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A jó tan ár példája

Török Endre 75 éves. Rá is érvényes, amit Faragó Vilmos írt Mánd y Ivánról: ő t is a "Jézus
hozta", december 23-án született. S valóban
ajándé k, hiszen iskol a-teremtő tanár, egyike a
ritka nagy pedagógus-egyéniségeknek. Amikor
végigballag az egyetem kafkai folyosóin, megfényesednek a di ákarcok. íme, az ember, aki től
tanácsot kérhetnek, aki nem professzori magasságból szól hozzájuk, hanem szeretetének magvait hinti el közöttük. Az irodalmat nem holt
olvasmányok hadának tekinti, hanem mindig
tiszta v izű forrásnak, ahová újra meg újra érdemes elzar ándokolnunk. hogy megújuljunk és
nem kihunyó ideálokra találjunk.
A korszak, amell yel foglalko zik, talán a
legfénylőbb irod almi péld ákat kínálja. Tolsztoj és Dosztojevszkij , Gogo l és Turgen yev százada, az orosz vallásbölcseIe t felvir ágzása, a
tével ygő ember önmagá ra ismerésének korsza ka, amikor a fel elősség, a sze retet és az erkölcsi igény ism ét a szin tézis felé haladt. Aki
úgy isme ri e százado t, mint Török End re, az
magától ér te tő dő módon lesz az irodalom
mélységeibe hatoló tud ós és erkölcsös ember.
Ami Tolsz tojt és Dosztojevszkijt oly naggyá
tett e, a "közös emberi érde k" megtalálásán ak
és ábrázol ásának rem én ysége, az óhatatlanul
b ű vkörébe vo nja a velük foglalkozót, é le tmű
vüket feltárót. Török End re láttató mód on fogalmazza meg, miért küzd ött ek eze k az óriások a bűn ellen, miért han goztatták, hogy Isten országát kell keresnünk: "Tolsztoj és
Dosz tojevszkij megs ejtette a legitim bűnöss ég
terjeszked ését: a technikai civilizáció embere
a többit keresi és ez ért semmi sem adatik meg
neki, maga akarja megszerezni. De a sze rz és,
minthogy szer z és, nem a lélek jóindulatával
tört én ik, nem is tört énhet. A sze rzésben az
erősz a k joga hat, márped ig aho l e rősza k van,
ott van a go nosz."
Az orosz vallásbölcselet virágkora első kiad ásának - most jelent meg a második - Török
End re által ír t b evezet őjéből idéztük e gondolatot, de fölh aszn álh attuk volna kiind ulás ul
azok at az életalakító esz méi t is, ame lyeke t
korunkról meditálva fogalm azott meg la-
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punkban. arra irán yítva figye lmünke t, hogy
csak akkor élhe tünk küldetésünk szellemében, ha a jóra törekszünk, s másokat is erre
ösz tönzünk.
Szolovjovról, az emberiség egészéhez fordul ó b ölcselőről írta egyi k legszebb tanulmán yát. Az orosz k üld etéstudat legha táso sabb megfogalmazója túlh aladt Bergy ajev
megállapításán , vitatta. hogy az orosz nép lelkében és go ndolkodásában folyvást összeü tközik a nyu gatiság és keletiség esz méje. Szolojov egységesíteni vágyo tt a két esz mevilágot, hiszen - mint írta - az isteni Kozm osz
egyetemes egység. Török End re beleér zésének , megért ésének oka alighanem abban rejlik, hogy ő maga is egységesítő, egy etem es
távla tokban gondolkodó tudós, egy ideális
szell emi létrend felé tájékozódó sze mé lyiség.
(Erdem es egyszer nyomon követni ez t az
egységesítő szá ndé kot a Kortárs általa sze rkesztett évfolyamaiban. amikor a po litika által ellenőrzö tt magy ar irod alomban igyekeze tt ér tékszem pon tjait érvény re juttatni.)
Török Endre a jóra és az igazság ra tanít és
vezérel. Hiá ny pó tló - ember.

A gondolkod átudás
Ken yeres Zoltán is élete határk övéh ez érkeze tt: ha tvan éves. Ez az az életkor, amikor az
ember elkészíti addigi élete és tevéken ysége
mérlegét, s bármennyir e idegenk ed jék is a
nyilván osságt ól, bele kell tör ődni e, hogy mások is ez t tegyék. Hiszen napjaink irod alomtudomán yának, irod almi életéne k, egyetemi okta tásá nak v ezető szem élyisége, s ha
szívesebb en tölti is idejét unokái kör ében,
nemcsak az ő növekedésüket és fejlőd ésüket
kíséri örvendez ő figyelemmel, han em tanítványa ié t is, akik köz ül sokan már edd ig is
eredmén yes pályát futottak be.
Bármilyen magaslatr a érjünk is el, abba n
nemcsak a tud ás, a folyt on fejlesztett ism eretek, hanem az ösz tönző, békességes csa ládi
hátt ér is. Ken yeres Zoltán a sz ü l ő i házb ól az
irodal om sze retet ét, értéséne k ma gasfokú k épességét hozh att a magával: édesapja is, édesanyja is megbecsült iroda lomtörténész, a
hosszú ideig súlyos betegsége m iatt ágy hoz
kötött Kenye res Imrének máig adósai va-

gyunk, tanulmányainak, bírálatainak kötetbegyűjtésével. S élete során továbbra is megadatott neki ez a kiegyensúlyozott, szeretettől átjárt magánéleti háttér, amely nyilván hozzájárult ahhoz, hogy ne csak saját gyermekeit
nevelje apaként, hanem nemzedékek sorát is.
Keménységet, szigorúságot is tud mutatni,
valójában azonban a helyesen értelmezett és
gyakorlott szeretet vezérli oktatói-nevelői
munkájában, amelyet a megtalált hivatás öröme színez át, teljesít ki.
Beleszületett az irodalomba, hamar különbséget tudott tenni értékes és kevésbé értékes között, Ha monográfiái t - magában álló, kitűnő munka a Weöres Sándorról írt Tündérsíp - , tanulmányköteteit olvassuk, előa
dásait hallgatjuk, szembetűnő, hogy sosem
alkalmi feladatoknak szenteli tudását, hanem
az irodalom legjelentősebb törekvéseit, mozgatóit tárja föl, s a különféle múló divatoknak
be nem hódolva kutatásaiban a történetiség
elve vezérli. Hajlama és értékelvű szemlélete
magától értetődő természetességgel vezérelte
századunk irodalmának magaslati pontjára, a
Nyugathoz; mindannak, amit e folyóirat címe
jelképez, s mindazoknak, akik műveikkel
naggyá és maradandóvá tették, ma ő a vezető
kutatója, s irányításával fiatal tehetségek sora
tárja föl a Nyugat-korszak meghatározó, máig ható kulturális törekvéseit. Mintegy tevékenysége irányát kijelölve jelentette meg Ady
Endréről írt könyvét, amely a költővel foglalkozó hatalmas szakirodalom egyik legbecsesebb darabja, kutatói vonzalmaira következtethetünk azonban Irodalom, történet, írás
(1995) című összefoglalásából is, amely a magyar irodalomtörténet-írás első nagyszabású
áttekintése.
Az irodalom életében sokféleképp lehet jelen lenni. Van, aki folytonos "színe változással", uralkodni látszó iskolák vezető ihez törleszkedve keresi érvényesülését, s van, aki
nem törekszik, nem fut, hanem meggyőződé
se csillagát követve dolgozik. Kívánjuk Kenyeres Zoltánnak, hogy jó csillagai vezéreljék
további pályáján is.
A VIGILIA

MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON
A napokban jelent meg a Magyar Katolikus
Lexikon 4. kötete. Mint ahogy az 1993-as első
kötet előszava írja, e lexikon "elsősorban a ka-
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tolikus hívek egyházukkal és hitükkel kapcsolatos tájékozódását kívánja segíteni, de
természetesen minden jóakaratú, igazságot
kereső és tudni vágyó ember számára szeretne adattár és kézikönyv lenni." Annak ellenére, hogy a több kötetesre tervezett kiadvány
még igencsak az ABC elején tart, ilyen csonkán is megmutatkozik rendkívüli információgazdagsága, bizonyítva, hogy valóban egy
katolikus szellemű művelődéstörténeti összefoglalás kerülhet könyvespolcunkra, közösségek, plébániák és (nemcsak katolikus) iskolák
könyvtáraiba. Katolikus, azaz egyetemes, tehát nemcsak a vallási fogalmak (például: bűn,
búcsú, baldachin, caritas, cölibatus, cserkészet, dogma, egyházi birtok, elégtétel, ereklye), egyházi helyek és személyek, filozófiai és teológiai meghatározások alkotjak a círnszavakat, hanem a
legtágabban vett katolikus kultúrkör és eszmevilág, megtartva - mintegy konzerválva - a
2000 éves tanítást és hagyományt, ugyanakkor
- a II. Vatikáni zsinat lendületével - kibővít
ve olyan fogalmakkal, melyek hitünkhöz köthetők. S mivel a teremtett, tehát az Isten által
megszentelt világban minden a Teremtőre vezethető vissza, e lexikont forgatva is rádöbbenünk világunk és hitünk gazdagságára és
szépségére, Túl az egyházunkban használatos
latin kifejezések és szólások magyarázatára, a
római jogi és egyházjogi terminus technikusokon, egyházi műemlékeken és tárgyakon, egyháztörténeti eseményeken, más vallásokról is
fontos, tárgyszerű eligazítást kapunk (például:
buddhizmus, Bultmann), megismerve a katolikus
tanítást vagy állásfoglalást mondjuk az eretnekekről, a szektákról, vagy akár Engelsről. A gazdag néprajzi anyag (például: abrosz, árahámfa,
borbálaág, búzaszentelés, dologtiltó napok, fagyosszentek, fonó) mellett alapos magyarázatot
kapunk például a bronzművességről vagy a faszobrászatról, de értékelni tudjuk az ásványok
(például: achát, cirkon) szépségét és hasznát is.
Erdemes fellapozni, hogy mit mond e lexikon
az alkoholizmus, automatizálás, barátság, birtoklás,
cigányok, család, csillagászat, csók, demokrácia,
egészség, Európai Befektetési Bank, fizika címszavakról, hogy hogyan magyarázza az extázis,
élet, én-te kapcsolat vagy az energia lényegét. Az
Erdély-Iyel kapcsolatos tudnivalókat több tucatnyi címszó 50 oldalon tárgyalja, s a személynevek között a plébánosok, püspökök, pápák,
szerzetesek és a szentek mellett a szellemi-tudományos élet kiválóságait is megtaláljuk.
Rendkívül szépek és kifejező erejűek a szöveg közti színes táblák, melyek az egyházmű-

