
Karcsay Sándor

7. Jog azoknak a szerződéseknek felülvizsgálatát kérni, amelyek már nem
egyeztethetök össze az igazságosságról vallott alapvető nézetekkel.

8. Jog a békés döntöbíráskodáshoz, melyet a nemzetek közössége létesit
avégből, hogy olyan véleményeltéréseket döntsön el, amelyek diplomáciai úton
már nem simithatók el.

9.. Jog a többi államokkal egyenrangú félként való politikai, gazdasági
és társadalmi összeköttetéshez.

10. Jog a föld nyersanyagforrásaiban és piacaiban való részesedéshez olyan
mértékben, amennyiben az az állam népének eltartásához elengedhetetlen.

ll. Jog az állam saját természeti kincseinek, valamint gazdasági erőfor

rásainak az igazságtalan kizsákmányolás ellen való védelméhez.·
12. Jog a népek közössége támogatásának igénybevételéhez gazdasági

vagy szociális szükséghelyzet idején.
13. Jog az igazságtalan üldözés elől menekülők részére menedékhely

adásához.
Eddig szól az emlékirat felsorolása. TÖmör, súlyos gondolatok és elvek

húzódnak meg mínden mondat és minden szó mögött. Az egyes szabadságjogok
fogalmazása elkerüli az illetéktelen beavatkozás látszatát valamely konkrét
állami jogrendszerbe. Csupán bölcseleti és természetjogi elveket ad meg, amely
nek az élő gyakorlatba való átültetése már az egyes államok tételes jogalko
tásának a feladata -lenne. Ehhez azonban az szükséges," hogy ez ismertetett jog
elvek átkerüljenek az Egyesült Nemzetek szervezete által tervbevett egységes
nemzetközi chartába, amely az ember szabadságjogait kivánja rendszerbefoglalni.
Ez a charta, az embert megillető természetes és elidegeníthetetlen alapjogok
foglalata lenne az az alkotmánylevél, amelyre felépülhetne a szabad, békés
államokban élő szabad emberek félelemtől, elnyomástól és nélkülözésektől men
tes demokratikus életformája.

!\:ÖNYVEK
OKERESZTENY EGYHÁZ- Es DOG

MATORTENET. 1. könyv: Ókeresztény
egyház- és dogmatörténet a vallástör
ténet megvilágításában. Artner Edgár.
- (Szent István-Társulat kiadása.]

Artner professzor könyve búgó tárná
kat váj az európai lélek ősrétegei felé;
elvisz abba a korba, amelyben a vallá
sok gomolygó káosza közepett a ke
reszténység megszületik és növekedés
nek indul.

Magyarnyelvű egyház- és vallás
történelmi munkák már voltak a hazai
tudományos irodalomban, - Artneré
az úttörés érdeme, hogy magyarul írott
egyház- és dogmatörténettel állott elő.

EbbeÚ elismerésünk még csak fokozó
dik, ha nem felejtjük, hogy a szerző

ennek a művének megírásában külföldi
katolikus mintákra nem igen támasz
kodhatott, hiszen a katolikus teológia a
dogmatörténet-tanulmányozó protestáns
teológiával szemben főleg a dogmatikát

művelte, s a történeti mozzanatokat az
egyes dogmák tárgyalása során adta
elő.

Artner könyve egyetemi előadásai

ból nőtt ki. De nemcsak tankönyvnek
van szánva, nemcsak kézikönyvnek pa
pok használatára, hanem szemnyito
gató olvasmánynak is a világiak házi
könyvtárába.

Artner célja: megmutatni, miképen
ment végbe a kereszténység tani, szer
vezeti és istentiszteleti téren való ki
alakulása a görög-római művelődés kö
rében. Ezenfelül további vizsgálódásra
is szeretné buzdítani és elindítani az
érdeklődőket. Jól elhelyezett utalások
irányítják az olvasót egyéb (pl. szent
írástudományi, ókeresztényirodalomtör
ténetí, bölcselettörténetí, dogmatikai
stb.] szakmunkák felé, amelyek a szó
ban forgó részletkérdést érdemlegesen
tárgyalják, és bőséges irodalom köz
lése teszi lehetövé az újabb kutatásra

249



való kiindulást. Ezt a kettős célt a har
madik alapozza meg: leszámolás a val
lástörténelem mindazon inűvelőivel,

akik lelkendezve szokták fölhívni a fi
gyelmet a görög-római világ vallásai
nak egy·egy kiragadott mozzanatára,
amelyet úgy-ahogy a keresztény tan,
szervezet, szertartás valamely vonásá
val lehet párhuzamba helyezni és sietve
vonták le ezt a következtetést: Ime, a
kereszténység nem természetfölötti ere
detű, hanem a hellenisztikus vallások
egy fejlődési fokozata. E vallástörténé
szek hamis módszerrel, de - meg kell
vallanunk - jó gyakorlati lélekisme
rettel dolgoztak. .Tudták, hogy sok
szűklátókörű ember meglevő vagy éb
redező hitének megingatására pompás
eszköz a kereszténységnek a pogányság
"hasonló" elemeiből való leszármazta
tása s így a természetfölöttiség fény
koszorúj ától való megfosztása. Velük
szemben Artner helyesen mutat rá,
hogy egyrészt a hasonlóságoknál meg
számlálhatatlanul több a lényeges kü
lönbözőség, másrészt pedig a csak
ugyan meglévő esetleges egyezések
oka nem föltétlenül átvétel. Szép munka
vár arra a soron következő fiatal nem
zedékre, amely hazánkban Artner
könyvétől ihletve és ráadásul a mély
lélektan szempontjaival fölfegyver
kezve folytatja majd és beteljesíti a
meatertől döntő módon megkezdett "le
számolást". Meg kell keresnie ennek
a gárdának a hasonlóságok és külön
bözőségek magyarázatát, mégpedig
nyilván arra felé, amerre Artner váz
latosan megjelöli, vagyis az anima
naturaliter Christianá-ban, abban az
örök emberi lélekben, amelyhez kez
dettől fogva valamilyen úton-módon
szólott az Isten, de amely - időbe,

térbe, testbe hullott mivolta míatt, tu
datos és tudattalan részének kiegyen
litődés-kereső harcai miatt, a lélek
egyedek karakterológiai típuskülönb
ségei miatt - a felülről kapott szent
tudást rostálta és gyarapította, eltorzí
totta, vagy éppenséggel elfelejtette. Es
a hasonlóságokon meg a különbözősé

geken túl ország-világ előtt meg kell
mutatnía a jövendő apologétaseregnek,
hogy il kereszténység nem egyike az
emberi Isten-felé-irányulás megvalósu-
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lásainak., hanem a megvalósulás; nem
folytatása, megtetézője a görög-római
kor vallásainak, hanem il vallás, amely
csodás együttesben és tisztaságban
mindazt tartalmazza, amit e földtekén
szerteszórva csak nyomokban, torzula
tokban találhatunk.

A fölvonultatott anyag változatos
bősége több évtizedes tudós kutató és
gyüjtő munkáról tanuskodik, amely a
szerzőnek a pogány és a keresztény
ókor életében otthonos mozgást, gón
dosan kiérlelt állásfoglalást biztosit.
Ezzel a hatalmasarányú jártassággal
csendesen izzó "zeius domus Domini"
párosul, odaadó buzgólkodás a keresz
ténység igazáért. Ez a zelus szerzőnk

nek helyenként szinte az ókeresztény
apologétákra emlékeztető lendületet ad,
olykor viszont föllobbanó epésségét is
az ügy szolgálatába állítja.

A könyv a következő fejezetekre
osztva adja elő az anyagot: A helle
nizmusról általában. A hellenista val
lások egybevetése a kereszténységgel.
A mysterium-vallások és a keresztény
ség. Az újplatonizmus és a keresztény
ség. A hellenista szellem beszüremke
dése a kialakulóban levő Egyházba:
hit- és egyházszakadások. A fejezetek
anyagát a szerzö, mínt abevezetésben
olvassuk, az egyes szakokban legala
posabbnak felismert tudósok műveiből

gyüjtötte össze, és nem helyezte elő

térbe a saját fölfogását. Az egésznek
földolgozása azonban eredetibbnek tet
szik, mint a szerényhangú bevezetés
alapján várták. Mégpedig két okból is:
A könyvszerte elosztott bibliográfiás
részekben nem egy helyen Artner neve
is szemünkbe ötlik - elárulva, hogy
több részletkérdésben a szerző saját
előmunkálataira is tud támaszkodni;
ami pedig a másoktól átvett anyagot .
illeti, nem nyers átvételről van szó,
hanem az újabb kutatások nyomán kí
érlelt egyéni véleménybe való szer
ves beillesztésről.

Az anyag mennyisége első pillan
tásra túlméretezettnek látszik. Amde
minél több vonásból kerekedik ki egy
pogány vallásfajtának, bölcseleti irány
nak képe, minél gazdagabb színpompá
ban tárul elénk a keresztény élet vala
mely szelete (pl. az ókeresztény mun-



kásosztály megrajzolása). annál inkább
veszít nyomósságából a racionalisták
kiragadott "hasonló" mozzánatokra ala
pitott érvelése. Továbbá annál inkább
megszilárdul az a különbségekalkotta
válaszfal, amely a kereszténység meg
az antik pogányság közé emelkedik és
amelynek meglételét avaitástörténet
egy újabb ága (igya mi Kerényi Ká
rolyunk is) nemcsak hogy elismeri, ha
nem már szinte túlontúl is hangsú
lyozza. Mindazáltal egyes kevésbé fon
tos részletek elmaradhattak volna (pl.
Synesius A kopaszság dícsérete c, írá
sának ismertetése vagy Iulianus Apos
tata életének rengeteg apróbb mozza
nata.]

Az anyag előadásában Artnert há
rom szempont vezérli: valláso, egyház
és dogmatörténetí. Vallástörténetileg a
lehetőség szerint igen részletesen meg
rajzolja az oikumené pogányságát, mert
ezzel azokat a kiragadott párhuzamokat
szeretné ellensúlyozni, amelyeket a ra
cionalisták a kereszténység forrásterü
leteinek mondanak; továbbá mert rá
akar mutatni arra az áthidalhatatlan
ürre, amely a kereszténységet a po
gányságtól elválasztja, s azokra a krísz
tusi tökéletesebb alapokra. amelyek a.
kereszténységet a judaizmus fölé eme
lik. Egyháztörténetileg föl sorakoztatja
azokat a pogány és judaikus tényező

ket, amelyek a görög-római világban
az evangélium terjedését elősegitették

vagy hátráltatták. Dogmatörténetileg
pedig gondosan megállapítja, milyen
értelemben hatott a hellenizmus meg a
judaizmus a kereszténységre: Bár ha
tásuk a kereszténység lényegéig nem
jutott el, de itt is, ott is beszürem
kezve megindítója lett az eretneksé
geknek és a szakadárságoknak. Igy vált
a hellenizmus is, a judaizmus is jelen
tős tényezővé a dogmatörténelemnek
~eve~ett folyamatban. E három szem
pont egybefonásával veszi Artner szem
ügyre a kereszténység és a hellenista
szellem érintkező felületeit és íparko
dik lehetőleg minden kölcsönhatásra
világosságot deríteni.

Módszerét tekintve szerzőnk mint
történész az adattároló és -tisztelő po
zitivisták közé tartozik, de mivel teo
lógus is,. nem válik kezén az anyag

szürke múzeumi gyüjteménnyé, hanem
a racionalisták ellen harcba híva, meg
színesedik és a kínyilatkoztatás igaz
ságát szolgálja. Ha a szellemtudomá
nyok másmódszerű művelőit nem elé
giti ki Artner eljárása, gondoljanak
arra, hogy művét nem betetőzésnek ter
vezte, hanem további munkálkodásra
indítónak. Az egybegyüjtött és földol
gozott anyag mindenképen megbizható.
Nyugodtan rátémaszkodhatík mindenki,
akár abban fárad, hogy a lélektan se
gítségével birja az anyagot új vallo
másokra, akár abban, hogy a szellem
történelem vagy a karakterológia ka
lauzolásával tájékozódjék az ókori val
lások és eretnekségek egymásba fo
nódó índáí közt, akár pedíg abban,
hogy a földkerekség egyetemes emberi
lélekmegnyilvánulásait hozzácsatolja a
hellenisztikus világban mutatkozó je
lenségekhez és így még kiáltóbban bi
zonyíthassa a .kereszténység eredetisé
gét, természetes úton megmagyarézha
tatIan teljességét és mégís az örök val
lásos emberre szabott voltát.

Külső dolgában a könyv nyomtatá
sának techníkája egy kissé ijesztően
hat, különösen a kényelmesebb termé
szetű könyvforgatóra. Nagyok, széle
sek a Iaptükrök, sok az apróbetűs rész
let, sokszor hosszúak abekezdések,
igen sok a szöveg közbe vagy éppen a
mondatok gyomrába ékelt s a folya
matos olvasást nehezítő könyvészeti
részlet. Megéri azonban a fáradságot,
ha az olvasó nem sajnálja türeImét a
nyomda- és írástechnikai dióhéjak föl
törésétől. A szerző érdekes-szavú ka
tedrai előadó, előadói művészete köny
vét is átjárja, - Ha könyv olvastatja
magát". És amint élőszóbeli előadásai

nincsenek híján a megfelelő pillanat
ban közbeiktatott bon motoknak,
könyve olvasása közben is szinte les
sük szellemességének egy újabb fölvil
lanását.

Egy második kiadás bevezető feje
zetei közt, épp a nagyközönség érde
kében, szívesen látnánk egy rövid Is
mertetést, amely vázolná a )iogmafej
lődés katolikus fogalmát, ·ésbemutatriá
az ellenfelet is, a racionalista vallás'
történészek táborát.

A művet melegen ajánljuk egyhá-
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ziaknak, világiaknak, művelt érdeklő

dőknek és ókortörténettel. vallástörté
nettel, egyháztörténettel, bölcselettör
ténettel foglalkozó szaktudósoknak egy-

aránt. Simon Sándor

FAITH, REASON AND CIVILISA·
TlON (HIT, ERTELEM Es CIVILIZA
CIO.) Harold J. Laski műve, - (Lon
don, 1944.)

A háború utolsó évében jelent meg
az angol Labour Party ideológusának
ez a nagy visszhangot keltett könyve.
A könyv irányvonalat keres az új kor
szakhoz, amely az akkor már biztos
nak látszó győzelem után következni
fog.

A válaszok, amiket Laski az élet
végső értelmének nagy kérdéseire ad,
világosak és egyértelműek. A könyv
iskolapéldája a minden transzcendenst
tagadó racionalizmusnak.

Laski alaptétele az, hogy a civili
záció, amelyben élünk, felbomlóban
van és ezért az emberiség új érték
rendszert kíván alkotni magának,
amely biztositja az emberiség békés
együttélését (Békesség a jóakaratú em
bereknek). Ez az új értékrendszer új
hitet jelent. Az új hittel szemben há
rom követelményt támaszt a felzakla
tott emberi lélek. Először: legyen meg
az új hitnek az ereje ahhoz, hogy az
embert lelkileg felemelje. Másodszor:
eIégitse ki az új hit az ember erkölcsi
ösztönét. Harmadszor és mindenek
előtt: küszöbölje ki az új hit a hiába
valóságnak azt az érzetét. hogy az em
ber egyedül és segitség nélkül áll ab
ban az ellenséges világegyetemben,
amelynek a megváltoztatására nincsen
reménye.

Honnan meritsük ennek az új hit
nek a forrását? - kérdezi a szerző.

Határozott és ellentmondást nem tűrő

hangon utasítja el a feltevést, mintha
az emberiség részére az új hitet a ke
resztény vallás adhatná meg. A ke
resztény vallás sokkal inkább aláren
deltje a nacionalizmusnak és a poli
tikának, semhogy ezeken túllépve,
a transzcendens síkba tudná az embert
emelni. De ugyanakkor: a természet
feletti forrás elvesztette a szerepét az
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emberiség lelkivilágának kialakításá
ban. Azután meg: ha Európa és Ame
rika el is fogadná a kereszténységet,
mínt az új hit forrását, mi lenne a
többi világvallással?

Különösen súlyosak Laski szavai,
amelyekkel a római katolikus egyház
nak az emberi lélek fejlődésében való
szerepét illeti. Szerinte a római egy
ház általában ellenséges volt akár a
demokrácia, akár a szabadság eszméjé
vel szemben. Különben is: a keresz
tény hit a szegényt meg akarja békí-.
teni a szegénységgel, nem pedig ki
emelni a szegénységbő!. Az emberi
ség sorsának megjavítása csak a ter
mészet fölött gyakorolt uralom fokozá
sától várható, s erre a szerepre a ke
resztény vallás nem alkalmas, mert
"megtörte a tudomány hatalmát".

Ennyit a negativumró!. A könyv
nem elégszik meg azonban a negatí
vummal, vagyis a keresztény hitnek
és főleg a katolikus egyháznak a ki
rekesztésével a háborút követő kor
eszmealakító tényezői közül, Az új hit
forrását pozitív formában is megjelöli,
mégpedig az orosz forradalomban jelöli
meg. Az orosz forradalom alapeszméje
kimeríti azokat a feltételeket, amiket
az új értékrendszerrel szemben sza
bunk azért, hogy kitöltsük a réginek a
pusztulása után keletkezett ürt. Elte
kintve a természetfeletti alapoktól. az
orosz forradalom eszmevilága ma
ugyanabban a szellemi éghajlatban hat

"es alakít, amelyben a régi keresztény
ség volt akkor, amikor a nyugati vi
lág hivatalos vallásává vált. A jelen
legi gazdasági rendszeren belül más
mód a megújulásra nincsen.

Éles szavakkal mutat rá Laski arra,
hogy a keresztény egyházak nem any
nyira híveiknek a hitéből élnek, mint
inkább abból a tekintélyből, amit a
világi hatalomtól nyertek, és ha 
mint Németországban vagy Oroszor
szágban -, ez a világi hatalom meg
dől, megdől a vallásos szervezet is.
Ezért a keresztény hit meggyőzés he
lyett csak erőszakkal lenne az emberi
ségre kényszeríthető, már pedig az
erőszak az üldözőben kegyetlenséget
és fölényt ébreszt, az üldözöttben pe
dig hipokrízist és szolgalelkúséget.



Ilyen üldözés nélkül a keresztény egy
séget nem .lehetne helyreállítani.

Az orosz forradalom eszmevilága
és társadalmi berendezkedése, mint az
emberiséget megváltó új hit forrása,
nem áll felette a birálatnak a szerző

szemében, de a hibák, amelyekre rá
mutat, szerinte azonosak a korai ke
reszténység hibáival. Kemény és erős

szervezetű államhatalom nélkül nem
lehet egy új eszmevilágot az első nem
zedéken belül az emberiség közjavává
tenni. Fokozottan áll ez az olyan
eszmevilágra, - nevezetesen a meg
valósított szocializmusra -, amelyik
számos egyéni érdeket, kényelmet,
megszokást és hagyományt érint és
borít fel.

Legfőbb biztosítéka és bizonyítéka
az új értékrendszer és az új emberi hit
(tehát az orosz forradalmi eszme) ki
zárólagos jogcímének az emberi jövő

alakítására az az orosz háborús hő

siesség, ami meggyőzte az átlagembert,
hogy az 1917. évi forradalomban van
valami mágikus és ez az ő sorsával is
közös,

Szigorúan bírálja a szerző az ame
rikai gondolkozásmódot, amelyik ame-'
rikai életformának csak a vagyon
szerzö módszerek érintetlenségét ismeri
el és nem kevésbé szigoruan a fran
ciát, amely a nemzet válságos korsza
kában elébe helyezte a tulajdon meg
védését a szabadság megvédésének.
Ezek a sorok - ismételjük -, még a
háború idején, tehát a vichy-i Francia
országról iródtak.

A szerző bőven időzik az angol
néplélek boncolgatásán is. Nagy tisz
telettel szól a háborús erőfeszítésekről

és áldozatkészségről. Churchill győze

lemszerző munkáját is elismeri. De
súlyos tőrést lát Churchill lelkialkatá
ban, Churchillében. aki 1927-ben még
Mussolinit elébe helyezte Leninnek,
majd a háború válságos korszakában
általa vallott elvek alapján cselekedjék.

A Labour Party is megkapja a ma
gáét: egyetlen Labour-kormánynak sem
volt meg a bátorsága ahhoz, hogy az
általa vallott elvek alapján cseleked
jék.

Felzaklatott lélekkel fejezi be az
olvasó a 'könyvet. Mindenesetre na-

gyon tanulságos és figyelemreméltó
lesz a számára, hogya brit munkáspárt
szélsőbaloldalának nagy teoretikusa
csupán két, valóban hatékony és az
emberiség fejlődese szempontjából
számbajövő világnézetet ismer: a ke
reszténységet és a kommunizmust s
ezek közül Európa történetének eddigi
alakulását az elöbbivel azonosítja. Az
olvasó könnyen megállapíthatja, hogy
Laski a kereszténység megítélésében
éppen a lényeget - a keresztény tar
talmat - nem veszi figyelembe, ilIetve
szokásos módon a kereszténységet ösz
szetéveszti a lényegéhez nem tartozó
rárakódásokkal, az élősködőkkel, ame
lyek' nedveit szívják. A szerző igehir
detésének lényege az, hogy az emberi
ség új evangéliumát az orosz forradalom
eszmevilága tartalmazza és ez az evan
gélium a keresztény hittel, de különö
sen a katolikus egyházzal kiegyenlit
hetetlen ellentétben áll. Nem tudjuk:
ezzel a kiélezett tétellel Laski jó szol
gálatot tett-e az eszmének, amelyben
hisz, a mozgalomnak, amelyet szelle
mileg irányít és a nemzetnek, amelyet

magáénak vall. Székássy Miklós

ÚTMUTATO KOZ~LETI K~RDESEK

BEN. Dr. lakar András. - (Szent Ist
ván-Társulat.)

A ma világszerte dúló és mindenütt
egyre inkább polarizálódó politikai har
cok során két gondolkodóba ejtő je
lenséget lehet megfigyelni, amint er
ről sok külföldi vizsgálódás is tanus
kodik.

Az egyik, hogy elég széles rétegek
és ezeknek sorában gyakran éppen a
legértékesebb katolikus elit, politikai
lag önkéntes passzivitásba vonul. En
nek oka csak részben a kényelemsze
retet. Sokkal nagyobb szerepet játszik
benne az a visszariadás, amit a politi
kai harcoknak különösen az utolsó év
tizedben bekövetkezett nagymértékű

eldurvulása és a nyers erőszaknak gya
kori felülkerekedése okozott. Ugyan
akkor azonban nem csekély azoknak
a megint csak katolíkus rétegekhez tar
tozóknak száma, akik részt akarnak
venni a politikai életben, sőt részt. is
vesznek benne, de tájékozatlanul álla-
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nak az újonnan felvetődött ezernyi
problémával szemben és gyakran a leg
alapvetőbb kérdésekben (magántulaj
don, államosítás, szakszervezeti kérdés
stb.), sem ismerik az Egyház álláspont
ját.

Éppen ezért hézagpótló munkát vég
zett Zakar András, amikor fenti című

kis füzetében népszerű és áttekinthető

formában összeállította az utolsó hat
évtized fontosabb egyházi megnyilat
kozásait a napi politikai legidőszerűbb

kérdéseiben. XIII. Leó pápa szinte for
radalmi jelentőségű körleveleitől nap
jaink egyházfejedelmi nyilatkozatáig az
államok politikai és gazdasági életének
minden kérdésében elhangzott vala
milyen illetékesnek tekinthető ~gyházi

vélemény, amit mindenkinek ismernie
kell. A katolikusok közéleti köteles
ségeiről idézi egy nagy bíboros szavait:

"Senki sem tudja teljesíteni - írja
a bíboros - a szociális igazság köve
telményeit és nem tud közreműködní

a közjó érdekében, ha nem vesz részt
a kormányzásban és így a politikai
életben. Ez a kötelesség ránk nézve
még súlyosabb, mert az egészséges
keresztény világnézetben nevelkedvén,
mi jobban értjük az emberi és isteni
dolgokat, minthogy semmi sem idegen
tőlünk. .. Minden katolikusnak köte
lessége saját országának' politikai éle
tét ismernie és abban elevenen részt
venni - írja továbbá a bíboros. Csak
akkor lesz képes hatékonyan dolgozni
azért, hogy állampolgári kötelességei
nek eleget tegyen",

A könyv két részre tagolódik. Az
első az államnak kifejezetten politikai
feladatait tárgyalja, a második a gaz
dasági természetűeket.Mindkettő egész
sor idézetet közöl a pápák különbözö
megnyilatkozásaiból, amelyek között 
aktualitásuk révén - külön is figyel
met érdemelnek XII. Pius pápának a
francia és olasz választások előestéjén

elhangzott, a választók nagy erkölcsi
felelősségéről szóló szavai, valamint
ugyancsak a pápának Flory Károly
strassbourgi érsekhez a mult évben ott
megtartott szociálís hetek megnyitása
alkalmából intézett levele, amelyben a
Szentatya az államosítás kérdéséről

szól.
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Hasznos könyvecske Zakar András
közéleti útmutatója, amivel kapcsolat
ban csak az juthat az ember eszébe,
hogy akinek ma módjában van ilyen
hatalmas és csak kevesek számára
hozzáférhető anyagot áttekinteni, talán
kár is volt ilyen sommás rövidséggel
elintézni ezeket a mindannyiunk éle
tébe vágó kérdéseket. Igaz viszont,
hogy a könyv nem a politika proftesz
szionistáinak szól, hanem az egyszerű

kisembernek és ezen a téren értékes.
felvilágosító munka vár rá.

Doromby Károly

KETTŰS VILÁGBAN. Nemes Nagy
Agnes. - Versek.

A tiszta érzékelés s a tárgyilagos
szemlélet liráját nyujtja elsö köteté
ben Nemes Nagy Agnes. Ezért is
olyan egyenletes, érett és sok szem
pontból kész költészet az övé - szo
katlanul rendezett és befejezett. Semmi
sincs benne az elsö kötetek víbrálásá
ból, nem árulkodik egyetlen hanglejtés
sem a költő eddig megtett útjáról.
Dikciója - a ténvközlő ember nyu
godt, biztos hangja - nagyonis termé
szetes és saját.

Intellektuális líra ez, sokkal inkább
az, mint új költőink bármelyikéé. Ne
mes Nagy hisz az ész mindenhatóságá
ban - úgy hisz benne, ahogyan önma
gában szokott az ember. Olyan tájra
vágyik,

"hol vág a sás és vág a fény,
hol minde;' éles, mint az elme ..."
"s kinyílik vállamon a szellem,
mint jóllakott virág."

"Az ismeret"-ről ír verset s mindig
friss öntudata a kin formáit rendezi,
mert "az iszonyat: kevés". Másutt:

"mint visszaforgatott, nagy húsdaráló,
mely befelé nyel minden tömör kortyot-e
így szívja, őrli elmém a világot".

Ez a rendkívül fejlett valóságérzék
- Nemes Nagy Agnes költészetének
uralkodó jegye - szemünk láttán feje
ződik ki szemléletességében, tisztán vi
zuális előadásmódjában. Látását ez az
állandó szellemi ellenőrzés teszi plasz-



tikussá. Az óra "famutatója rándul,
mint az ín öreg lovak meggöbösödött
térdén" . Képalkotó szemlélete hozza
közel legelvontabb közlendőlt is.

"Hazám; a lét-de benne ring a mérték,
mint esti kútban csillagrendszerek."

Intellektualizmusa irányítja, látás
módján túl, a jelenségek fölfogásának
további fázisaiban. Igy válnak érzelmei
érzékekké. szubjektív élményeit kemé
nyen fegyelmezí s aláveti az elme ítélő

és értékelő hatalmának. Valami férfias
fanyarság, csalódottság ötvözi hitelessé
ezeket a nagyon fájó elfojtásokat. Kö
tetének egyetlen direkt szerelmea verse
ebbe a végsorba torkollík:

"Szeretsz, szeretlek. Mily reménytelen".

S még így is nagyon sok érzelmi atti
tüd bujkál sorai közt, csak hőfokukat

kell más síkon lemérnünk - hol a la
tolgató ráctón, hol a parancsoló aka
ratén. Nemes Nagy Agnes zárt alkatú
lirikus s ritkán türi meg a lágyabb, la
zább elemeket verseinek következete
sen gondolati építőanyagában. Igy vá
lik egyenlő értékű vers-alkotóvá az
annyiszor fölbukkanó vágymegnyilvá
nulás: a mohóság, az élmény-éhség
komplexusa, a gúny metsző-rídeg

hangja - s a nem egyszer kitünően

eltalált, száraz humor ritka értékű liraí
kifejezése.

Nagyon jellemző erre a józan, pon-

tos költőre a képzelet olykori merész
ellendülése, mint a játékosság, az exo
tíkum és fantasztikum íránti hajlam ki
élése. Ezekben a versekben maga
szabja meg szabadságának kereteit 
s magából emeli föl- az annyiszor el
lesett és híven lekottázott valóság má
sát.

Problematikája a lélek kalandjain
túl az ideák távoláig terjed, a gondol
kodó ember tiszta öntudatáig. A meg
látott és értékelt jelenségek legmélyét
keresi, s hol lehangoló csalódással, hol
maró öngúnnyal vall róla.

"Igazságom! Ne hagyj magamra!" 

csap föl a reménytelenségből pompás
Elégiá-jában.

Nem a könnyed költők fajtájából
való. Mondanivalóit küzdelem árán
hozta fölszínre s formálta ki magából,
míg verssé emelkedtek:

"Nem torzulok! Hinárodat letépem,
elfolyatom szemem, ha ott lakol,
és kikelek habodból újra, épen,
mint harcból a meztelen irgalom!"

S ezekben a sorokban Nemes Nagy
Agnes ars poeticája is megszólal a te
remtő erő méltó öntudatában. Úgy
érezzük, könyvével új, sajátos hangot
szólaltatott meg a visszhangtalanul el
csengő kiadványok özönében.

Vidol Miklós

Délkelet-Európa félhivatalos katolikus hírügynöksége a
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