton KalásZ, László Lukács, Tibor Melczer, István
Nemeskürty und Gábor Tolnai. Mittels ihrer Beítrage wird die Figur des Professors, des Poeten, des
Pedagogen, des wirksamen Redners und Seelsorgers, des Redakteurs der Vigilia lebendig; sie
vergegenwllrtigen die vielseitige Tatígkeit, die strahlende liebe und tíefchristliche seele des Sándor
Sik. Mit eíner aktuellen und wichtigen Frage setzt sích pál Balázsin seinemArtíkel, geschrieben über
den zukünftig geplanten alternativen Mílítardíenst ohne Waffen, auseinander. Péter Balassa knüpft
seine Gedanken an eine Erzah1ungvon Tolstoi. Das Vigília-Gesprach wurde mit dem namhaften
Kirchenbau-Architekten LászlóCsaba geführt. Imjournal wird das Gedenken zweier im vongenjahr
verstorbenen namhaften ungarischen Autoren, Miklós Szentkuthy und István Sőtér, mittels der
Publikation der zwei Abschiedsreden, gesprochen gelegentlich der jeweiligen Bestatrungen,
heraufbeschworen.

CONTENTS

our]anuary copy is dedicated to the memoryofSándor Sík,on the centenaryof bis birth. His former
collaborators, pupils and members of bis religious order: Károly Doromby, IstvánJelenits, Márton
KalásZ, LászlóLukács,Tibor Melczer, István Nemeskürty and Gábor Tolnai, evoke the professor, the
poet, the teacher, the eloquent orator and the fáther confessor, the editor of Vigilia and recall bis
manifold activities, bis radiant love towards everyone and bis profound Christian disposition. pál.
Balázs deals with a timely and important question in bis article on alternative military service. Péter
Balassacomments on one ofTolstoy's short stories. onthis occasion,Vigilia'sinterview is with László
csaba, the well-known architeet, designer of churches. Inour Diarycolumn, we recall the memoryof
deceased Miklós Szentkuthy and István Sőtér by publishing the funeral orations delivered at their
funerals.
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