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Szabó Ferenc jezsuita a magyar egyházi életnek
jellegzetes, ismert és elismert személyisége. A
Vatikáni Rádió magyar adásainak vezetőjeként

negyedévszázadon keresztül sokan hallgatták
őt, s gyakran tőle, Rómából tudták meg, hogy
mi történt idehaza, a magyar egyházban. Kicso
da Szabó Ferenc? Teológus, Teilhard de Char
din s az egész modem francia teológia kitűnő

szakembere? Irodalmár, Pázmány Péternek és
Prohászka Ottokárnak talán legavatottabb is
merője? Költő és műfordító, számos szép ver
seskötet szerzője? Most megjelent kötetében az
élet őszéhez eljutva az ember mutatkozik be,
hármas tükörben: a vele készített interjúk ré
vén, naplórészletein keresztül, végül vallomá
sos verseinek tükrében.

Az előbbi kérdésekre maga Szabó Ferenc
így válaszol egyik interjújában: "világnézeti
író" . Folyóiratát, a Távlatokat is így határozza
meg : "világnézeti és kulturális folyóirat" .
Hozzáteszi azonban: "Persze elsősorban je
zsuita szerzetes vagyok."

A szerz ő a nyugtalan istenkeresést tartja
saját élete s általában az emberélet legfőbb jel
lemzőjének. Ez tükröződik naplójából is,
amely egy sokat olvasott, mindig kereső em
bernek reflexióit tárja fel olvasmányai, emberi
találkozásai, a világ történései kapcsán. Több
múfaj keveredik ebben a részben is: egy
mélybe nyíló beszélgetés "jegyzőkönyvét"

"teológiai napló" követi, majd időrendben

egymást követő följegyzések, 1985-től 1989
ig. Ezeket a naplókat egészíti ki egy szentföl
di zarándokút emléke, majd egy friss híradás:
tavaly nyári római tartózkodásáról.

A könyv harmadik része verseket és műfor

dításokat tartalmaz. A szerző megengedi magá
nak azt a fényűzést, hogy kedves költőinek ál
tala kedvelt verseit fordítsa magyarra, így ezek
a múfordítások is vallom ásért ékűek. A kötetet
saját versei zárják le. Az istenkereső ember imá
ja tör fel e sorokból: .Megjelölt él örökre / Ma
gadhoz kötöztél / láthatatlan kötelékkel / (...)
ott állsz mindig útjaim végén / s hozzám hajló
irgalmadban / újra meg újra r ádtal álok."

LUKACS LÁszL6
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EGY KIÁLLíTÁS KÉPEI

Vórösrókával díszített téli komplé, kéziszövött fehér
buklékabát. Keresett terméka pulóverrel azonos min
tájú kötött harisnya. A férfikabát szivacs-jersey
anyagból készül. Vízvári Rezső zuglói tanácstag.
Kucska -András tanlÚsösszeköti5 és Balla Árpádné la
kóbizottsági elnök Várnai Agostonné lakásproblémá
jávalfoglalkoznak. Padlóvilágítás az első autóbemu
tatá-teremben a Népköztársaság útja 8. szám alatt.
Az Akna utcai BKV-szeme1yzeti tartózkodó. Kávét,
kakaót szolgáltató automaták a Margit-hídnál és a
pályaudvarokon. Cipőbolt: minőség, elegancia. 
Képaláírások a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budapest-gyűjteményéből rendezett kiállításon.
MTI-riportfotók, színes magazinok, néhány
amatőr felvétel, családi relikviák a hatvanas
évekbő l . Emlékképek egy özönvíz előtti korból,
amelyet minden látogató másképpen élt meg, a
recenzens pedig impresszionista kritika ürü
gyén - ím - elmeséli a képaláírásokhoz tar
tozó saját történeteit.

1. Korai szocializációs problémák az óvodaérett
ség ingoványos határterületein. Még az előkészítő

csoportban történt, hogy a délutáni torna köz
ben kirúgták a tálalóasztal egyik lábát, amitől

az egész uzsonna leborult és a tányérok na
gyobbik része is összetört. Aznap franciasaláta
lett volna, amit utált - mire emlékeztethette
egy óvodást a franciasaláta? - , s nyilván, aki
lerúgta, szintúgy tudattalan várakozásokat tel
jesített be. 6 még az első napokban megkérdez
te, miért nem imádkoznak az ebédnél, "Hát 
mondták az óvónők -, ilyen sokgyereket nehéz
volna koordinálni. Oly sokféle ima van...rr

2. Sokat jár az édesanyjával különféle áruházak
ba. A mamája régi áfészes volt, s a legújabb ta
vaszi kollekciók láttán együtt rémüldözött az el
adókkal. "Ezt nézd meg!" - így rángatták a
vállfákat és fintorogtak . 6 már akkor tudta,
hogy helytelen a szemléletük: ezek a termékek
imádnival ók. hiszen nem ruhák, csak mintha
ruhák volnának, viszont: igazi játékok. Egyedül
a mágikus-dadaista stílusban berendezett áru
házi büfét tartotta valóságosnak, ahol, ha min
den kötél szakadt, a b üfésnő jóvoltából mindig
akadt egy pár félretett virsli mustárral és száraz
zsemlyével. Ellenben a vasúti automatákat na-



gyapjával szokta meglátogatni, hol néhány
kétforintos feláldozásával remek ételmérge
zést is lehetett vásárolni. S mi jött még?

3. A korszak végén elterjed a tejszínhab-szifon.
Ezt a vendégek előtt is ki kellett próbálniuk,
ügyelve a helyes kéztartásra. Egyszer influenza
ürügyén beteritették a város csodálatos tehetsé
gű gyermekorvosát a szülei keresztnevén szó
lították, s Ottó ott ült alsónadrágban, amíg a
mama a ruháját vasalgatta. Ö még jól járt ahhoz
az összejövetelhez képest, ahol a kisüvítő lég a
kávéscsészéket is elsöpörte.

4. Ottó már nem él. Pedig ő nyilván egy tel
jesen más évtizedre emlékszik. Vagy az a roko
na, akitől az óvoda épületét kommunizálták el.
Opéldául örült, hogy nem az ÁVÓ,vagy a ren
dőrség költözött be a családi házukba, s így ott
- nagy szerencse - halálra sem vertek senkit.
Kicsi a világ, az a bizonyos angol beteg, Almásy
László is ott lakott pár házzal odébb. És így to
vább.

A kiállításképei egységestárgyikultúráról be
szélnek. Életforma-váltásról. Az összkép persze a
sugallt Magyarországot mutaíja be, erősen retu
sált mozzanatokkal. Ám a korszak archetipikus
jellege letagadhatatlan. csak minden nemzedék
másképpen álmodik róla. Nem vissza; inkább
küzd vele. A kiállítás rendezője, négy fiatal
könyvtáros - Sarkarné Jakab KIára,Horváth Ta
más, Horváth Zsolt és Sándor TIbor- szintúgy
a tárgyévekben volt óvodás, kisiskolás. Szemléle
tük inkább ironikus, mint nosztalgikus. A te1i hé
napok sikeres bemutatkozása után a gyűjtemény fel
bukkanása budapesti jiókkönyvtárakban várható.

KOSZTOIÁNCZY TIBOR

SZIGETI GYÖRGY: TUDÓSÍTÁS
A KIS UTCÁBÓL

Azon - hagyományosnak mondott s napjaink
irodalmából mindinkább kiszorulóban lévő 
Iíraeszmény jegyében fogantak Szigeti György
versei, amelynek legjobb képviselői József Atti
la, Nagy László és Ratkó József voltak. Épp
ezért fontos odafigyelni azokra a költőkre, akik
- dacolva a divatáramlatokkal - a tiszta for
ráshoz nyúlnak vissza.

"Szigeti költészete alapvetően morális tölté
sű" - állapítja meg róla legjobb ismerője, Bé
nyei József. "Ez a moralitás azonban kételyek
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és kudarcok útvesztőiben kristályosodik ki.
Ezért szólnak úgy a versei, mint a kris
tálypoharak, hamis hangok nélkül, esengve,
egyszerűen, de szívközeIből."

A kötet középponljában a mindennapjainkat
meghatározó emberi kapcsolatok állnak. Ko
mor felvezetés ehhez a nyitó ciklus (Anyám),
melynek zsoltárai a fájdalmas hiányt siratják 
megidézve az elvesztett csöpp anya törékenysé
gében is erősnek tűnő alakját: "Haján forgószél
piheg / - fehér nyírfaerdő - / hegyeket tart
homloka ...".

E tragikus-szomorú felhang a kötet további
verseire is rányomja bélyegét. Az úlját egyedül
járó költő már-már cinikusnak ható (valójában
szívfacsaróan fájdalmas) megjegyzése is erre
utal: "Egyedül gyilkos se lehetek". Keserűségét

alig-alig oldja az Annyi leszlll- érdem zárószaka
sza: "Meghalok csendben, észrevétlen, / mind
össze annyi lesz az érdem, / hogy valakiért én
is éltem."

Szinte észrevétlenül lopakszik be verseibe
az irónia. A szétfoszló álmok, a kijózanító va
lóság indukálják a kérdést: "mennyire távolo
dott el/sáros cipőnk a csillagoktól?". A meg
próbáltatásokat és kudarcokat csöndes rezig
náltsággal fogadó költő válasza rendkívül
frappáns saját jövőjét illetően: "Lovasszobor
már nem leszek" - állapítja meg szelíd ön
gúnnyal.

Néha úgy tűnik, mintha idegenként élne
ebben a világban. A magány, a kirekesztettség
érzése dominál ezekben az írásokban:

Nincs más. A csilÚlgok pakolnak.
Eloldalog a fény a szemről.

Széinéz, küszöbre lép a holnap,
s megriad ennyi idegentől.

(A csillagok pakolnak)
Furcsa módon még a kifejezetten szerel

mes versek jórészében is föllelhető ez a bo
rongás. A szerelem és a mulandóság kettős

sége motiválta az alábbi sorokat: "rád gon
doltam, valahányszor / becsaptam a halált"
vagy: "Lehet, majd hirtelen / - anélkül,
hogy megbeszélnénk - / egyszer csak meg
halok." (Zaoart vagyok). A kötet talán legszebb
verse - a Taníts meg szeretni ismét - is ebből a
körből való. Jól példázza, hogy méga legféktele
nebb, legönfeledtebb pillanatban is fölrémlik a
költőben a boldogság elvesztésének lehetőségétől

való rettegés:



Taníts megszeremi ismét -,
szorítsd bell51em a kérget-Jeloldó nedveket,
öled 5serdejének vadjait szabadítsd rám,
melled köd-sima tapogatóival
cirógasd az arcom, mertelvész,
mint a rémület szembogara!
Máshol bizarr ötletek, sajátos képek teszik

izgalmassá Szigeti verseit. Mintha fonákjáról
szemlélné a világot (például "a fák lezuhan
tak a levelekről"). Ugyanígy - szinte gro
teszkbe hajlóan - moralizál a Szilánkok című

munkájában: "El kell ítélnem magamat. I Ki
nek nincs bűne, nem nyer feloldozást" .

E sajátos megközelítésből adódik, hogy
még a tavasz közelsége sem a hagyományos
érzéseket ébreszti a költőben: "Február elseje
van. I Süt a nap, csorog a esőre töltött fagy.
I Istenem, milyen szomorú így!" (Tavaszváró).

Az élethelyzetek, melyekből a könyv záró
ciklusának (Örizz meg) költeményei táplálkoz
nak, az "elkéstem lenni - jónak" érzésétől 
melyek számvetésre késztetik - Istenig vezetik
el a költőt.

Erényei ellenére sajnos e kötet sem mentes
az üresjáratoktól (közhelyszámba menő so
rak, konvencionális fordulatok). Talán szigo
rúbb szerkesztéssel, néhány "csinált" vers ki
hagyásával még erősebbé lehetett volna tenni
a könyvet, amit azonban így is a legjobb meg
győződéssel ajánlok az olvasó figyelmébe.
(Orpheusz Kiadó, 1997)

oLÁH ANDRÁS

LUÍS DE CAMÖES: ALUZIADÁK

A 16. század a portugálok nagy évszázada: a ná
luk sokkal hatalmasabb spanyolokkal versengve
hódííják meg az egzotikus partokat Rövid idő

alatt portugál ellenőrzés alákerül Nyugat- és Ke
let-Afrika, Elő- és Hátsó-India, Brazília; s ennek
következtében Lísszabon Európa egyik legfonto
sabb kereskedelmi közponljává válik.

Ennek a forrongó korszaknak a költője volt
Luís de Camöes (1524-1580), a portugál iroda
lom első világirodalmi rangú, és talán máig leg
érdekesebb alkotója. Élete romantikus regénybe
illő: elszegényedett nemesi családból szárma
zott, a coimbrai egyetemen szerzett rendkívül
széleskörű humanisztikus műveltséget, meg
fordult a királyi udvarban is, de innen hamaro-
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san távoznia kellett. Nyomora elől menekül
ve vetődött Indiába, majd a hagyomány sze
rint a kínai partokon, Makaó közelében egy
barlangba zárkózva írta meg nagy költemé
nyét. Hazafelé jövet hajótörést szenvedett,
és kéziratát a hullámok fölé emelve élete
kockáztatásával tudta csak megmenteni.
Amikor végre visszaért Lisszabonba, min
den reményét hőskölteményébeés a király
jóindulatába helyezte, de csalódnia kellett:
bár műve 1572-ben megjelent, Camőes ha
láláig szegény és félreismert költő maradt,
és elhagyatottan, nagy szegénységben halt
meg. Csak a romantika fedezte fel újra, el
sősorban regényes életrajza miatt, majd fo
kozatosan műve irodalomtörténeti jelentő

ségére is felfigyelt a világ.
A luziadák (a szó jelentése: Lusus fiai, a luzitá

nok, vagyis portugálok) valódi nemzeti eposz; a
portugál nemzet nagyságát örökíti meg tíz ének
ben, több mint nyolcezer sorban. A történet
kerete Vasco da Cama 1497-98. évi indiai fel
fedezőútja. egy emberöltő távlatából visszate
kintve. Az alkotás valós és az elbeszélés fiktív
ideje közti különbséget arra használja fel a
költő, hogy a jövőbe is előrenézzen: az ókori
eposzokból ismert módon, álmokban, jósla
tokban közli azokat az eseményeket, amelyek
da Cama útja után játszódtak le Portugáliá
ban és a világon. Az ókori eposzok példája
egyébként végig jelen van a költeményben;
számos motívum, nyelvi és tematikai utalás
bizonyítja, hogy Camöes jól ismerte Homé
rosz és Vergilius műveit. Nem mindig szeren
esés ez a nosztalgia, hiszen például a görög
római mitológiai apparátus már nem tud
szervesen beilleszkedni a barokk eposzba. A
portugálokhoz nincsen semmi közük; a luzi
tánok ugyan elvileg Lususnak, Bacchus test
vérének leszármazottai, itt Bacchus mégis
akadályozza Vasco da Cama útját, és Venus
az, aki segíti a hőst küldetése teljesítésében.
A pogány istenek azonban fontos filozófiai
szerepet kapnak az eposzban: a hős küldeté
sének és tetteinek természetfeletti, azaz égi
indíttatását bizonyítják.

Camöes műve 1572-ben jelent meg először

nyomtatásban, s a múlt század közepe óta már
magyar nyelven is olvasható: Creguss Cyula és
Szász Károly is lefordította az eposzt. Sajnos
századunkban a magyar-portugál kapcsolatok



jelentősen meglazultak, s ezért c~ a nyolc:
vanas években kerülhetett sor az uJ, korszeru
fordítás elkészítésére, melyre Hárs Emő vál
lalkozott. Azóta viszont már a második ki
adást éri meg a mű; legújabban - szintén
Hárs Emő tolmácsolásában - a Mundus Ki
adónál jelent meg az eposz kritikai kiadása,
hatalmas jegyzetapparátussal, valamint a
szerző életrajzát és a mű irodalmi értékeit
részletesen elemző kísérő tanulmánnyaL

FÖLDVARY KINGA

CSONTOS JÁNOS: SZONETIREGÉNY

A költészetet, amely korról korra megtartotta
sérthetetlenségét és saját szerepét, ma egyre
többen halottnak nyilvánítják. Ennek a diag
nózisnak szerencsénkre újból és újból ellent
mondanak a megjelenő verseskötetek, ame
lyek sok esetben nemcsak a líra, de a klasz
szikus formanyelv becsületét is vissza szerét
nék állítani.

Ilyen vállalkozás a fiatal Csontos Jánosé,
aki művével egyedülálló poétikai formát ho
zott létre. A költői mesterség próbakövének is
tekinthető szonett önmagában is többszörö
sen kötött versforma, ám e kötet újdonsága
abban áll, hogy tizenhárom szonettkoszorút
- 195 szonettet - fűz össze, és így az egyes
koszorúk mesterszonettjeinek keretsoraiból
jön létre az utolsó, kötetzáró szonett.

A műfaj eltávolodva eredeti - Petrarcától
származó - szerelmi tematikájától, tartalmi
hangulati gazdagság megjelenítésére is alkal
mas. Csontos kötetében a második személyű

lírai életrajzzal egységben egy sokrétű eszme
futtatás olvasható. Regénnyé is ezáltal szerve
ződik a rnű, Nem a meghatározott cselek
mény vagy prózaiság, hanem a gondolatme
neteknek, a lélek történéseinek egységbe ren
dezése adja a mű epikai többletét. Olvasha
tunk többek között a költői szerepvállalás ez
redvégi problematikáiról éppen úgy, mint ~

hazai és a világtörténelmi környezet jelenlegi
arculatáról.

A míves kötetet Magyari Mártonnak a Szo
nettregényhez készült festményei díszítik. A
szöveghez hasonlóan a képek alapja is egy
matematikai, látszólag nonfiguratív konst
rukció, amelyek mögött azonban emberi kőr-
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vonalak rejtőznek. Az emberé, akinek élete és
elmélkedése - a mű tanúsága szerint - még
mindig szavakban önthető a Parnasszus tete
jén elhelyezkedő nemes formában is. (Gifnciil
Kiadó, 1997)

RADVANszKY ANIKÓ

SIPOS IMRE: A SZABADSÁG DIADALA

5ipos Imre a teológia tudományát műveli. A ter
mészettudományok, a biológia területéről tette
meg a hosszú és fáradságos utat a teológia tu
dományához. Bonyolult, ellentmondásos és ke
serves vita után jutott nyugvópontra a modem
természettudomány és a keresztény hit vitája: és
éppen az evolúciós elmélet vetette fel a legb~

nyolultabb teológiai problémákat. Terme
szettudósok és teológusok közös erőfeszítése ré
vén tisztázódott, hogy a tudományos igazságok
és a hit igazságai különbözőek ugyan, de nem
mondanak egymásnak ellent. Különböző szint
jei és egymásra hangolható dimenziói vannak,
többféle út vezet egyazon igazság megvilágitá-
sához. .

A szerző az ember szabadságának kérdését
teszi vizsgálata tárgyává. Három szinten bon
colgatja a szabadság kérdését. Múltjához, ter
mészettudományos képzettségéhez híven el
őször az evolúció, az időben változó környezeti
hatások szövevényében előkészíti az utat, a tér
fogságából megszabadult teremtmény, az em
ber szabadsága felé. Második lépésben az em
ber szabadságát veszi szemügyre antropoló
giai-bölcseleti szinten, ahogyan.a tört~~elmi, e~

kölcsí, társadalmi, személyes dimenziókban gI

gantikus párharcban kialakult a s;abad, belső,

alapvető döntésre képes ember páratlan, egye
dülálló jelensége. Végül a teológiai reflexió fé
nyében feltűnik a legnagyobb ~s~a vilá~
ban, lsten és az ember szabadsaganak, a veges
és a végtelen szabadságnak a viszonya. Ne~
csak elméleti kérdésként vetődik fel ez a VI

szony, hanem konkrét történeti és s~emé~Y:s

dimenzióban; Jézus Krisztusban az istern es
az emberi valóság személyesen egyesült va
lóságában jelenik meg a szabad szer:tet c~ú

csa: a példa és a cél, az Igen beteljesedése.
(Miklósi, 1997)

FILA BÉLA
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