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Horváth Richárd

A SZEGÉNYS~G SZELJJEMÉNEK IGAZ( ÉRTELME
Előttünk vannak az evangéliumi tanácsok. Megújhodni lelkileg ne

künk annyit jelent, mint többet meríteni az evangéliumból. Ugyanak
kor a kor, az élet követelménye: közelebb a korhoz, saját korunkhoz,
és közelebb az élethez. "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg ma
gát, vegye föl keresztjét és kövessen engem" (Mt. 16, 24). Korunk köve
telménye meg ez: megszüntetní a szegénységet. Segíteni világszerte meg
szüntetni a szegénységet. Enyhíteni, majd teljesen felszámolni.

Van a kettő között ellentét? Van, és mégsincs. Mert az evangéliumi
tanács is éppen azt az ellentétet hivatott a lelkekben lebontani, ami gát
És akadály az emberi lélekben - éppen a szegénység felszámolása felé:
az önzést, a csak őnmagunkba-zárkózást,,a káíni szó becstelenségét: "Mi
közöm nekem testvéremhez?" Munkálja az evangéliumi tanács a lelkünk
ben, a szemléletünkben azt, hogy ne tapadjunk csak anyagi érdekekhez,
anyagi javakhoz, hogy fontosak ezek, de ezeken kívül magasabbrendűja
vak is vannak. És éppen ezeknek a szellemében kötelességünk az igaz
ságosság szolgálata, az éhezés felszámolása, a törődés embertársunkkal
is, a világ javainak igazságosabb szolgálata és elosztása úgy, hogy min
denkinek elég jusson a termelt javakból és míndenkinek mindig bősége

sebben jusson.
Aki nem ebben a szellemben értelmezné az evangéliumi tanácsok

szellemét. az nem helyesen értelmezné. Ez a szellem bennük az isteni ka
rizma, ami forradalmat csinál velük az egyén lelkében, és ennek a for
radalmi tüznek végig kell futnia a hívő közösségen és annak a lelkiséget,
tevékenységét ebben az irányban kell megmozgatnía, és a legjobbak aka
ratát felforrósitania; ha kell, forradalmi tettekig is.

Két arculata van a tanácsnak: az egyik felém mutat, a másik ember
társaim felé. Akármelyiket is takarnám el, meghamisítanám, és elven
ném maga felé is az igazságát és a lehetőségét. Lélek kell mindenhez,
Ami nincs megalapozva a lélekben, ami onnan erőt nem kap, az erőtlen

és gyenge marad.
Akármilyen szép is az eszme, ha nincs belsőleg megalapozva, ha

nincs belső ereje, külsőleg nem lehet eredményeket ráaggatní, mert ép
pen a lényegük hiányoznék: a bennük lévő teremtő, fenntartó erő. Hívő

embernél a hit. A hit abban, hogy lehet és hogy érdemes. Jelszavak csak
akkor élők, ha meggyőződés, ha lélek van bennük. Ha emberek vannak,
akik életet tesznek rájuk. Akik életükkel, a beléjük vetett hítükkel. az
értük való munkájukkal bizonyítják és igazolják a hitelüket. A magatar
tás és cselekvés mögé elvek kellenek..A gyakorlat erkölcsiségét hit, esz
me kell, hogy táplálja és mozgassa. Különben hamar elillan, elerőtle

nedik, megszűnik.

Ilyen vonatkozásban nem elég önmagában az erős istenhit, a bátor
ság a hit dolgaiban. Mert lehetne mindezt negatív dolgokra is elfecsé
relni: becsmérlésre, máglyarakásra, eretnekség szimatolására, ellenfél-ül
dözésre, elzárkózásra, és hasonlokra. De lehet pozitív dolgokra is: a sre
retet cselekedeteire, az igazság és igazságosság szolgálatára, nevelésre, a
jó segítésére stb. Az éhezés megszüntetéséért folytatott áldott küzdelemre
IS például. De van még éppen elég tennivaló a földön, azokon a terüle
teken, amelyeket mí "az irgalmasság testi és le1ki cselekedetei"-nek ne
vezünk.
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A hit hősei - az élet hősei.

Jézus Krisztus hitének, az lsten országának nem azok voltak és ma
különösen nem az olyanok lehetnek az igazi hősei, akik karddal és erő

szakkal akarták és próbálták allt terjeszteni és megvédení, hanem mín
dennapnak, az életnek a hősei: a szeretetnek, a türelemnek. a békesség
szerzésnek, a békességnek, az igazságosságnak, a szenvedésnek, az em
ber szolgálatnak, az önfeláldozásnak a hősei, akár hivatásuk gyakorlása
közben, akár otthon, a családjukban, akár egészen profán munkahelyü
kön, akár a kórházakban, akár a tanítás-nevelésben, akár a leprások kö
zött: - mindenütt, hangtalanul, egyszerűen. emberíen, emberségesen, ter
mészetesen: a természtfeletti hit kegyelmében - mint a szeretet, a krisz
tusí szeretet szolgáló angyalai. Ez így volt a múltban is, de méginkább
igy kell lennie a jövőben. Ez a mí igazi hitelünk és hitelességünk az em
berek között és az emberek előtt. Ilyen értelemben áll az, hogy "a meny
nyek országa erőszakot szenved és az erőszakosok ragadják el azt" (Mt.
11, 12.). Akik "erőszal<:osak" tudnak és akarnak lenni, állandóan: önma
guk tunyaságával, önzésével. kényelmével, nemtörődömségével szemben.

Szent erőszak ez, belső erőszak, a lélek erőszaka mibennunk, állan
dóan, a rossz ellen, a rossz legyőzéséért a szívünkben és a lelkünkben, az
életünkben. :ffis: a jó győzelméért. Ez a küzdelem és győzelem önmagá
ban hordozza örömét, amit az lsten segítő és áldó kegyelme mibennünk
mindenkor megsokszoroz és meggazdagít. Ez az öröm maga is erő: a
nagyobb teljesség és igazibb élet elmélyült örömének ereje.

A mai ernber szereti higgadtan, nyugodtan önmaga mérlegelni a dol
gokat. Szereti, ha ,azokat így viszik eléje és így képviselik előtte. Maga
szeret dönteni bennük és dönt is. Az elfogultság, az egyoldalúság, a fana
tizmus, a türelmetlenség, az ingerültség és a kényszer nem rokonszenve
sek előtte. Eppen az ellenkező irányban befolyásolják és viszik, mínt ami
be akarnák.

Csak a csendes, szerény, mindennapi élethősiesség. munkahósiesség,
magatartásbeli hősiesség, lelki hősiesség képesít nagy és hirtelen emberi
hősiességre is, ha ennek jön el az ideje és alkalma. Mert ez efajta hősies

ség, a míndennapok hősiessége, - bizonyos értelemben -, már önmagá
ban is ilyen, önmagában ils ez. A rendkívüli nem lehet egyetemes esz
mény. A rendesnek kell ennek lennie. Nem nagy hangzatokban és nem
ezekből élünk, hanem a mindennapok munkájából, felelősségeiből és kö
telességtelj esí téseiből.

Uj dolgok kimondása.

Sok az előítélet és megszokottság, de mégis: bátran ki kell mondani
ezek között is, sokszor ezek ellenére is, az új dolgokat, amelyek sokszor
csak azért tűnnek fel olyan újaknak, mert megfeledkeztünk őket meg
valósítani. Pedig sokukat valósítanunk kellett volna - éppen lsten aka
ratából és a teremtő Lstenbe vetett hitünk parancsából. "Akkor Péter
vette át a szót: Nézd, mi elhagytuk, amink (csak) volt, és követtünk té
ged. Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek: Senki sem hagyja el
otthonát, testvéreit, szüleit, gyermekeit Isten országáért anélkül, hogy
sokkal többet ne kapna ezen a világon, a másvilágon pedig az örök éle
tet" (Luk. 18, 28-30.). Hogyan kell em értelmezni? Nem úgy, hogy sem
mit sem ér mindaz a földi érték, amit elhagyunk. Mert akkor. miért en
gedte volna meg őket, mlért teremtette volna meg őket, embereken, ter
mészeti törvényeken keresztül az Úr?
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Minden földi érték, igenis, érték. Megbecsülendő érték. De aki osak.
ezeket látja, annak a látókörét ezek nagyon beszűkíthetik. Aki nemcsak
ezeket látja, az rajtuk kívül is még sokat, nagyon sokat lát. Tehát gaz
dagabban lát. De meg az a lelkület, mely szabad és független tud ma
radni mindentől, ugyanakkor, amikor minden az övé is: az ilyen lelkület
birtokolja valóban, igazán és teljesen a dolgokat, mert mínd őt szolgál
ják. És nem fordítva. Nem ő lesz a rabszolgájuk. Ez az evangéliumi taná
csok lelkuletének mélysége és titka, mifelénk, emberek felé.

Kennyű annak szép szavakkal beszélnie a szegénységről, akinek rnín
dene megvan. De nehéz lesz, éppen, mert maga-magán nem tapasztalta
meg az éhség, a szegénység kínját, megteremtenie és fenntartania önma
gában a szegénység leküzdése érdekében a kellő buzgalmat, állhatatos
ságot és elszántságot. Aki azonban még így is eljut erre, annak mégna..
gyobb lesz az érdeme és a jutialma a Jézus ítéletében. Az emberek sze
mében is, saját tudatában is.

A szegénységet nem lehet alamizsnálkodással legyőzni. Aki azt gon
dolja, hogy az evangéliumi tanácsokat követi: ennek, ha sokja van, mí
Iyen sokat kellene ebből a sokból Teadnia ? Ki teszi ezt, kellő és megfe
lelő mértékben - önszántától? Teszi-e ezt egyáltalán valaki a világon?
Ámde hol van akkor az evangéliumi tanácsok lelke? Kiben? Tapasztalati
tény, hogy a szegények adnak előbb embertársuknak, nem a gazdagok.
Mert ők tudják, hogy mi az éhezni. Ezért kell ezt a problémát világ
szerte, intézményesen, törvényekkel megoldani. És ezért kell így gon
dolkodniok a hívő, az egyházi embereknek is. Ma ez az igazi, ez a töké
letesebb krisztusi magatartás, nem pedig az alamizsnálkodás ajánlása 
világviszonyla tban.

A krisztusi szeretet mai parancsa.

Kétszer ad, aki gyorsan ad. Nyilvánvaló, hogy ha valami konkrét
baj és szükség elénk robban, nem bölcselkedhetünk és nem mutatha
tunk rá hatalmas tervekre, mint ennek a konkrét esetnek is megoldá
sára, hanem éppen itt és most nekünk magunknak kell megoldanunk,
ahogyan tudjuk, vagy segítenünk kell megoldani az időszerű konkrét
problémát.

De az is biztos, hogy éppen az igazi krisztusi lelkület jegyében nem
tarthatjuk a világ közepének, egyedül fontosnak és egyedül hivatott
nak a közös emberi dolgok megoldására, az egyedül okosnak és a rnin
denkinél legokosabbnak. Le kell szállnunk a magas lóról és ki kell nyúj
tanunk la kezünket az emberek felé, és meg kell keresnünk minden egy
másfelé kinyújtott kezet. Meg kell fognunk minden jóakaratú ember
társunkmlik a kezét. Mert hiszen a problémák oly nagyok és annyira
egyetemesek, hogy ezeket jól és megnyugtatóan csak az összemberiség
legjobbjai, az összemberiség együttesen tudja megoldani ebben az egysé
gessé váló világban. Aminek az élete már maga is annyira egyetemesen
összefügg, hogy hiába oldja meg e kérdéseket a világnak osak egy-egy
-elszigetelt része, előbb-utóbb összezavarja őket megint e rész-területen is
a nagy egyetemesség nyugtalansága és vajúdása: a megoldottért, az em...
beribbért, a jobbért - az egész világon.

Ezért van igaza XXIII. J ános pápának, amikor a Pacem in terri&<
ben kimondja: "Előfordulhat, hogy egy tegnap még nem idŐS2er&tek
vagy gyümölcsözőnek tartott közeledés, vagy találkozás, gyakorlati s~

kon, ma vagy holnap már létrejöhet. Eldönteni, hogy el.érkezett-e ez a
pillanat, valamint egyszerűen csak leszögezni a módját és mértékét egy
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esetleges összehangolt tevékenységnek a közösség őszinte javát szolgáló
gazdasági, szociális, kulturális és politikai célokért, ez olyan probléma,
amelyet kizárólag az egyén és a társadalom erkölcsi életét szabályozó
legfőbb erény, a bölcsesség erénye képes megoldani... Minden jóaka
ratú emberre óriási feladat vár: helyre kell állítani az együttélés kap
csolatait az igazság és az igazságosság, a szeretet és a szabadság alapján;
az együttélés kapcsolatait az egyes emberek között, az állampolgárok és
a politikai közösség között, amelyben élnek; a politikai kőzősségek egy
más közti viszonylatában; egyének, családok, közbenső szervezetek és
politikai közösségek, illetve az egész vílágközösség viszonylatában. :iz
a legnemesebb feladat mind között, hiszen meghozza az igazi békét Is
ten megteremtett rendjében."

A "szegények egyháza"

A keresztény hívők, papok és világi renden lévők egyaránt beletar
toznak ebbe a nagy emberi együttesbe. Az egyház nem az emberek fe
lett él, hanem az emberek között, emberekben, emberekért. Ennek a tény
nek a felismerése és elismerése van abban, a hívő emberek felé a zsinaton
megadott irányító igazságban és óhajtott magatartásban is, hogy az egy
ház a szegények egyháza.

Ezt nem értik és nem magyarázzák helyesen, sem bent és befelé, sem
kint és kifelé azok, akik ezt úgy értelmezik, hogy az egyház a szegény
séget akarja fenntartani, és előtte a szegénység mindenkinek szóló, ma
gasrendű eszmény.

Nem. Az egyház la szegénység szellemével éppen a szegénységet, a
nyomorúságot, az éhezést akarja megszüntetní segíteni a világon. Ak
kor, amikor az emberiségnek mintegy kétharmada éhezik, vagy nyo
morúságosan és elégtelenül táplálkozik, akkor, amikor emiatt idő előtt

százmilliók és százmilliók halnak meg a legyengült szervezetükön győze

delmsekedő legkülönfélébb betegségekben, akkor, amikor vannak részei
a világnak, ahol a gyermekek többsége alig éri meg az egy-két esztendőt,

ha egyáltalán megéri: akkor a valóban krisztusi lelkületű egyházi embe
rek elsősorban egyházuk felé kiáltják ezt, hogy ne tapadjanak egyházi
emberek fölöslegesen is ,a földi javakhoz, hogy segítsenek küzdeni az
emberi önzés feneketlen Irgalmatlausága ellen, hogy állandóan nyugtala
nítsák és figyelmeztessék ők is a jólétben élőket és a gazdagokat, hogy a
vagyon nem lehet öncél és a vagyonnak súlyos szociális kötelességei van
nak, hogy akinek nagyobb darab kenyér jutott, az az egységes világban
adjon belőle esetleg egy másik világrészen élő éhező embertársának is,
mert ebben az egységes világban, ha valahol baj van, áthullámzik ez az
egész emberiség testén és lelkén is. Ma inkább kevesebb legyen nekem,
hogy a másiknak is lehessen valamije; ma segítenem kell az elmaradot
tat, hogy minél előbb fel tudjon zárkózni a haladóbb és a haladottabb
mellé, mert ha ezt teszem, és csakis így, ha ezt teszem, holnap már a
többől több marad nekern is, és holnapután a sokból már sokkal több
jut majd míndenkinek, ami nekem is jó. Nemcsak lélekben és a lélek
örömében, az embertestvér megsegítése miatt, nemcsak a szolgáló szere
tet örök törvénye szerint, nemcsak a Krisztus-akarta, de az emberségtől

is megkövetelt testvériség szellemében, hanem a fizikai javak gazdag
skáláján is, egyetemesen, mindannyiunk számára, az egész világon.

Ez az evangéliumi szegénység szellemének a szíve és lelke. Szentek,
!~esek, nagyok ennek a céljai: maga az ember, az ember nagysága,



Ielki nagysága, emberségének nagysáa, élet-nagysága, ami megragyog
tatja a mindennapjait és reménységet nyújt a 'jövője felé. A mi számunk
ra, hívő emberek számára, ez a reménység beleolvad az Isteni üzenet
reménységébe - az emberhez. Mert mi nem akarunk kevesebbet az em
bernek, mint az ember önmagának akar; mi nem akarunk kevesebbet
remélni, mint amennyit az ember remélni tud. Mí az isteni kegyelem ere
jében bízva, csak hozzá akarunk adni az ember reménységéhez, akaratá
hoz. nagyságához, minden értékéhez - az örök Isten végtelen gazdag
ságából, hiszen "úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta
érette" (Ján. 3, 16.), aki azt mondotta magár ól: "En azért jöttem, hogy
életük legyen és bőségben legyen" (Ján. 10, 10).

..
RÓNAY GYÖRGY VERSEI

UTAZÁS ITÁLIÁBAN

Így is jó, hogy ez az öröm, bár későn,

osztalyrészemül jutott.
Goethe: ltalienische Reise.

Éjjel, lopva, mint a tolvaj,
úgy szökött meg. Félre gonddal,
társasággal, államüggyel:
függetlpnség és derű kell
»éqre már -

Róma, Róma Délre vár!

Csattog, cseng az elhanyatló
éjszakában már a patkó.
Vd1'özöllek, szép vílág!
Mit viszünk az útra? Tollát
csak a költő, és a borz-zsák
mélyén I p h i g é n i á t.

Dtána papnője, légy te
.szorqos életem vezére,
tanits nem beérni holmi
félig-késszel, és a durva
márvány lelkét újton-újra
kicsiszolní,
hogya nyers kőből kitessék
végül a tökéletesség.

0, de mennyi munka, s élet
kell, míg a tökélyt eléred!
Mennyit kell bolyongni Észak

oatc ködében,
kínok és vad
tévedések erdejében,
míg eloszlik a homály,
s Róma, Róma, Róma vár!

Róma, bőség,

ért gyümölcs, telt fény, erős ég,
dús tenyészet, ífjan ős nép,
klasszika!
könnyedségnek súlya, súlynak
könnyedsége - hadd viruljak
újjá, Észak gót fia,
fóldeden, Itália!

Drága lányka,
ujjad alatt zeng a hárfa,
s mint egy új éden varázsa,
bűvöl eL
Forma hullámzó szabálya,
lélegzésed árapálya
átölel!
Ringass, jambus édes arsa,
gátjaid közt boldogan
sikló tiszta, mély folyam!
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És a tenger? És Ulisszesz?
Alpok mögött ég a tisztes
polgár-élet Trója-vára,
és a gálya
eléri ma este még
a phajákok szigetét.

Ott kilép a csillogó
füvenyre messer Filippo;
foga alatt húsa .harsog:
úgy harap szét egy narancsot,
s mosolyogva
nézi, hogy az élet orma
fé'tlyben áll.

Kezdődjék a Karnevál!

CHIESA NUOYA

Hóma! barokk egyházak, ős romok, Ég Oltárának temploma és capitóliumi
farkasok!

macskák sütkéreznek a Fórumon, s körülöttük autók örvénye kavarog;

este a Via Venetón a nagyvilág buzog,
mig a Tiberis túlsó partján egykedvűn ődöngnek a koldusok;

és ha leszáll a holdas éj, egy-két órányi csenddel,
nnntha tábújjhegyen belopakodnék a paloták közé a tenger,

s a karcsú derekú habok ott táncolnának egész éjszakán át:
még álomban is hallani a forráskutak csobogását -

Róma! mióta utcáid rovom s köveiddel ismerkedem,
most érkeztem először haza benned, ezen az esős őszi reggelen,

ahogy beléptem a gyertyafényes homályba,
és megszólalt a kóruson fölöttem a Chiesa nuova orgonája.

Az óra éppen kilencet ütött;
gyerekcipők gyors kopogását hallgatta Néri Szent Fülöp,

és bizonyára mosolygott a kő alatt,
ahogya két elkésett kisfiú fürgén a helyére szaladt,

mert kezdődött a diákmise már. - Ö Chiesa nuova,
a n c h'i o s o n o r o m a n o, attól a pillanattól fogva,

hogy kitárult előttem ajtód, mely három százados, de új ma is még,
hogy legyen hova hazatérnem, és legyen honnan útrakelnem ismét,

Ö C a s a, Ház, avitt és zsendülő, n o v a e t vet e r a háza, C h i e s a,
időtlen fundamentum, s homlokzat, mely az idő martaléka,

Ház, akit fölmagasztal nyomora és gazdagsága megaláz,
lwlosszeumok s thermák romjain szellős falú, Fuvalom rakta Ház,

kiben a Koldús Gyermek született és fennen héjázott a Császár,
ld alázatodban vagy igazán nagy, nem amikor másokat megaláztál,

ó Ház, akiben Philippo virágzott, az Isten bölcs bolondja, kerge bölcse,
Ház, ki úgy vagy igazán biztonságban, ha biztonságod zára mind letörve,

halászoknak és pásztoroknak s a Mennydörgés Fiainak utóda,
mindnyájunk közös háza s otthona, C h i e s a a n t i c a s e m p r e n u o v a.
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Somogyi Antal

GOTIKA
Az utóbbi időben három neves műtörténész, Hans Jantzen, Hans

Sedlmayer és az amerikai Otto Simson foglalkozott a gotíka lényegének
meghatározásával, Paul Frankl a princetoni egyetem professzora, a közép
kori építészet 'egyik legkiválóbb szakértője pedig 1960-ban megjelent The
Gotic című nagy művében azokat a véleményeket és értékeléseket kiséri
végig, melyekkel ez a művészet nyolc századon át találkozott. Egy rövid
tanulmány keretében nem lehet célunk, hogy a különböző vélemények
halmazából kirostáljuk, ami nem helytálló és összeállítsuk, ami mara
dandó; sem az, hogy az eddig felmerült feltevések és elméletek számát
egy újabbal, lehetőleg meglepően eredetivel gyarapítsuk, hanem csak az,
hogy megismerjük a gotika nyelvét, megtanuljuk olvasni kifejező for
máit és ezen keresztül megértsük művészi mondanivalóját.

Célunk elérése érdekében nem elégedhetünk meg a francia katedrá
lisok vizsgálatával, mint az oly sokszor történik, hanem figyelembe kell
vennünk ennek a stílusnak alakulását a különböző országokban és a vál
tozásokat, melyeken idők folyamán átment. hogy gazdagságában meglás
suk a sokféleséget átható és éltető egységet. Amikor több vélemény ha
dakozik egymással, mint esetünkben is, tanácsos az alapokra visszamenni
.s először azokat tisztázni, hogy legyen mire építeni.

Az építésznek a művészi alakításhoz látszólag kevés eszköz áll ren
delkezésre, de ez a szegényesnek látszó készlet annyi variációra ad lehe
tőséget, hogy azt évezredek találékonysága sem tudta kimeríteni. A temp
lom esetében az építésznek a közös istentisztelet, esetleg ezzel kapcsolat
ban még a magánájtatosság céljára is megfelelő teret és keretet kell meg
határoznia. E külvilágtól elkülönített tér három kiterjedésének mérete
zése, arányuk megállapítása, valamint e tér megvilágításának megoldása
lesz elsőrendű feladata. A teret viszont a vele együttélő épülettest hatá
rozza meg. A tér és világításának alakítása, az épülettest belső és külső

kiképzése, az építőanyag természetének figyelembevételével az a néhány
elem, amiből az építészet hatása összeáll és meghatározza annak a világ
nak jelleget, melyet az ember formál magának. Ezért adja ez elemek vizs
gálata az egyetlen megbízható kulcsot valamely építészeti stílus megér
téséhez. Különösen érvényes ez a gotikára, melyben az alkotó lelkesült
sége és a képzelet merészsége az anyag fölött diadalmaskodó mesterség
beli tudásnak gyakran oly remekléseiben ölt testet, melyeken csak isko
lázott szem igazodik el.

A teher feloldása

A vertikalizmus, vagyis a magasság hangsúlyozása volt a középkori
templomépítészet téralakításának vezérmotívuma. Ez a magasságnak fel
fokozását jelentette a szélességnél nagyobb méretűre, illetőleg a széles
ség többszörösére. A magas főhajó lefödése boltozattal a teher és a tartó
elemek kapcsolatának tísztázását tette szükségesé. Ennek a feladatnak
újszerű megoldása az az alap, melyre a gotika épül. A megoldáshoz se
gített az arab építészet példája. Az arabok voltak abban az időben a ha
ladás megcsodált képviselői. Tőlük vette át a nyugati építészet a csúcs
ivet, a boltozat bordás szerkezetét, a mérmű néven ismert kőrácsot, a
l ózsaablaikot és a kőkeretbe foglalt színes üveget, melynek művészetét az
ólomkeret alkalmazásával fejlesztette tökéletessé.
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E kölcsönvett elemek közül a csúcsívnek jutott a legfontosabb szerep
a gotíkus templomépítészet kialakításában. A csúcsív önmagában még
nem gótikus, csak a nyugati szellemiség tette azzá, melynek kifejezésére
kiválóan alkalmasnak bizonyult.A román félJkörív, bármily magasra emel
jük, betetőzés, de ugyanakkor lezárás is, és így a kiegyensúlyozott nyu
galom és harmónia benyomását kelti. A csúcsív ezzel szemben csupa dina
mika és kifejezése nagyon változatos tud lenni. Ha a szöge nagy, tehát
nyílása széles és hozzá még a földszintről indul, szigorúan lezárja a teret
s hatása nyomasztó. Ám ha keskeny nyílás felett emelkedik magasba, ha
tása felemelő. Csúcsa túlmutat önmagán és az imára összetett kéz áhita
tának kifejezése tud lenni. Szerkezetí előnye pedig a félkörívvel szemben
egyszerre világos lesz, ha meggondoljuk, hogy míg azonos magasság mel
lett a félkörív átmérője, tehát a félkörívvel összekötött két pont távol
sága mindig egyező, addig a csúcsív összeköthet oly pontokat is, melyek
nek távolsága egymástól eltérő, mert nyílása azonos magasság mellett
különböző lehet.

A csúcsiv szerkezeti alkalmazását előkészítette a román építészet bir
kózása a magasba emelt boltozattal. A fal, amely az ókeresztény baziliká
ban síma felületű volt mozaik vagy festett dísszel, most csupa erő és szi
gorú formába tömörített faltömeg. Erőt kifejező formák - szerepüknek
megfelelően tagolt pillérek, féloszlopok, párkányok - fogják kemény rend
be az épülettest tartóelemeit. Ezekhez kötik faragott kőből rakott heve
derek a boltozatot, melynek súlyos tömege biztonságosan nyugszik az erős

falakon. A boltozat oldalnyomását segítik felfogni a mellékhajók feletti
emporiumok és a tetózetük alatt rejtőző negyedkörív támaszok. Azt a fal
sávot, melyet kívül a tetőzet takar, a templom belsejében triforium - rel1
desen - hármas osztású ánkádos keskeny folyósó - tagolja.

A fejlődésnek ezen a fokán hajtja végre a gotika nagy újítását: az
épülettestet a szerkezeti vázba tömöríti, amit a csúcsív és a bordás bol
tozat segítségével valósít meg. A boltozat hordozói a csúcsívben találkozó
bordák: a bordák közeit falazták ki oly módszerrel, melynek kielégitő re~

konstruálásat eddig nem sikerült megoldani. A csúcsives borda mere
dekebb a félkörívesnél és a már egyébként is Ikönnyebbé vált boltozatnak
úgy függőleges, mint oldalnyomását a pillérekre váltja át. A csökkentett
oldalnyomás azonban még mindig van annyira erős, hogy fölfogására a
pilléreket kivülről megtámasztó dúcokat, úgynevezett támasztóíveket al
kalmaznak, melyek az oldalnyomást a mellékhajók felett átvezetik az erős

támasztó pillérekre. A mellékhajó fölött vonuló ernporium így felesle
gessé vált, szerepét átvették a támasztó ívek és pillérek, - a csúcsív mel
lett második fontos szerkezeti elemei a gotikának. A boltozatot tartó pil
lérek túlméretezésére sincs szükség, bár a karcsúnak látszó oszlopköte
gek egyáltalában nem gyengék. Megszűnik a köztük lévő fal boltozatot
alátámasztó szerepe is, úgyhogy helyét elfoglalhatja és térelhatárolásra
csökkent feladatát nyugodtan átveheti a csúcsíves kőkeretekkel mezőkre

osztott és kőráesban tetőző színes ablak.

Uvegfalak

A nagy katedrálisok művészetébenezeknek a hatalmas színes ablakok
nak ugyanolyan fontos szerepük van, mint annak a nagy technikai tudás
sal felépített szerkezeti megoldásnak, mely alkalmazásukat lehetővé teszi.
Tulajdonképpen nem is ablakok, nem falnyílások, hanem színes üvegfa
lak, amint azt legfeltűnőbben a párisi Sainte Chapelle példája mutatja.
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Az anyagában festett üveg ragyogó színekre bontja a napfényt, és egy
földöntúli titkokban gazdag valóság igézetével telíti a templomnak külső

világtól elválasztott, belső terét. Ebben a színekkel telített félhomály
ban él igazán a katedrális. Hogy ez a megállapítás mennyire fedi a való
ságot, szinte kézzelfoghatóan igazolja az a meglepetés, amit akkor érez az
Ember, amikor olyan gotikus templomot látogat meg, amelyben, mint
pl. a haarlemi Sz. Bavo templomban a hatalmas színes ablakokat közön
séges átlátszó üvegezéssel cserélték fel a reformáció idején. A faragott
kövekből'emelt épület élettelen csontváznak hat, a túlvilágított belső tér
hangulata pedig semmit sem különbözik a profán külső világtól.

Visszatérve az épülettesthez, ismét a románnal való összehasonlítás
világítja meg legegyszerübben a gótika természetét. A román építészetben
is megfigyelhetjük a formák differenciálódását. Ez a gazdagodás a rész
letekben nem bontotta meg viszont az épülettest tömegének tömbszerű

hatását. csak díszítette azt, a terhet tartó elemek erejét pedig kiemelte,
finomabbá, de egyben keményebbé és acélosabbá tette. A gotika szel
lemének teljes érvényesülése ezzel szemben a tömeg súlyát az erő játé
kává oldotta fel, a teherhordó erő kifejezését magasba törő lendületté ala
kította át. Az épület szerkezeti elemeit is a szépség és finomság hordo
zóivá tette. A román építészet az épülettest tömbjellegát és erejét megszó
laltató plasztikus, domború formákat alkotott. A gotika viszont szinte
megelevenítette ezt a testet, finomra faragott, lehetőleg hornyolt és éles
ékeket adó formáival, valamint a mozgást kifejező vonalak játékával. A
román dómok örökkévalóságot hordozó szilárdsága és imádásra késztető

méltósága a gotikában helyet ad a magasba vágyó bensőséges áhitatnak.
Tévedés volt azt hinni, hogy ez a lendület ,a vázszerkezet alkalma

zásával már adva van. A senlisi katedralis például előbb alkalmazta a
vázszerkezetet, de művészi lehetőségét nem használta ki, és ezért joggal
nem ettől, csak St. Denis szentélyétől számítják a teljes értékű gotika meg
születését. Nemcsak a technikai remeklés miatt, hanem ama többlet miatt
IS, ahogyan a vallásos ihlettség a művészi formán keresztül szól hozzánk.
Ahogyan a szentélyzáró árkádok és színes ablakok koszorúja körülveszi,
körülragyogja az oltárt, és a boltozat föléje hajol, abban oly áhitat van,
hogy az csak a legszentebb titok jelenlétének hitével érthető. Korunk
vázépítészetével kapcsolatban hasonló a helyzet: a tudományos számítá
son alapuló vasbelon technikához még a zseniális Nervihez hasonló mű

vészek meglátására van szükség, hogy létrejöhessen az anyag törvényei
vel összhangot tartó művészi forma.

A tapasztalat művészete

A gotikus kor építésze nem elméleti számítások alapján, hanem
hosszú gyakorlatban kiművelt műhelytechnikávalépített. A kifejező for
mákat vésővel faragta ki a kőből, úgyhogy a gótikus építészetet nyugod
tan nevezhetnénk a kőfaragás művészetének is. A fejlődés irányát meg
határozó elv természetesen a magasba törő lendület kifejezésének minél
teljesebb és tisztább érvényesülése volt. A pillérek tagozása egyre gazda
gabb. A rajtuk felfutó fél és háromnegyed oszlopok egyre nyúlánkabbak.
Mögöttük szinte eltűnik a pillér magja. Az oszlopfő csak emléke elődjé

nek. A fejlődés végső fokán teljesen eltűnik, hogya szem fennakadás nél
kül követhesse a pillér magasbatörő vonalatt s élvezhesse, mint ágazik az
szét acélos rugalmasságú bordakba D. boltozat felfogására. Az így szinte
életrekeltett kő természetesen nem elégedett meg az elvont geometriai for-
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mákkal, hanem szobrokban és diszítményekben magára öltötte a szerves
élet formáinak szépségét is. Az a példátlan gazdagságú szobrászati dísz te
hát, amely a katedrálist, főleg a főhornlokzatot ékesíti, logikus folyomá
nya és betetőzése az építészeti formák alakításában érvényesülő művészí

tendenciának.
A lelket felemelő áhitat tökéletes kifejezésének, melyről fentebb szól

tunk, a templom külsején is megfelel az a magasba törekvés, amelynek
minden nehézség felett diadalmaskodó győzelmét messze fbidre látszóan
hirdeti a katedrális. Ennek a nehéz feladatnak a megoldásában nem ki
sebb remeklest kell látnunk, mint a belső kimunkálásában. Arról a fel
adatról van szó, hogy az önmagában egyáltalán nem rokonszenves tá
masztórendszert a művészi kifejezés eszközévé kell emelni, az épülettest
hatalmas tömegének nyomasztó súlyát a magasbatörő lendülettel feled
tetni, a kőből la virágbabomló élet gazdag szépségét elővarázsolni. Ha a
katedrálisok támasztórendszerét szemléljük, szinte nehéz arra gondol
nunk, hogy a támasztó ívek és pillérek segítségére szüksége van a felma
gasodó templomnak, mert az az érzésünk, hogy az széles alapról elindulva
és valami belső erőtől hajtva lépcsőzetesen emelkedik egyre magasabbra,
végül a főhajó tetőzetében tör az ég felé. (Az épülettest tagozatlan, bás
tyaerejű lábazatból elinduló s lépcsőzetesen felfelé törő ritmusát élvez
hetjük a győri székesegyház déli oldalához épített Héderváry kápolna kül
sején, az építészeti forma gotikus alakításának e remekén.) A támasztó
pillérek, mint testőrök állják körül a kiemelkedő főhajót és a mallékhajó
kat áthidalva támasztóíveikkel csatlakoznak felemelkedéséhez. Feladatu
kat ünnepélyesen végzik. Tetejükre szilárdságukat felfokozó nehezékül
kapják a fiaiénak nevezett kis tornyokat, vagy baldachinokat. De oly
könnyed kiképzésben, mintha csak azért volnának, hogy csúcsaikkal a ma
gasságot keressék, illetőleg szentek szobráit emeljék magasra. A támasztó
ívek is sokszor úgy töltik be segítő szerepüket, mintha részt kérnének a
magasbaemelkedés ünnepéből, azért testük széphajlatú ívre épül és áttöri
dísz teszi könnyebbé.

A támasztó pillér be tudja tölteni szerepét akkor is, ha tömege fölfelé
haladva lépcsőzetesen csökken. Támasztó ív nélkül közvetlen falerősíté

sül alkalmazva felső végével a fal felületébe olvad. A jó építész ebbe a
lépcsőzetes csökkenésbe is ritmust tud vinni és a magasba vivő lendület
kifejezőjévé tudja azt avatni. Könnyen megfigyelhető ez a katolikusnak
épült, de azután hamarosan a reformátusok birtokába átment nyírbátori
Báthori templomon. A másik - minorita - templom tervezőjének kezé
ben ugyanezen elemek a fal szilárdságának eszközei ugyan, de művészi

szempontból semmitmondóak.
Hasonló megfigyelés vezet bennünket annak megállapítására, mily

egyszerű eszközökkel érik el a gotikus építészet mesterei csodálatos gaz
dagságú főhomlokzataiklenyűgöző hatását.

Messzelátszó büszke tornyaik kiképzésében nagy szerepet játszanak
a támasztópíllérek, akár az egyenletesen felemelkedő típust nézzük, mely
nek egyik leghíresebb képviselője a mechelni székesegyház tornya, akár
a toronysisakban végződő merész építészeti megoldásokat. Kiválónál ki
válóbb képviselői közül elég legyen megemlíteni a freiburgi székesegy
ház klasszikus világossággal megformált tornyát, az antwerpeni székes
egyház tornyának befejező részében a merészen gazdag tagoltságot, végül
a bécsi Sz. István dóm tornyán azt a páratlan leleményt, mellyel az épí
tész a hatalmas alapból induló torony tömbjét folyamatosan átvezeti a
könnyedén magasba szökkenő csúcsba. A kiképzés alapja a támasztópil-
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lérek alkalmazása. A négyzetes alapon emelkedő oldalfalakat a sarkokon
tamasztópillérek fogják közre és kísérik fölfelé lépcsőzetesen fogyatkozva
egészen a harangházíg, amely már nyolcszögletes. A négyzetes és nyolc
szögletes toronyrész közt az átmenetet úgy teszik zökkenőmentessé,hogy
a négyzet sarkaira fiálét állítanak. A harangházat azután betetőzi a to
i onysisak, melynek éleiri a kúszó levelek lüktető mozgása keresi a csú
csot, ahol a keresztrózsában nyugszik el. A vaskos támasztópillérek fe
lületét vakárkádok díszítik, esetleg baldachinos fülkéket is képeznek ki
bennük szobrok befogadására.

A díszítés gazdagsága

A támasztópillérek szerepének megvilágítása a tornyok felépítésé
ben elokészítőül szolgálhat arra, hogy anagy katedrálisok hatalmas két
tornyú homlokzatának gazdag kiképzésében is eligazodjunk. Itt is szere
pelnek a támasztópillérek, ami első pillanatra szembetűnő pl. a párisi
Notre Dame homlokzatán, de ott vannak szinte elvarázsolt formában a
reimsi katedrális csodálatos homlokzatán is. Ez cseppet sem meglepő, hisz'
a falat erősítő támasztópillér szerepének megfelelően szinte felkínálko
zik a vertikálizmus, a magasbatörést kifejező formák kiképzésére és hor
dozására. S a kéttornyú homlokzat rendeltetése sem más, mint a hatal
mas épülettest magasbatörő lendületének összefoglalása. Szinte azt lehet
ne rnondani, hogy a homlokzat a templom arca, melyről lelke a világba
ragyog.

Ez a lendület talán a reimsi székesegyház homlokzatán találta meg
leghatásosabb ünnepi kifejezését. A homlokzat függőleges tagozásában ítt
i~ a támasztópilléreken van a hangsúly. Ezek fogják közre a földszinten
a hármas főbejáratot, melynek ötlépcsős bélléte a tömör sarkokkal együtt
minden súlyt elbíró alapjául szolgál a homlokzat hatalmas telületű törne
genek. Ez már lényegesen könnyebb és nyúlánkabb az alapnál, közepét
il. nagy rózsaablak tölti ki. Erre következik a pártaként ható nyúlánk bal
dachinsor királyszobraival. Ez az egész homlokzatori megszakítás nélkül
áthaladó galéria zártságával a szem számára elegendő alapul szolgál a
két oldalt magasba szökő harangháznak, melyen már az ide felemelkedő

1árnasztópillérek teste is teljesen áttört művű.
A szerkezeti vázba sűrített finom faragású építészeti motívumok dí

szevel eltakart épülettest a gotika jellemzője. Az ily katedrálisok világá
tól különül el látszólag Albi katedrálisa, amely bástyaezerűen kemény fa
laival inkább erőd, mint templom benyomását kelti. De tulajdonképpen
itt is a gotikus építészet szelleme érvényesül. Tagozatlan síkban magasra
törő falainak lendületét nem akasztja meg horizontális elem - tetőpár

kánya is újkeletű - tornya pedig fellegvárként szédítő magasból figyeli
a messze tájat. Az épület tömbszerű egységének megbontását úgy kerüli
el az építész, hogy mellékhajók helyett azonos magasságú kápolnák ko
szorúja fogja közre 'a főhajót. A kápolnákat választó, a főhajó tengelyérv
haránt álló falak fogják fel támasztóívek helyett a főhajó boltozatának
oldalnyomását (ugyanezt a megoldást alkalmazza később a barokk) s ad
ják át a félhenger alakúra kiképzett, vékony toronyként ható támasztó
pilléreknek. melyek sűrű állásukkal egyrészt felfokozzák a fal erejét, más
részt a felfelé törekvés energiájával telítik. A szigorú, zárt egységbe for
mált falban valóságos szenzációként hatnak a karcsú ablakok Iilizrán
kőkereteikkeJ.A kívül csupa erő épület belsejében a Jegkönnyeddebb gaz
dag dekorációt őrzi. Szentélyf'alának díszét akár arab művész tervezhette
volna, áttört művű árkádjainak. valamint a szentély és hajó közé emelt
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{carzat faragványainak gazdagságát leírni egyszerűen lehetetlen. Mindez
már az arab művészet közelségére vall, akárcsak a portugáliai Batalha
kolostorának végletekig fokozott gazdagságú kőcsipkéi.

Angol és német gotíka

A dekoratív elemek kiemelésével kapcsolatban szólhatunk az angol
gctikáról. Az angolok nem veték át teljesen a francia gotika támasztó
íveknek és pilléreknek szerepén alapuló szerkesztésmódját, bár támasztó
fvekkel és pillérekkel náluk is találkozunk. Mintha idegen lett volna tő

lük a magasság szertelen ostromlása, azért még az oly magas belső tér
ben is, mint Ely katedrálisáé, az előkelően ünnepi nyugalom uralkodik,
ami talán annak köszönhető, hogya mennyezet egyszerűen lefödi a teret
és egyáltalában nem akarja a magasbatörés illúzióját kelteni. Van ugyan

. néhány példa arra is, hogy az építtető király kívánságára francia mintát
vettek irányadóul, mint a Westminster apátsági templomban, de általá
ban kitartottak a hagyományok mellett. A biztonság értékesebb szeműk-,

ben, mint a merészség; a nyugalom, mint a lendület. Ezért a felfelé rmr
tató elemek vertbkálisát mindig kiegyensúlyozzák a horizontálissal, ami
annyira megy, hogy a boltozat tetején középütt végighaladó vízszintes bor
dával zárják le a boltozatbordák felfelé ívelését. A horízontalizrnus nem
csak a hosszan elnyúló épülettest benyomásában uralkodik - Winchester
katedrálisa 165 méter hosszú, s ez a hagyomány még az új Westminster
katedrálisban is érvényesül - hanem a főhomlokzaton is szinte túlzott
hangsúlyt kap, mintha csak tudatosan különülne el a magasba lendüló
francia homlokzatoktól. (Lincoln, Wells, Exeter).

Amennyire határozottan ellene rnondanak minden merész szertelen
ségnek, annyira értékelik az építészeti elemeknek azt a finomságát, me
Iyet a franciák a magasbatörő lendület érdekében munkáltak ki. Az ered
meny természetesen egészen más lett, amit legtisztábban talán Exeter Ko<

tedrálisában figyelhetünk meg. Az oszlopkötegekből álló gazdag tagozású
pillérek semmi kétséget nem hagynak afelől, hogy szigorúan megmarad
nak tartó szerepükben s azon túlmenően nem törekednek a magasba.
Szerény oszlopfővel határolják el magukat az összekötő gazdag és fínom
profilozású árkádoktól. Oly súrűen borítják a vékony bordák, hogy ke
res-: kell köztük a boltozatot, amit tartanak. A benyomás Ielülmúlha
tat'>n nyugalom és ünnepélyesség,

A karcsú oszlopelemek halmozása is a finomságért van, nem szerke
zetí. követelmény. Szinte nem tudnak betelni a boltozatbordák játékával,
melynek természetesen nem sok a szerkezeti jelentősége, annál nagyobb
diszítő szerepe. Az egy oszlopról tölcsér alakban a boltozaton szétáradó
finom hajlatú bordák, a háló, csillag, Jegyező s végül alácsüngő boltozat
borda díszek - sokszor fából faragva - a domborművekkel ékes zárókö
vek, oa színes ablakok kőrácsfoglalatai, nemcsak az angol faragomesterek
határtalan találékonyságát és bravúros technikai tudását mutatják, ha
nem az építészeti motívumokkal játszó, faragott dísznek azt a elbur
jánzását is, amely "flamboyant" (lángoló) néven a kontinensen is elter
jedt és jellegzetes vonása lett a gotika végső stádiumának.

Az angolok is nagyra értékelték és szépségükért bőven alkalmazták a
színes ablakokat. A yorki katedralis színes ablakainak felülete kb. 2000
négyzetméter, ugyanakkora, mint a monreali katedrális mozaikjaié, Nagj
szerep jut a színes ablaknak az angol gotika fejlődésének betetőzésében,

a perpendicular (függőleges) stílusban, amely a glouchesteri katedralis
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szentélyének újjáépítésében jeleník meg 1340 körül, úgyszólván egyik
napról a másikra. A csúcsív jelentősége lecsökken, csak a merőleges ér
vényesül. A templom belseje tágas teremmé alakul, amely fölé legyező

bordázattal díszített boltozat borul. Ennek a boltozatnak keresztmetszete
egészen tompaszögű csúcsív - a windsori Sz. György kápolnában majdnem
kosárív - az egyes zárófal merőleges és vízszintes vonalakból alkotott
kőrácsba foglalt színes ablak, melynek hatalmas felűletén éppenhogycsak
mutatkozik a csúcsív emléke. Az üveg már nem tűzes, mély színekkel kelt
misztikus hatást, hanem szelíd ezüstös fényt áraszt. A boltozat enyhe
hajlatának megfelelően a magas és meredek nyeregtető ís a síkból alig
kiemelkedő tetőnek ad helyet. Az épűlettest formaelemeíben elfínomodva
tovább él még a gótika, a gazdag díszű mennyezet és a stallumokat el
borító faragványok tovább viszik a műhelyhagyományokat. de a téral
kotás már egészen más, egységesebb és áttekínthetőbb, mínt a bazilika
hagyományain építő megelőző századokban.

Hasonló eredményre jutott a német gotíka ís. Kerek száz évvel St.
Denis után kezdték építeni a kölni dómot 1232-ben szentelték fel szenté
lyét - amíkor már Amíenst vehették mintának. De a vele majdnem egy
ídőben (1235-től 1283.) épült s legelőbb befejezett nagy német gótikus
templom, a Sz. Erzsébet tiszteletére épült marburgi dóm már csarnok
templom, melynek mellékhajói magasságban a főhajóval egyenlők, s így
a főhajó boltozatának oldal-nyomását ellensúlyozzák. Támasztóívekre te
hát níncs szükség, a támasztópillérek szerepe a külső falak megerősítésére

szorítkozik. E támpilléreknek lépcsőzetes kiképzésével nagyszerű hatást
tudnak elérní a templom külsejének alakításában, főleg a német gótika
külön büszkeségének, az ún. Baokstein-gotikának téglával dolgozó épí
tészei.

Ennél sokkal fontosabb a belső tér átalakulása, amit a csarnoktemp
lom hozott magával, és ennek kihatása a templomfalak belső alakítására is.
A magasság továbbra ís fontos tényező a térhatásban. de új ként jelent
kezik mellette a tágasság. A tágas térben a tartópillérek rnöst már nem
csak a boltozatot támasztják alá, soraikkal nemcsak egy írányt hangsú
lyoznak, hanem a minden irányban kiterjedő térbe visznek ritmust, éle
tet. Ez pedig nemcsak az oly kimagasló mesterművekben érvényesül,
mint a scest-i Szűz Mária-templom, vagy a nürnbergi Sz. Lőrinc és Sz.
Sebaldus templomok szentélycsarnoka, hanem a brassói fekete templom
szentélyének is ez adja meg varázsát. Hogy pedíg az építészek mennyire
tudatában voltak az ilyen hatásoknak, arra nagyszerű példa a salzburgí
Ferences templom szentélycsarnokában a templom belsejének főtenge

lyében az oltár elé állított oszlop. A fő- és mellékhajók magasságkülönb
ségének megszüntével elesnek a felépítményben a különböző magasság
szintek, a teret bezáró fal egyenletesen emelkedík fel. Benne az ablakok,
melyeknek magassága szédítő méretű tud lenní - az aachení székesegy
ház szentélyablakaí 27 m magasak - a lábazattól a boltozatíg nyúlhat
nak fel. Ez teszi az ilyen típusú szentélyek hatását meghatóan imádsá
gossá és ünnepélyessé, különösen ha az ablakok eredetí állapotban ma
radtak fenn, mínt az erfurtí dóm szentélyében.

Világosodó ablakok

Egyébként a színes ablakok a fejlődés során veszítenek mély tónu
sukból, megvilágosodnak. ami a belső tér tágasságának érvényesülésé
hez szükséges ís. A misztíkus homály varázsát felváltja a fény misztí-
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kája. Gyönyörű példáját látjuk ennek a nyírbátori Báthori templomban.
Ennek az építészeti gyöngynek mestere a legegyszerűbb eszközökkel, csu
pán a kristálytiszta arányokkal alakítja ki úgy a templom külsejének mint
belsejének lelket felemelő kifejezését. Megvilágítást csak a déli fal szen
tély felé eső részén ad, remek kőrácsos keskeny ablakokon át. A szentély
fala zárt, úgyhogy fényforrás nem tűnik szemünkbe, csak azt érezzük,
hogy a lecsökkent napfény a fehér falakról visszaverődve át- és átjárja
a templom belsejét és ebben a szelíd fényben a tér lelke él.

Előfordul még a magasságnak oly öncélú túlhajtása, mint a landshuti
Sz. Márton templom merészen karcsú pilléreivel, de az irányzat inkább a
magasság némi csökkentése a szélességhez viszonyítva, hogya boltozat
bordák játéka is fokozotrabban érvényesülhessen az építészeti hatásban.
Ezek a boltozatot játékos kombinációk hálózatával elborító bordák szer
kezeti elemekből díszítő formákká finomod tak s faloszlopokról, a falból
vagy a pillérek oldallapjaiból kiálló konzolokról szaladnak fel és ágaz
nak szét díszíteni a boltozatot. Remeknél remekebb példáit találjuk e
szellemesen szerkesztett bordázatdísznek az osztrák gotikában, s előkelő

finomságával nem marad el mögöttük az ismételten említett nyírbátori
templom sem.

A német gotikárrak jellemzője az elmondottakon kívül a tartózkodás
a szertelenségtől, a szigorú fegyelmezettség és rendszeresség, azonkívül a
szabatos megmunkálás, ami különösen bámulatbaejtőpl. a téglából rakott
pillérek éleinek finom kimunkálásában. A megmunkálásnak ez a sajátos
sága, pontossága és finomsága különösen érvényesül a cisztercita ternplo
rnokon, Szt. Bernát, a rend alapítója, a minden korban megtalálható és
az egyház művészetére is kiható szigorú aszketikus irányzatnak volt kép
viselője. Rendjét szígorúan kötelezte az építkezésben a szerényebb rnére
tezésre és a pompát kerülő egyszerűségre. A rend templomai ennek meg
felelően kiválnak mértéktartó jó ízlésükkel és a megmunkálás tökéletes
ségével. Nem meglepő tehát, hogy egyszerűséget, és kiváló technikai tu
dást nagyra értékelő korunk szemében az altenbergi templom a gotika
gyöngyének számít, a doberani kolostor temploma pedig ,a téglaépítészet
remeke.

A gotika jellemzésében az építészet formai hatástényezőinek ismerte
tésére szorítkoztunk és nem vettük figyelembe sem azt a szimbólikát,
amely ez építészetben szerepel, sem azt az ikonologiai gazdagságot, amely
lyel a gótikus templom szobrászati és építészeti díszében találkozunk. Az
elsőt azért nem, mert a szirnbólika olyan gondolati elem, melynek az épí
tészeti forma művészi kimunkálásában, főként pedig esztétikai hatásában
alig van szerepe. A másikat pedig egyrészt azért nem, mert a katedralis
festészeti és különösen szobrászatí dísze a középkor egész vílágképét, val
lási és profán elemeivel együtt felöleli és azért tematikajánál fogva 
mint Emile Male klasszikus muckáí mutatják - a középkor megismeré
sének kincsesbányája ugyan, de gazdagsága míatt még vázlatos ismerte
tése sem illeszthető bele egy tanulmány keretébe; másvészt arra kíván
tunk elsősorban rámutatni, mennyíre tudatosan kezelték a középkor mes
terei a művészí hatás forrnai elemeit.

A "gotikus gondolat"

Ez a megállapításunk szembehelyezkedik azzal az általánosan vallott
felfogással, mintha a középkor embere és művésze - akárcsak a barlang
lakók festője - egyedül a mű vallási vonatkozását, illetőleg jelentését látta



volna, de a mi esztétikai értékelésünk idegen lett volna számára. Téves
voltának megvilágítására hadd álljon itt egy középkori és egy mai meg
nyilatkozás, melyeknek illetékességéhez kétség nem fér. Az egyik Suger
től, St. Denis apátjától származik, aki a színes ablakokkal kapcsolatban
Ielkesedve ír a szentélyt körülvevő kápolnakoszorúról, melynek megsza
kittatlan során keresztül "a szentély megtelik az igen szent ablakok cso
dálatos fényével." Mint a léleknek az isteni kegyelem fényében, ezerinte
úgy kell a templom belsejének is megdicsőülnie a színes ablakok ragyogá
sától, Muvészi élményét pedig így írja le: "Ha Isten házában a sokszínű

til ágakő szépsége által keltett öröm feled teti velem a külső világ gond
jait .. , úgy tűnik nekem, rnintha a világmindenség oly táján volnék, ami
lyen sem a sáros földön, sem a tisztasagos mennyben nem található" Kö
zépkori nyelven tehát ugyanazt a művészi élményt írja le, amiről Fe
renczy Béni mai nyelven így számol be Chartres-al kapcsolatban: "Mikor
az ember bent állt a szédítően magas templomhajóban és a színes üvegab
lakokon szűrődő, túlvilági fény a sötétséget olyan színekbe mártja, ahol
El türkiz, a sötétkék zafir, a rubin, az arany, a gyémánt sötéten sziporkázó
kékesfehérje váltakoznak, minden élni látszik, megelevenedik, megtelik
egy magasabbrendű élettel. A béke, a nyugalom világa ez."

Hasonlóan ellenmondás és gondolkodás nélkül elfogadott vélemény,
hogy a középkori ember számára csak a túlvilágnak van értéke, s azért
művészetében a földi dolgok csak mint az égíek jelképei szerepelhetnek,
ezért művészete is elvont, a természet megfigyelése hiányzik belőle. Ez a
téves felfogás tulajdonképpen egy másik tévedésben gyökerezik, abban,
hogy a müvészet természetutánzás. Fölösleges azt is bizonyítani, hogy a
természet másolásától elvonatkozott, ún. stilizált művészet mesterei kitűnő
és mélyebbrelátó megfigyelőivoltak a természetnek, mínt a felszínen fenn
akadó naturalisták. A gotikával kapcsolatban a valóság az, hogy művészet

a nagy művészeti hagyományok ápolása mellett a körülöttük zajló életet
és természeti világot figyelték meg s azt vitték be a templomba is. A ka
tedrális magában hordja korának világképét. Hogy ez tematikában meny
nyire megy, arra csak egy példát említek: Exeter katedrálisában a bol
tozat egyik zárókövének faragott dísze a malacait szoptató kocát ábrázolja,
olyan megfigyelésen alapuló hitelességgel, hogy abban a sertéstenyésztő

szakember is kedvét lelhetné. Aki pedig megfigyeli milyen találékonyság
gal merítik a gotika művészei motívumaikat a természetből, az oszlopfők,

konzolok és zárókövek díszítéséhez és általában az ornamentikához, annak
nem kell külon bizonyítani, hogy a természet szépségeit állítólag felfe
dező reneszánsz, amit oly forradalmi újdonságként szokás ünnepelni Assisi
szentjének gyönyörű Naphimnuszában. a francia gotikából indult el hó
dító útjára az európai művészetben.

Az egyház művészetében ez az áramlat természetesen valami újat je
lentett: a vallásos lelkület jellegének eltolódását a világ emberfölötti Urát
imádó hódolatról az Isten utáni vágyódásra, az emberközeleéget valósító
és köztünk élő megtestesült Isten, az istenember Krisztus kultuszára, an
nak minden örömet adó édes érzelmére és áhitatára.

A gotikus téralkotás végső stádiumában oly egységes tér felé töreke
dett, melyben ,a magasság és tágasság közt a feszültség csökkent, a ma
gasság hangsúlyozása mérséklődött,Ez a tendencia érvényesül az olasz go
tikában is, melyről pár szóban szintén meg kell emlékeznünk. Az ered
mény itt is a bazilikális térszerkesztés kötöttségének fellazulása volt. Az
olasz építészet hagyományai sokkal erősebbek voltak, hogysem egy ide
gen eredetű építészet meghonosodhatott volna náluk, de ennek ellenére

271



a kor törekvései lényegükben ott is érvényesültek. És pedig nem a rnilánói
székesegyházban, amely minden nagyszerűségeellenére eltévedt idegen eb
ben a világban, hanem a firenzei dómban és a bolognai S. Petronióban,
hogy csak a legnagyobbszabású építészeti elgondolásokat említsük. Külö
nösen a S. Petronió egyike azon kevés olasz templomoknak, ahol a magas
batörő lendület oly fölényes erővel érvényesül, hogy e tekintetben méltóan
sorakozik nyugati társaihoz. Kár, hogy ez a grandiózus terv csak részben
készülhetett el. Méltóan csatlakozik e két hatalmas alkotás mellé harma
diknak a ferencesek firenzei Santa Croce temploma, melynek hatalmas
tere nemes egyszerűséggel és harmóniával van egységbe foglalva, s ahol
a csúcsívnek csak a szentély ablakaiban van díszitő szerepe, az építészeti
hatásban már a vízszintes elem az uralkodó.

A nagy nyugati katedrálisok gazdag főhomlokzatkiképzésénekmegfe
lelője Itáliában e homlokzat csipkeszerűen fínom márványburkolata, ahol
teljesen el is készült, mint a firenzei Santa Maria del Fioren, továbbá a
sienai és orivietói székesegyházon. Az utóbbi nyilvánvalóan a párisi Notre
Dame homlokzatát veszi mintául és így tanulságosan mutatja, milyen a
francia gotika építészeti nyelve olaszra fordítva. Különben a nyugati go
tika díszítő elemeinek finom részletekbe menő gazdagságára gondolva, elég
csak Andrea Orcogna Orsanmichele-beli tabernákulumára utalni, hogy vi
lágosan álljon előttünk, mennyire párhuzamosan halad az olasz művészet

a nyugatival az érzelmekkel telített vallásosság kifejezésében. Gotikus a
szépségnek az az áhitata is, mely a trencento művészetét a zsendülő ta
vaszéhoz hasonló varázzsal tölti el.

A sötétnek mondott középkor művészete így tükrözi a hit fényében
látott élet és világ szépségét. Számunkra nem csekély biztatást jelent,
hogy korunk nemcsak a régihez méltó új formában tudta feltámasztani a
coventry-i katedrálist, hanem - ami sokkal több - a mai világ egyik
legnagyobb építésze, Pier Nervi az ausztráliai New Norciában olyan temp
lomot épített, mely a gotikus katedrálisok magasbavágyó lendületét és áhi
tatát a legmodernebb építészeti technikábóllevezetett formákkal fejezi ki.-
TAVASZI-HíVOGATÚ

Sorakozz fürgén kedves kankalm
Falunk szelíd hajlatú dombjain!

Már emberekkel telik a határ.
Mind csak a te into zászlódra vár,

Hogya derült dűlőkőn szerteszét
Főldbe eressze a pihent ekét.

Tc reményt ragyogsz amnyló virág,
Hogy folyvást szebb lesz ez az új 1,ilág.

Kivált, ha ember is segít neki
Régi búját, baját felejteni.

S azon fárad minden kemény tenyér,
Hogy áldást hozzon a dúsabb kenyér.

Osz Iván
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Szöllössy Tibor

KOCSIS LÁSZLÓ KÖLTŐI ÚTJA
Pécsett, a székesegyház tövében, a püspöki palota dísztelenebb. keleti

szárnyában él Kocsis László. Azok között a falak közt tölti napjait, ahol
hajdanában Babits Mihály anyai nagyapjának testvére, Kelemen Lászlé
kanonok és várplébános lakott, akinél Babits pécsi diákkorában többször
megfordult s akiről később az "Anyám nagybátyja, régi pap, - Iilaszín
ővvel, kanonok ..." - kezdetű szép versét írta. A Babits-rokon Kelemen
László, a híres könyvgyüjtő és irodalombarát kanonok utóda, a székes
egyház nemrég nyugalomba vonult plébánosa - maga költő. Eddig nyolc
verseskötete, egyelbeszélésgyűjteményejelent meg, s két verseskötetben
társszerzőkkal közösen szerepelt. Mivel az immár hetedik évtizedében
járó Kocsis Lászlónak legutóbbi könyvét több mint két évtizede adta ki
a Szent István Társulat, s azóta is jócskán eljárt az idő, hogy folyóirat 
legutóbb éppen a Vigilia - publikálta írását, a mai olvasó számára szin
te "felfedezésként" hat, ha valahol róla hall vagy olvas. Pedig hajdanán
a legkülönbözőbb folyóiratok közölték szívesen verseit, s nem jelent meg
kötete anélkül, hogy ne foglalkozott volna vele érdemben és elismeréssel
a kortársi kritika. Költészetét egy-egy könyve megjelenése kapcsán 
többek között - Brisits Frigyes, Gyergyai Albert, Rónay György és
Weöres Sándor méltatták.

Kocsis László költészete a magyar lírának abba a vonulatába tar
tozik, amelyet Sik Sándor és Harsányi Lajos neve jelez. Nemcsak az fűzi

hozzájuk, hogy ő is pap-költő, az irodalmi vizsgálódás számára ez egyéb
ként is másodrendű kérdés. Ahhoz, hogy egy költészetről. mint katolikus
irodalomról beszélhessünk, elsősorban irodalomnak kell Jennie. Az él
mény, az indítás, a szemlélet rokonítja velük, s a közös törekvés a magyar
vallásos költészet megújítására. Kocsis Sík Sándornál két évvel, Harsá
nyinál pedig nyolccal fiatalabb, IS ha ehhez hozzászámítjuk, hogy az ő

"ikifutási idejük" rövidebb volt, mint a vidékről indult Kocsis Lászlónak
(Sik Sándorról már 1910-ben kritikát közölt a Nyugat), akikor megértjük,
hogy Kocsis számára Sík és Harsányi költészete erősítő példát is jelent
hetett. Kocsis első önálló kötetét, a Kolostori csendet (1917) Harsányi La
jos a róla írt cikkében az azonos célokért küzdő pályatárs szeretetével s
mint a modern vallásos költészet újabb értékes darabját üdvözölte: "Val
lásos költészetünknek kedves szenzációja van. Egy kis verseskötet jelent
meg a fenti címmel, amelyben ragyogó nyelven, ódon szépségek kincsé
vel megrakottan, aranyos pírban úszó fellegek enyhe hangulata közt
megjelent a szép kolostori élet bájos költészete ..."

A mai olvasó számára nehéz elképzelni azt az időt, azoknak az évek
nek az irodalmi "éghajlatát", amikor Kocsis első önálló verseskötete meg
jelent. Mit tehetett egy költő a század első évtizedeiben, ha pap volt? S
különösen aikkor, ha vidéken élt? A pályakezdés nehézségeit lakkal' ért
jük meg igazán, ha arra gondolunk, hogy a kor úgynevezett katolikus
közv;éleménye legalább annyira idegenül állt szembe a java irodalommal,
az értékes költészettel, mint ahogy például a Nyugat köre értetlenül fo
gadta egy pap-költő jelentkezését, a vallásos élményvilág költői értékű

megszólaltatását, (A Sík Sándorról írt Karínthy-kritíka - igazságaival
együtt - példa erre.) Katolíkus irodalmon - ha egyáltalán helyes e ki
fejezést használni - kölcsönösen valami sekrestyeszagú irodalmat, szív
képző olvasmányok tárát értették, bidermeier hangulatok, az érzések szi-
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rupos-cukrozott kifejezését, az almanach líra fonnyadt virágainak ápo
lását. Annak, aki pap volt és verset irt, s a versben a maga katolikumá
nak a rnélyebb és teljesebb kifejezését kereste, elsősorban ezzel a köztu
dattal. a "fehér irodalom" nyomasztó szürkeségével, a katolikus Iközgon
dol:kozás szűk igényeivel és a java irodalom merev elutasításával kellett
megküzdenie.

Kocsis László elsősorhan ebben az értelemben társa Sík Sándornak
és Harsányinak - a modern vallásos líra újjászületésére való törekvé
sük rokonságában -, másfelől azoriban maga is önálló mondanivalójú,
sajátos hangú költő, aki - ha a múltból keresünk példát - talán leg
inkább a felvilágosodás kora papköltőivel. Anyossal, Verseghyvel roko
nítható, ha pedig a kortárs magyar Iírára gondolunk, lakkor pályája első

évtizedeiben - hangban! - leginkább Kosztolányival, Juhász Gyulá
val, később pedig Erdélyivel és a népiekkel tartja a kapcsolatot. Költé
szeténeík Sik és Harsányi hangjától elütő vonásaira már a kortárs kritika
is rámutatott. Brísits Frigyes írja 1925-ben, az Arany ampolna megjele
nése kapcsán: Kocsis "egészen önálló, más stílű egyéniségnek rnutatko
zik, mint a katolikus líra többi képviselői. Nincs meg benne .az a dús or
namentális pompa, amely Harsányi Lajost [eliemzi. Sik Sándor hevületes
temperamentumának nagyszerű sodrát is hiába keressük nála ... Kocsis
László költészetében szinte bűvölő önállósággal emelkedik uralkodó vo
nássá a vers-, a ritmushangulat."

Ha Kocsis Iírájának karakterizáló vonásait, meghatározó jegyeit ke
ressük, nem lannyira verseiből, sokkal inkább egyetlen prózai kötetéből,

az 1921-ben megjelent Bot Gergely rekviemje elbeszéléseiből olvashatjuk
ki őket. Kocsis Iírájának már az is egyik sajátossága, hogy pályája első

két évtizedében írt versei sokkal személytelenebbek, mint prózai írásai;
ezekben a novellákban - la műfaj törvényei elilenére - sokkal erőiel

jesebben jelen van az író szubjektív hangja, mínt az önmagára csak át
tételesen utaló verseiben. Anélkül, hogy az elbeszélésekben önéletrajzi
adatokat keresnénk s hogy az írások hőseit az író személyével azonosita
nánk - bár az is igaz, hogy Kocsis ugyanúgy .,szegény őr ségi kántor
fiJa", mint la Szelidség és jóság hőse, s ugyanúgy .a "püspök diákja" volt,
mint a ,Jenszterlizlésen" rajtakapott kisfiú, .aki egy másik novellájában
szerepel - inlkább az írások atmoszférája, induloti-hangulati világa vall
arról <ol forrás vidékről, ahonnét Kocsis lírája í'akadt. A vallomásos hang,
az egyes szám első személyű előadás, a falusi emlékek melegségc és köz
vetlensége is világosan utal arra az útipoggyászra, arnellvel Koosis László
az irodalomban jelentkezett. Mi a közös, a meghatározó ezekben az el
beszélésekben? A főként Gárdonyi falusi témájú irásaira emlékeztető

kötetre a csendes szomorúság, a világtól való elvonulás vágya (hogy ne
mondjuk: világfájdalom), a magány keresése, valamiféle századvégi
spleen-es hangulat nyomja rá bélyegét. Milyen jellemző a tárcák címe:
Bot Gergely rekviemje, Búcsúzás, Magános élet, Gyászjelentés, Temetjük
aGelencsér Jóskát, Szelídség és jóság stb. Hősei magános, meg nem ér
tett emberek, barátot nem lelő, szerelemben csalódott diákok, lakik a fáj
dalmat, .a szornorúságot emelik élet-elvvé, "Az árva ácsorgásokat, szót
lan, szomorú nézegetéseket mindig kedveltem" - mondja magáról az
egyik elbeszélés hőse. "Kis cukrászdák fehér asztalai mellé oly sokszor
ezerettem volna ülni, míg a langyos őszi melegben fínom cukorik:ák olva
doztak volna szájamban. A kisvárosi kőszínházra gondoltam, az őszi

promenád jókedvű sétálóira. intírn koncertekre. csendes könyvtár gaz
dag poloaira, de mindent elkerültem. hogy ne fájjon a szegénységem" -
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olvassuk egy másik hőséről. Ha ennek az írásokat átlengő melankóliának
az okát kutatj uk, lehetetlen föl nem ismerni a szerző vonzódását ahhoz
az "esztétikához", amelyben a "szép" va1amiképpen egyet jelentett a "szo
morúval", vonzódását ahhoz a f'ölfogáshoz, amely a műalkotásban ábrá
zolásra és kifejezésre való jelenségek közé a bánatot, a magányt, a szo
morúságot sorolta be elsőnek. Szer-epet játszhatott ebben a magány-kul
tuszban természetesen az a körülmény is, hogy a költő már kora gyer
mekségében, a több gyermekes kántor-apa házában megismerte a sze
génységet, az árverést, a társadalmi háttérbe szorítottságot, ezek az élmé
nyek azonban versindító forrássá csak később, pályája második szakaszá
ban válnak, s új, szociális élményekkel társulva, egymást erősítve, éppen
a korábbi, inkább fölvett, mint természetes hangulattól való megszabadí
tásában segítik majd a költőt. Egyelőre a valóságos, emberi élmények
is az álom és a fantázia képeivé oldódnak, a nosztalgia, a szenvedés-kul
tusz erősítésében, költészetté emelésében nyilatkoznak meg nála.

Innét, az elbeszélések felől érthetjük meg, hogyamilkor Kocsis László
ban megszólalt a költő, miért keresett álruhát, miért fojtotta vissza sze
mélyes érzéseit, miért vállasztott magának "szerepet". Mert Kocsis ahe
lyett, hogy legszemélyesebb élményeit fejezte volna ki, pályája első év
tizedeiben világi pap létére verseiben barátcsuhát öltött s úgy szólt, mint
egy ferenoes szerzetes, s míg maga dunántúli városok papnevelő intéze
teiben tanult vagy vidéki paróchiákon káplánkodott, verseiben a kolostori
csendet énekelte. Első kötetei, a Kolostori csend, a Ferenc virágos kertje
és a Szerit Ferenc miséje versei valójában "helyzet-daJok", legyenek bár
szorosra fogott szonettek vagy a liturgia nyelvén szóló, áradó szabad
versek, a költő a ferences barát szerepébe éli bele magát s a Poverello
kis dalosaként dicséri a magány boldogságát, a kolostor arany
derűjét. Ez a szerep annyira a tesitére szabott volt, hogy Kocsis hosszú
ideig nem tudott tőle szabadulni: E versek érdeme, hogy bennük újra
fölfedezte a kolostort, a szerzetesl életformát a költészet számára, ponto
sabban : alkati szomorúságát, magány-vágyát vetítette beLe ezekbe a ver
sekbr-. 'I'ulajdonkópp ,a novellákban megismert életszemlélet kap itt 
ártételes - megfogalmazást. Ott azt írta: "A fájdalom is <lJklkor szép, ha
önmagáért van", itt: "Oly édes, édes a terhet hurcolni ..." Abból indul ki,
hogy kétféle élet Vian: az egyik a kinti, a valóságos, a "múló világ", a
"bén:1 élet", a másik, amely a kolostori csendben vár az emberre. A leg
szebb vr-r sek azok, amelyekben az ellentéteket szintézisbe tudja hozni,
mint példúul az lnvocatio címűben: "Ó zárda zárd el mindenem, - Ne
kelljen semmit Iéln-ncm." -A Kolostori csend, a Ferenc virágos kertje és a
Szerit Ferenc míséje versei bár egy meglevő, valóságos ferences kulcusz
ból fakadtak (s maguk is élesztőivé váltak errnek a kultusznak), s né
hány szép és emlékezetes darabot tartalmaznak, valójában híjával van
nak az élmény elevenségének és forróságának, inkább külső leírásai 
elképzelései - a ezerzetesi életformának, mintsem annak. lényegét, misz
tikumát megéreztetők. A kötetek tematikus és alkalmi jellege - egyet
len gondolatm épülő szerkezetük - különösen csábított a bőbeszédű

ségre, az egyetlen ,,<üapeszme" variálására.
Ehhez járult még az iS. körülmény, hogy Kocsis végtelenűl könnyen

versel. Rímet találni egy szóra nála nem gond, de ez a verset inkább
erőltetett, mintsem bravúros rímjátékká teszi. Különősen a tiszta ríme
iket kedveli, s azt szívesen háromszor is egymásna csendifi (eledelt ~
nem legelt - eldelelt). .Gyakran iS. rímkényszer hívja elő a szót, esetleg
az egész verssort. Ez a túldíszített forma elnyomja oa költő mondanívaló
ját, s a rímekkel és szójátékokkal való bíbelődés ("kikneik lába gondban
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lábol" stb.) elvonja figyelmért az egyéb formai elemek, a versmondat, a
képek, a metaforák gondos kidolgozásától. Ha a díszes barakk köntöst le
fejtjük, a pőre gondolat nem tud mindig meggyőzni. Ahol látszólag pon
gyolább, ahol nem enged a verszene csábításának, a limekkel való mu
zsikálásnak, a rnértéktelen szó-asszoeíációnak, ott hangja erőteljesebbé

válik, nyelve természetesebb folyást kap. A formai Iazaságokra már a
kortárs kritíka - többek között az imént idézett Brisits Frigyes - fi
gyelmeztette a költöt, s ahol akár ennek, akár a szebadvern hatására
mert "lazább" lenni, ott emlékezeteset alkotott. (Főként a Szent Ferenc
miséje néhány szép darabjában.)

1931-ben jelent meg Kocsis László Mindennapi kenyerünk című ver
seskötete, Ha vian költő pályáján váratlan és meglepő fordulat, akkor ez
az. "Hogyan is volt eddig? Éltem becsukott - Ajtók mögött, berekesztett
szavak - Szépségén tűnődtem s mint a szerzetes - Megbújtam Isten
bagolyváráhan - Messze ..." - kezdődik a kötet. Ha azokat az erő

vonalakat keressük, amelyeknek hatása alatt a Mindennapi kenyerünk
versei fogantak. akkor egyfelől arra a szociális érdeklődésre gondolha
tunk, amely a huszas évek végén, a harmincas évek elején főként az ún.
népi írók műveiben jutott kifejezésre, másfelől pedig arra a bilincset
oldó, formai fegyelmet lazító szuggesztívitásra, amit a szabadvers jelen
tett irodalmunkban. Ma már tudjuk, mindegyik több volt, mint múló
divat. Tartalmában és formájában újította meg irodalmunkat ez a két,
egymástól függetlenül jelentkező mozgalom. Hogy pontosan lássuk, rrri
ről van szó, írjunk ide két adatot: 1928-ban adta ki Kosztolányi egyetlen
rímes versét sem tartalmazó kötetét, a Meztelenült; s ugyaneikkor lát
tak napvilágot a népiesek legjelentékenyebb költőjének, Illyés Gyulának
első verseskönyvei, a Nehéz föld és a Sarjúrendek.

S most térjünk vissza Kocsis új könyvének nyitányára. A versben
számot vet a költő rnúltjával és egyúttal programot ád magának: "Messre
voltam a mindennapi bús kenyér - Égi szagától, embertestvérek asz
talán - Nem volt tányérorn, emberek csatás - Útján nem jártarn hir
nökként, messze - Eveztem fájdalomtavuktól, messzire - Estern a
közösség gyökerén nőtt - Ember-fa ágaról ..." Majd lejjebb: " .. , eddig
nem láttam, - Hogy van kenyér is, gyöngyből növő, - Hogy nehéz a
kenyér életté törése, nehéz - A szántás örök reményér-t, hogy rninden a
- Mindennapi szent kenyért szolgálja s akinek - Nincsen földi ke
nyere, nem nyúlhat az angyalok - Égi falatjáért." Muszáj volt ennyit
idézni, hogy megértsük azt a formai és főleg szernléletbeli változást,
amit a kötet mutat. Mintha elfojtott évek, a falusi gyerekkor élményei,
majd a dunántúli falvakban, városokban, Dombóvárott és Pécsett, vala
mint a külföldi utazásokon szerzett még gazdagabb benyomások törné
nek ki ezekben a sorokban. Az igazi élmény most érinti meg a költöt,
A pasztoráció közvetlen gyakorlata rányitotta szemét a környező valóság
ra, mintha most döbbent volna rá arra, hogy nincs két világ, csak egyet
len, megváltásra váró világ van. " ... látom a lángok - Pokoli tüzét,
hogyan emészti - Katlanában az igazak arcát. - Látom a szenvedés
gyűrűjét. mint gyűri - Körbe a görnyedt gerincek százát ..." Gazdagon
áradó sorokban vall a közösség erejéről, a másokért kinyúló szerétet ha
talmáró1. Hazai benyomásai s a külföldi utakon szerzett élményei jelké
pekké, példázatokká válnak számára, hogy társadalmi, szocialís és nem
zeti gondjait elmondja. A vers szövetébe olyan szavak hatolnak be, mint:
pénz, gond, könny, kín, proletár stb. Aradó kőrmondatok, sűrűn VÍSSZia
térő gondolatritmus, gyakori felsorolás hömpölyögteti mondanivalóját,
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.amelybe a pap hivatásának gondja ugyanúgy belefér, rnimt a külvárosok
és proletárnegyedék szegénysége fölötti töprengés, Az aggteleki cseppkő

barlang kőbedermedt orgonáját szernlélve arra gondol: mi Lenne "Ra
beléd zuhogna az anyátlan gyermek nyöszörgésének - Síró szopránja,
a győkértelen fiatalság - Forró panasza, a gyárak szenvedését lihegő

barna trombitája, - Proletárnegyedek meztelen szenvedése s a nagyvá
rosi - Bárok örömtelen Iáza ..." Visszatalál szülőfalujába is, "a rába
menti kis faluba", s a család, "az árendasok sorsa", a gyermekévek gond
jai most érnek versekké. Ha la prédikációs, deklamáló hang néha 'el is
ragadja, ha úgy is érezzük olykor, hogy a nagy lélekzetre eresztett rnon
datokat nem fűti mindig elég költői lendület, nincs okunk indulatában
kételkedni. A költő meglátja az emberek szenvedését, s most már Szent
Ferenc a szooiális gondolat példájává lép elő. Érezzük, majd lehiggadnalk
a sorok, pántot kapnak az indulatok, s ha majd fegyelmezettebb hangra
vált a most még ódai szárnyalás, akkor érik meg igazán a költő. A Min
dennapi kenyerünk nagy nyeresége a valóságos élet beáramlása Kocsis
László k öltészetébe, s az a fölismerés, hogy ezt a világot, az ernber vi
lágát kell jobbá, tisztábbá. nemesebbétenni: "szenvedni kell a szenve
dökkel",

A magyar irodalomkritika is tulajdonképp most, a Mlndennapí ke
nyerünk után figyel föl Kocsis László lírájára. A Katolikus Szemle, a
Magyar Kultűra, az Élet mallett a Nyugat is foglalkozik költészetével.
Gyergyai Albert írja a folyóiratban a Mindenn,api kenyerünkről: a köl
tőnek ez a kötete "hangban és terjedelemben első nagyobb és érettebb
aratásának látszik." A versek egy részét "szinte szétfesziti valami mézes
bőbeszédűség, elöntve és széjjelrnosva a vers magvát és kontúrjait. A
szokványos papi poézis megnyerő, ha nem is meghöklkentően új témakö
rébe éppen ez az áradó hang hoz bizonyos frissességet és bizonyos formát
lanságot, amiben a magyar költő halványan egy franciára, aranyszájú
Francis Jammes-re emlékeztet ..." (Nem sokkal ezután, a Nyugat 1933-as
évfolyamában Illyés "Katohkus költészet" című tanulmánya nyomán
valóságos vita bontakooztt ki. Illyés cikkéhez a Nyugatban előbb Babits,
majd Gyergyai Alberrt szólt hozzá, a vita Babits viszontválaszával zá
rult. A cikkirók Sík, Harsányi és Mécs László mellett többször hivatkoztak
Kocsis költészetére.)

Már többször nyílt alkalom, hogy Kocsis László költészetével kapcso
lathan leírjuk Prohászka nevét. A [órészt magán erőből működő Nemze
dékek kiadó könyvsorozata, amelyben Kocsis első öt kötete megjelent,
Prohászka egyik munkájával indult. Prohászka neve azonban a modern
magyar lcatolikus irodalom s benne Kocsis költészete számára több volt,
mint program, A Mindennapi kenyerünk szociális ihletésű verseiben a
népi írókra emlékeetető hang mellett észre keH venni azt a felszabadító
hatást is, amelyet Prohászka írásai gyakoroltak erre a Iírára: a keresz
tény gondolatot a modern világban, a mai ember számára kell közvetí
teni ! Kocsis szenzuálís alkata, érzelmi hangoltságú Iírája azonban mind
ezideig inkább hangulatok és benyomások rajzában, az érzések irnpresz
szionísta tolmácsolásában nyilatkozott meg, s a katolikum tartalmának
gondolati megjelenitése hiányzott belőle. A Mindennapí kenyerünk ex
presszív erejű darabjai már ebbe az irányba mutató tapogatózást sejtet
nek. A forrongás Iecsillapodásával, az indulatt töltés hámba fogásával
Kocsis költészetében a harmincas években s azutá:n a lehetséges egyensúly
valósul meg. s ennek rnegteremtésében, kialakításában Prohászka intellek
tuális hatására ismerünk. "Csokonai, Kisfaludy, Gárdonyi izléshagyorná-
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nyát Prohászka Ottokár Elővizek forTllsából merített élmény-témával le
begteti át ... A századvégi ikilehelő lírát a Diadalmas világnézet szere
tettől lüktető szabad íramlású sorokban juttatja költői magasságba ..."
- olvassuk az egyik kortársi Ikritikában Kocsisról.

A Két." külön világ meg a Falum képeskönyve, a költő újabb kötetei
is JÓDészt erzelmi reflexiók sorozata, de hiányzik már belőlük a korai
évek személytelen líráj a, s a közelmúlt évek nyugtalan-vívódó lobogása
is lecsillapodott. Kocsis költészete a harrninoas évek végére beérett, sőt

ikét irányban tovább mélyült, gazdagodott: Egyrészt az ún. pannon táj
költészet hagyományaihoz kapcsolódott, másfelól helyet kapott benne az
öregkor Iírája, az a hang, amelyet Arany János óta "öszikérknelk" szokás
nálunk nevezni.

A fejlődés útja valamiképp így rajzolható meg: A költő eleinte sí
ma, lecsiszolt gyöngyökből épített, a kerek, tiszta dal-formát kedvelte.
Aztán mintha elúnta volna la játékot: .a Mindennapi kenyerünk versr-iben
ezétrobbantotta a magára erőltetett fegyelmet, parttalan sorokban, szinte
végeérhetetlen versekben hagyta dagadni, áradni mondanivalóját. A Két
külön világ, a Dóm és a Falum képeskönyve versei azzal emelik maga
sabb szintre Kocsis László költészetet, hogy bennük a régi és az új ered
mények összeötvözve jelentkeznek, a romok alól kikapart kövekből épít
új harmóniát. "Eltemetem az agitátor vad hangját... - Szelídség-Iécét
cövekelem házam köré ..."

Húgy mit jelent ez a magasabb fokon megvalósult szintézís, a leg
világosabban Kocsis Dóm círnű ikötetén mérhetjűk le. Ez a könyv is
egyetlen gondolatra épülő, összefüggő versciklus, külsősógeiben tehát a
tíz évvel korábbi keletű Szerit Ferenc miséj ére emlékeztet. De menmyire
más ez a költészet! " ... míg amaz csupa angyali lebegés, fölfelé-szálló
egyházi zene, ezzel szemben az új költemények tömörek, nemesen-nehéz
kesek, az életadó földre súlyosodók ... A Szerit Ferenc rrnséjében a jó
sággáoldódó lélek szinte nem is érinti oa talajt, a realitást; a Dómban a
mindennap problémái tárulnaik elénk, ,a nyomor, bizonytalans-ig és té
velygés, malyeket vígasztaló és feloldó erővel vesz körül a templom" 
írta annakddején Weöres Sándor.

A versekben kifejeződő harmónia a költőben magában kiküzdött
harmóniát föltételez. Kocsis László tulajdonképp most jutott el oda, hogy
tisztázza költői programját. Az eddig ösztönös verselő most válik tudatos
költővé. Érzékeli a világ változását: "időnk.áldaJtlanélet százada". A zajló
kinti világ ,a lé1eik értékeire figyelmezteti, de tudja, hogya hit szavát e
kor embere számára már nem lehet a hagyományos eszközökkel kózve
iíteni, s tudja azt is, hogy az ernberek gondjaihoz való közvetlenebo oda
fordulás, a szociális problémák megoldisa nyitja meg számukr-i o. ke
gyelern útjáJt. Az egész életet kell megaldani, ez az egyetemességre '. aló
törekvés a okatolikum lényege - hirdeti új verseiben. Mint pop, 32 em
bertestvérekkel vállal közös sorsot, s mint költó, ennek ~l sors-vállalásnak
akar kifejezője, "tükre" lenni:

Nehéz a vers? Pöröly csapással
Kalapálta zord kéz a hangokat.
A pöröly csak zúg s nem trilláz, altat ad.

Kemény aszó? Közös lélek-földnek
Sivatag sirjában született
S tört lélek húrnak hegedfire tett.
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Bomlott a sor? Te is bomlott vagy
S lásd, én a tükör, téged tükrözlek,
Versem csak lelked ekhója: üdvözlet.

Hogy én is, én is fájni görgetem
Szavak széles folyóján versemet?
Csodálod ? Egy vagyok veled s veled szenvedek.

(Egy vagyok veled)

Amikor a Falum képeskönyve verseit olvassuk, - mutatis mutandis
Arany János jut eszünkbe. Akárcsak Arany - aki ifjúkorában meg

Irta a Toldi estéjét, s amikor már a maga életének estéje következeitt el,
akkor fordult az ifjúság napfényes emlékei felé a Toldi szerelmében, 
Kocsis László is hajdanán az élettől búcsúzó kolostor csendjét énekelte
meg, s most, érett férfikorában idézi föl .a szülőföld, a gyermekévek ké
peit. A dolgok most kerülnek abba a távlatba, ahonnét pontosan megfi
gyelhetők. Pensze az egykori benyornásokhoz, reális életmozzenatokhoz
hozzáadja a felnőtt költő és érett ember letisztult bölcsességét, kimun
kált, leegyszerűsödött Iormaművészetét. Ezeknek a verseknek a szép
ségét - akárcsak Arany öregkori Iírájának, gondoljunk például a Vásár
ban című versének klasszikus nyugalmára - tulajdonképp ez a %ettős

fénytörés adja: pontos és érzékletes rajzoik a magyar falusi életről, ugyan
akkor van bennük valami távdattartás. visszafogottság, Kocsis egyénisé
géhez oly jól illő halk szomorúság, csöndes derű és melankólia. "Szelid,
szordinós líra", ezzel a jelzővel illette Gulyás Pál a Falum képeskönyve
verseit.

"Falum fakó házaik fából. - Éldegélés tarisznyából. - Vén gyer
tyános, a Szappanyos, - Gyertyánfában nem hiányos" - olvassuk 'a
kötet nyitó versében. A költő képzeletben visiszatér szülőfőldjére, s egy
más után megelevenednek a falu jellegzetes alakjai, Kalarnászos JanCISIÍ,
a birtokát elborozó gazda, Naaa, a falu bolondja, felvillan a vásár, a Lagzi
képe, s a kötet Jegsikerültebb darabjaiban a népi vallásos élményt és
szokásokat, a passió-játékot, a oelli búcsút, a virágvasárnapi cioarnaeaág
szentelést sikerül költészetté emelnie, Atmelegednek 18. költő sorai, amikor
gyermeikkorára gondol. Ezek az élmények már nem példázatok számára
szelgálnak ürügyül, hanem önmagukban, realitásukban hatnak. A képeik
éppen pontosságukkal, valóság-hűségükkel tudnak töbibet mondani 00
maguknál. A rajznak, a képnek ez az élessége néha csak egy sor, egy
szakasz terjedelméig ér (s ez a verseiket egyenerlenné teszi), másikor az
egész versre jellemző. A Részesek círnű versben olvasni ezt a remek
részletet. "Részes: kaszás, marokszedő lány - Az új báró bérelt birto
kán. - Pupos vén pajta volt a fekhelyük, - Lámpasuk csillag; napjuk
az ég, - Az izzó napnál nem volt egyebük - S a süket sötét, mi rájuik
terült." Íme, hogy fér négy sorba tömör jellemzés: "Kardos Nácinak nem
volt földje, - Földje, rétje régen a Jroloba, - Csak annyi a telke is
neki. -- Ha meghal, ingyen beterneti." Az őszi falusi esték hangulatát
így idézi: .,Nött a sár, dagadt, ragacsolta - A házaik halvány oldalát, 
Az ég fénytelen csomagokba - Fonnyadtan magán merengett ..." A
hajdani rábamenti falu múlttá merevedett képei támadnak itt életre, úgy,
hegy bennük azt is megérezteti a költő, hogy ez a falu az ország és a
tört-inelem része.

A múltra emlékező versek szornszédságábau megszaporodnak a jelen
őnvizsgála tot kifejező elégták. Ezokbcn a versekben portrét rajzol ma-
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gáról.a költő, s tulajdonképp most talál egymásra a rajzot készítő kéz és
a rajz tárgya: Kocsis kezdetben is meghatódottságra, nosztalgiára hajló
hangja most talál igazi tárgyára. A versek ilyen cimet kapnak: Számadás.
Elégia, Vallomás stb. A költő eredendő vágya a meghlttségre, a nyugalom
ra most találkozik az élet valóságos révbe érésével, a hajdan inkább csak
vállalt és keresett magány most köszönt igazán a költőre, Arany Eptló
gusára emlékeztet ez la számvetés. de talán Kocsisból még az a csipetnyi
elégedetlenség is hiányzdk, ami Arany versét némileg szomorúvá teszi.
"Selyempap1an ágyak engem nem ringattak, - Száguldó autók útszélen
!kint hagytak ... - Emberségern fája útszélen is megnőtt, - S ringatnak,
csókolnak csillagak és felhők." Mintha a hajdani szomorúság is kioldód
na a költő szívéből, s a dolgok mögé látó bölcsességgel, póztalan egysze
rűséggel tudná elfogadni az elmúlás, a halál gondolatát: "így érkeztem a
négy kereszthez - Virágosan. Már tudom: est ez! - Vár a csacsogó
csavargéra - Angyal s intő utolsó nóta. - Még egy kereszt. Azután
csend lesz." '" Aligjhanem ezek a versek Kocsis László legérettebb, leg
szebb versei, s osak sajnálhatjuk, hogy "lelkének fekete kenyerén" ma
nem nőhetnek az olvasák: verseinek publikálása éppen akker szakadt
meg, amikor költészete beérett, leegyszerűsödött, arnikor a nemes bort
szüretelő évek j öttek el,

Kocsis László utolsó verseskötete. a Falum képeskönyve 1942-ben je
lent meg. Folyóiratban utoljára olvasott versének legyiJk szép szakasza
így szól: "Lobogó arany nyírfám, olyan - A lángod, rnint a lelkemé, 
:F::gberohanó aranyfolyam - Aranyként szállasz ég felé. - Nem is
vagyok már e világban, Legyőztem véres szörnyeket S
mint a mdnisztráns bokrok ága - Őszi csengömmel esöngetek." A költő

ma Is itt él közöttunk és ír - "Oszi esengömmel csöngetelk." -, újabb
termése két kéziratos kötetet tesz ki. Ezekből s a korábbi versekból, az
egész életmű mintegy félezer költeményéből érdemes lenne kiválogatni
IS kötetbe gyűjtve viszontlátni mindazt, ami az irodalom számára jelen
tős és maradandó érték, ami a mai és holnapi olvasó érdeklődésére

számíthat.

•

MESSZIRÜL

(Énekek éneke 8:6.)

Itt nincs folyó, hogy tifelétek menne
és észrevennéd a vonat ablakon
ha Pestre mégy, hogy üzentem a habján
és szé1.testvéTÚnket a Bakony
elfogja szürke ködbe zárva.
S ha eresztené is oly messze a messze.
Mire kertedbe érne oly gyengén suttogna ,
föl sem figyelnél az őszi levél-neszre.

Csönd van. Melegen lobog a tűz,

Nálad is ég. A szerelem lángjai tűznek.

"Lángjai az Úrnak lángjai" - mondják,
s messziről is veled összefúznek.

Ercsey Előd
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TERA írta Dallos Sándor

Ez a pince, ahol lakom, csöndes, akár a templom, s jó mély. Tizenegy
faléposőből áll a lejárata, sötét is egy keveset, sőt a levegő is dohos ben
ne, hiába hagyom nyitva az ajtót, mindezek ellenére azonban sok mindent
meg lehet látni belőle. A falai barátságtalanul szürkék s az ablaka hason
lít a börtönéhez, hanem azért jól látom én innét, hogy nem eléggé szere
tik egymást az emberek. Nem. Innét nézve rögtön kitetszik, hogy nagyon
furcsa törvényeik vannak, melyek hatalmasabbak náluknál, jóllehet ők

csinálták őket. Nem eléggé szeretik egymást az emberek. Érdekesek a
bajlódásaik s érdekes a butaságuk, mellyel kínozzák egymást. Rendes la
kásaik vannak, délben ebédelnek, este vacsorához szegnek kenyeret, puha
toll van a vánkosaíkban, napfény éri az arcukat és levegő, látnak lepkét,
bogarat és fecskéket, szemükbe csurran a felhők puhasága, van templo
muk, gyóntatószékük. vannak imádságaik és énekeik és mégis míndez
hiába van, nem nevel rajtuk semmit. Csak fenekedve néznek egymásra s
ahelyett, hogy segítenének. egymás rovására élnek.

A szemben lévő ház első emeletéről például elköltözött aszobaúr.
Egy hónapja már üres a szoba, látom, állandóan nyitva van az ablak s
a szél pöffeszkedőre duzzasztja a tüllfüggönyöket; nem lakik a szebában
senkisem. Olyan ez a nyitott ablak, mintha kihalt volna mögüle valaki,
pedig ,a szobaúr költözött el. Nem nagy dolog ez, de ismertem, mert az
őszön, hogy ideköltözött, én vittem fel a kofferjét az emeletre. Támasz
tottam a pinceajtó mellett a falat, mikor taxin megérkezett s odakiál
tott nekem hetykén:

- Nem vinnéd fel a escmagom az első emeletre? Hóryéknál lakom,
a hatos szám alatt.

Mosolyognom kellett a hetykeségén, hogy ígyegyszerűen csak Iete
gezett, holott nem lehetett idősebb nálam, sőt okosebb és magasabbrendű

sem, valami gyárban volt tisztviselő, azt se tudta, ki vagyok s ha megkér
deztem volna tőle, hogy mire ilyen kegyetlenül büszke, torkán akadt vol
na a szó és nem talált volna magában egyetlenegy olyan dolgot sem, ami
re méltán büszke lehet. Mert ember kevés jár a földön. Hanem éppen
szelíd hangulatban voltam, megmarkoltarn hát a kofferjét s szépen fel
ballagtam vele. Még jól is esett. Az izmaim is éltek egy kicsit, meg jól
esik az embernek, ha bármihez hozzáérhet anélkül, hogy kisebbnek érez
né magát míatta, vagy bepiszkolódnék tőle.

Egy lány nyitott ajtót s azt mondta:
- Tessék letenni a csomagot.
Barna szeme volt, barna haja IS alaposan kidolgozott kezei. Jól meg-

dolgozhatott a megélhetéséért.
- A szobaúr holmija?
- Igen.
Elvette, bevitte a szobába, üvegbe vizet eresztett, tálcára tett, po

harat tisztított melléje s azt is bevitte a szebaúrnak. Álltam a konyhá
ban s pillanat múlva megjött a hetyke hivatalnok.

- Nos, nem volt nehéz ?
Mosolyogtam.
- Nem. Az ember megszokja, hogy mindig olyasmiket cipel, amit

mások nem bírnak.
- Haha, filozófus - nézett rám a jszobaúr, - Angyalföldön is

terem filozófia? Fogja.
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Rendesen megfizetett. Nagyon úrnak akart látszani.
A lány kijött, kisimította a kötényét. Valami mindeneslány volt, de

jobbfajta. Először rokonnak gondoltam, olyan elhalt testvér gyermeké
nek, akit külszínre kegyeletből, valójában azonban a munkájáért tarta
nak a rokonok. De cselédlány volt, látszott az alázatából. Faluról elsza
kadt cseléd, aki állandóarn retteg, hogy el ne törjön egy tányér s aki iga
zán mindennek ki van téve a világon és senkinek eszébe nem jut, hogy az
élethez például neki is éppoly joga V3n, mint másnak és hogya tenye
rében neki is csöndes álmodasok bújnak meg, ha este lefekszik.

- Tiszta vizet tettem - mondta a szebaúrnak. - A lavórban is
tiszta víz van, ha esetleg rnosakodni tetszik. A nagyságos asszonyék nin
csenek idehaza.

A szobaúr bement IS annyit mondtarn:
- Jónapot.
A polcon ragyogóra dörzsölt alumíniumedények sorakoztak, a spar

herd csillogott s a stokedli lapja sárgán tiszta volt a súrolástól. A moso
gatódézsa le volt terítve s a kefe kint szaradt az ablak párkányán,

- Mi a neve? - kérdeztem a lánytól.
- Teréz - rnondta elmosolyodás nélkül. - Tera.
A szeme sarkára esett a napsütés s a haját egyszerűen hátrasimí

totta. Két cserép muskátli volt a kefe mellett az ablakban s lent az ud
var másik felében egyik földszinti ablakban borotválkozott Pgy fiatal
ember.

- Jó munkát!
Elmentem. Mindössze ennyit beszélgettünk.
Ez az őszön volt, úgy október elején, pontosan október elsején, hisz

az albérlők rendesen elsején vagy tizenötödikén költözködnek. Itt-ott még
igen jó melegen sütött a napocska s olyan ökörnyálcsapatok utaztak a
házak felett, mint egy karaván. Volt, amelyik elakadt a kéményekben
vagy az antennalécekben s ez úgy nyúlt a többi utan, tövevel a moz
dulatlansághoz tapadva e hullámzódva a szélben, mint egy elakadt lélek.

Jött aztán a november, kihült a pincém s a levegő, ahogya suszter
asztal folé hajoltam, vetvén a betúket, kezdte harapdalni a hátamat, mint
a vízben a halak. Tél lett bizony, az idő szekere elhozta rendesen. nagy
csengés-bongással s magam voltam a pincében, mert Gyopár - vérmér
gezés miatt amputálták az egyik lábát - pedig dc drága pajtasom volt,
még szeptemberben hóna alá vette egy reggel a mankót sitthagyott,
hogy terhemre ne legyen most már. Magam voltam hát, Hordtam az a8Z
talostól a forgácsot ellenmunkáért, begyújtottam a kis kalyhámba és
sokat énekeltem, hogy ne legyek olyan egyedül. Mert az ének a legjobb
társa az embernek s meg lehet figyelni, hogy minden magányos ember
énekel. Bizony, a szél megkereste az én ablakomat és ajtóm at 1S, alapo
san megdörömbölt rajtuk, s órákhosszáig elhallgattam, ammt a kárme
Iiták templomtornyával párbajozott. Csak úgy sikított és vágta, mint a
penge.

Sokat olvastam bibliát a télben s a lágy és tiszta sorokkal elbékél
ten barátkoztam.

Faragtam apró holmikat is fából, mer t sok dén) időm vol, s a fara
gás békességet ad még az éhség ellen is.

Sokat néztem a parazsat, mert a légvonatban izzó p:Wá7S egész világ.
Sokat néztem a falat, mert a szürke fal a magányos ember térképe,

színháza és rajzpapírja.
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És sokat foltoztam a ruháimat, mert az élet nincsen meg foltozás
nélkül s az apró gesztusok a magányos ernber altatója.

így jött el a tavasz, mint ahogy minden esztendőben eljön, szegényre
és gazdagra, albárlőre és pincelakóra egyaránt, nem nézvén a rangot.

A télben sokszor láttam a hetyke szobaurat, amint megjött a híva
talából, vagy esténként szmokingban mulatságba ment. Igazán mondom,
nem írígyeltem soha egy percre se, mert a szemeiben sohase láttam sem
miféle alázatot.

A lányt is láttam, amint reggel bevásárolt és délutánonként gya
korta .2 szerieshez szaladt. Éltek, futottak, dolgoztak és pihentek; minden
ki ember volt körülöttem s ha elfelejtettem, hogy mielőtt elvonultak itt
előttem, spionkodtak, csaltak, irigyek voltak és gyalázatosak, egymás el
len törtek és ártottak egymásnak, szerettem őket és vígasztalás voltak
nekem. Az arcuk, a szemük, a 'Szájuk és a mozdulataik. Mert bármeny
nyire igyekeztek is, nem tudták egészen legyilkolni magukról, hogy va
lamikor gyermekek voltak.

Hát kitavaszodott. Februárban már csorogtak a tetők, a falak ára
dásba fogtak s a szél füttyében volt már valamí lehelet. S mi kell az em
bernek? A lehelet jósága. Március lett, József-nap után megindultak a'
virágszagok s áprilisban betörtek a városba a pihés virágbébiták is. Tele
lett nyitott tenyérrel a világ s a nap aranytojásokat potyogtatott a föld
re, mint egy borzas kotlós. Szép volt minden, nagyokat csavarogtam s
örültem a testem és lelkem békéjének.

Hanem a szobaúr elköltözött. - Aprilis tizenötödikén délután le
jött s mert megint a falat támasztottam, megkiáltott.

- Nem hoznád le a csomagomat? Kőltözködöm.Hóryéknál lakom, a
hatos szám alatt.

- Nem! - mondtam. - Most éppen nincs kedvem hozzá.
Nagyon jól sütött a nap, nem esett volna jól megmozdulni, így hát

visszament a szobaúr s a lány hozta le utána a csomagját. A Tera. Le
hozta, letette a kapu alatt s míg a szobaúr taxiért ment, ott állt mellette,
hogy senki .el ne vigye. Éppen olyan volt, rnint az ősszel, semmit se vál
tozott. Csöndes, zárt alkalmazkodásba formálódott egyszerű lányarc. A
szobaúr megjött a taxival, feltették a csomagot, megvesződteik:vele s amí
ker készen voltak, azt mondta a lány:

- Istennek ajánlom.
Aztán lesimította a kötényét s felmen t.
Ennek egy hónapja lehet. Egy hónap óta üres a szeba s úgy pöf

feszkednek az ablakban a függönyök s olyannak látom ezt, rnint mikor
még odahaza gyerek voltam. Örülök neki.

Szombaton este lejött Tera az emeletről s kilépett a kapun az ut
cára. Ünneplőben volt, a feje szépen bekötve, ruhája rendes, "kezében kis
koffer: a motyój a. Mint aki utazni készül. Semmi külöriös nem volt az
arcán, Egyszerű volt és csöndes, a legkisebb emóció se volt rajta. Ültem
kint a székemen s néztem. Megigazitotta a kendőjét s elindult balra, ki
a Váci út felé. Csöndesen rnent, mint az egyszerű emberek, akik nem akar
nak betoppanni a világba. Mint egy hétköznap. Fél kilenc volt. Egészen
különös, hogy én is elindultam. Bevittem a székemet, bezártam az ajtót,
s elindultam ténferegve, mint ·egy suszterlegény,

A Tera ment. ment a Vád úton, a baloldalon, le Újpest felé. Csön
desen lóbálódott kezében a kis koffer s a szürkületben olyan volt, mintha
új helyre k öltözködnék, új konyhába, új alumíniumedényeik közé. A
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cselédkönyvével a hóna alatt. Jó messze, a gyárak alatt, az egyik utcánál
befordult balra, a Duna felé s tovább rótta a port. A Váci út csak úgy
hörgött az autóktól. A trafikban bélyeget vett, ráragasztotta egy levelező

lapra s egy ládánál feladta. Lassan elfogytak a házak és szabad helyre
értünk. Tem nem nérett se jobbra, se balra, csak ment, Ment, mint aki
nek helye van, ahová megyen. Kiért a partra, letette a ikofferjét, leve
tette a kendőjét. Megállt. Keresztett vetett, ránézett az alkonyattól égő

égre s mozogní kezdett a szája. A haja szépen hátra volt sírnírva. Aztán
leült, levetette a cipőjét és odatette a kofferje mellé. Kivette nyakából a
kis ezüst érmét, azt is odatette a kofferre. Aztán a melléhez nyúlt átvál
tozott arccal, végigsimított magán s elindult a víznek oly nyugodtan,
míntha át akarna gázolni rajta. Mintha a színén aikarna járni harisnyás,
paraszti és szomorú lábaival. Mint a lélek. Az arca ég felé, mintha ál
dozna,

- Mit akarsz ? - szólok neki egész iközelről, mert beértem. -
.Messze a part és ... ejnye, mit akartál már, te leány?

Megáll, meg se rezdül és azt mondja:
- Tessék.
Aluszik, alva jár, csak megszokta, hogya parancsot fogadja. Az ar

'oa belülről fényes s az elhatározás olyan egyenes benne, mint a sugár,
Mekíkora ereje van !

- Csönd! - mondom neki. - Gyere el és fogd meg a kezemet.
Nyújtern neki, megfogja, leülünk. Az este csöndes és mély, az ég

.alacsonyabbra ereszkedik s a Duna folyik alábunknál hangtalalanul,
míntha nem is anyag lenne. Ülünk ott. Keze a kezemben van s mind a
kettőnlk keze a porban. A por meleg a naptól, de az aljáról már oson a
hűvösség. A nyírfák szaga kiárad a ikérgekből és szinte nyirkos lesz tőle

a hajunk. Madarak pityegnek s úgy tetszik, mintha éreznénk a világ
mindenség iszonyú rohanását, Félórák múlnak anélkül, hogy szólanánk
egymáshoz. Lassan besötétedik, az este megérinti a világot és megáldja
magának. Fények gyúlnak és átsurrannak a vízen. A sziget körül csen
getnek valahol a propellernek.

- Nos ? - mondom sokára,
A végtelenségen átsuhan a béke és köpönyegbe húzza a fákat. Ke-

zünk a porban s fejünk az égben. A sötétség milliárd atomja sustorog,
- Nos?
Kis csönd.
- Gyerekem lesz.
Olyan nagy az este osöndje, hogy a víz zaja színte zene. Halljuk:

most úgy csobban, mint az üveg, most, mint a réz és most, minc a ha
rangötvözet. Ha soká hallgatja az ember, melódiája van, távoli koncert
és a csillagfény sziszegi a szopránt hozzá. A csillagfény, ami talán míl
lió esztendeje indult el és most ideért. Minden pillanatban új és új su
garak Végtelen öble van laz éjszakának s az egész világ olyan csak benne,
mint egy kis kikötött hajó.

Felállunk. fogjuk egymás kezét 8- testben hűvösen vagyunk, mint a
ialevelek.

- Gyere - mondom csöndesen. - Nem szabad halállal meg
gyalázni ezt . .. - és körülmutatok a végtelen csöndben - és ezt. .. 
és magunkra ezeretnék mutatni, de a lelket csak lehelem és nem tudom
megfogni - amit kilélegzel és amit magadba szívsz ... ami a szemed
ben a látás és ami ...
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Nem tudom neiki megmondani. S elindulunik.
- Gyere - mondom -, nálarn két ágy van s majd csak Iesa

valahogy.
És hazaviszem.
Ez tegnap volt, szombaton, ma vasárnap van, délután öt óra. Ez az

utca, ahol lakom, úgy fekszik, hogy a nap ilyenkor már nem süt bele, a
falak szürke reflexet vetnek s a pincében már homályosodik a világosság.
A Fóthy-út sarkán kocsma van, ott isznak és énekelnek az emberek,
én itt az asztal mellett ülök s Tera tesz-vesz és rendezget a lim-lomok kö
zött. A Gyopár ágyában aluszik s ahogy itt nézem, oly furcsa elgon
dolnom, hogy gyermek születík majd ezek között az ócska bútorok kö
zött. Gyermeke lesz egy nőnek itt nálam, aki senkim és semmim, nem a
húgom, nem a feleségem, osak egy embertársam, akit, lélekkel érintettem
csak, de akahez mint férfi soha hozzá nem értem. Gyereke lesz egy idegen
nőnek az én bútoraim között, az én életem mellett s engem semmi más
nem köt hozzá, csak az, hogy ember vagyok. Még nem is tudom, ho
gyan lesz, mit csinálok majd, miből élünk, mig a gyermek a világra jön
B meddig tart míndez, rnert azt se tudom egyelőre, Illennyit ikell még
várni rá, de vállaltam s most már nem lehet kitérni és nem is akarok,
Mosolyognom kell ezen a furcsa szituáción s elképzelek egy újszülött
gyereket nagy fejjel és húsos kis lábakkal, Ugyan már, milyen furcsa ez!
Nézem a lányt - milyen csinos és egészséges - amint tesz-vesz, haj
ladozik, a ruha kiadja a formáit, agyarrira szalad tőle a vérem s már
készülök felállni, hogy - eh, mit! - magamhoz kapom és kiveszem
a részem belőle, hanem mégis mást gondolok, fogom az üveget s mert van
némi pénzem, atmegyek a kocsmába és bort hozok neki, mert még itt
ott megdidereg a tegnapi elhatározás szorítása után. Bort hozok, töltök
neki IS mig lassan iszogatja, megszidom magam az előbbi gondolatért IS

az jut eszembe, hogy ez a pince milyen mély, tizenegy lépcsőből áll a
lejárata, igy estefelé sötét is, sőt a levegő is dohos benne, a falai ba
rátságtalanul szürkék s az ablaka hasonlit a börtönéhez s mégis milyen
messze el lehet látni belőle.

VALAKI

V/Jlaki hangja a fákba fonódva
(Ha a lián szakad madárraj rebben)
Elérek-e apartokig ?
Nem jár a láb a zörgő falevélben

Itt valamikor visszatérne az óra
Szembeszállva kettőnk titkaival
Most látom csak nem vagyok semmi
És nekem minden ismeretlen

Itt valaki nem ismeri az órajárást
Az értelem virágán elhamvadt eget
Most hallom a semmi jólismert hangjait

Frigy a titokkal
Elkerülhetetlen

Alberti István



A KINOS HELYZET írta StefanAndres

A szerző "Isten riportere" cimű

hangjáték-sorozatának hatodtk darabja.

GONG

BEMONDO: Isten riportere című sorozatunk hatodik előadását hall
ják. Címe: "A kínos helyzet".

RIPORTER: Az evangéliumban előforduló ezép, vidám, de főleg fen
ségesen tragikus helyzeteket mindenJki ismeri, ,aiki ezt a mánden könyv
nél kimeríthetetlenebb könyvet olvasta, De ugye, kedves hallgatóim, le
hetséges, hogy miképp a mi életünkben, úgy az evangéliumban is akadhat
kínos helyzet és hogy ennek a kínoe helyzetnek ugyanakkor evangéliumi
jelentősége is van? Kínos helyzet! Fölösleges magyarázgatni! Aki még
pirulni tud - nemcsak a maga, de a másoik hibái miatt ils, és nemcsak
aikkor, ha valaki megakad a beszédben, hanem olyrankor is, ha valakli
folyékonyan fecseg, vagy índíszkrécíót követ el, esetleg rágalmaz, s még
hozzá észre sem veszi, hogy szavai sem önmagához, sem a helyzethez,
amelyben beszél, nem méltók, - az megérti, hogy míre gondolunk, Ilyen
kínos helyzet okozója lehet egy gyermek, aiki Inem fogja fól szavainaik
következményét; vagy valaki idegen, beavatatlan. Gyakran egyszerűen

mámor vagy harag dobja felszínre a szavakat, melyek - mint a vulkán
ból kitörő láva, robbanásszerűen hozzék létre a kínos helyzetet. De még
ennél is rosszabb, ha ez eféle szívet-lelket ildnzó emberi összeütközést
olyan valekd idézi elő, aikli az önhittségtől és elbizakodottságtól minden
érnékét elveszítette a kínos helyzetek iránt. De ha mégis észreveszi, so
hasem önmagát teszi ezért felelőssé, mindig inkább másokat. Ilyen e8e
tekben a kínos helyzet ra társadalmi humor területéről a rtI1agédia terme
tére csap át, olyan mértékben, amilyen mértékben szenvedő főhősének

- és ilyen minden kínos helyzetben akad - érzékeny és védtelen .:t
szíve. Az Evangéliumban előfordulo kmos helyzeteknek a názáreti Jézus
a szenvedő főhőse. Látszólag békés oszinteséggel súlyosan megbántják,
méghozzá nemcsak ellenfelei, hanem ugyanabban az órában, ugyanabban
ra teremben, ugyanazon alkalommal tanítványai is. Jézus védekezik. A
farizeussal szemben - aki őt, a vándorló prédikátort; jómódú polgári
szokás szerint vendégtil Iátta - polgári jogait Védelmezte, amelyek sze
rínt igényt tarthatott ra szokásos udvariasság ceremóniájára, amellyel a
vendéget az CgS3Z világon fogadni szekták. Tanítványaival szemben sok
kal sebezhetöbb pontot kellett védenie: gyöngédség, nagylelkűség, meg
értés után vágyakozó szívét, A !kínos helyzetben az a külöll1!ös, hogy mín
den jelen1évore másképpen, az őt jellemző módon hat kínosan; tovabbá,
hogy senki se önmagát okolja érte.

Ösevangéliumí, ősemberi jelenet. Az Emberfia kezét védőn a mélyen
elvörösodött asszony fólé emelve szól: Mit bántjártok ezt az asszonyt?
Máté evangélista annyira szerette azt a képet, hogy miután pár vonással
megrajzolta, fölkiált: "Mindenütt, ahol a világon hirdetni fogják az evan
géliumot, megemlékeznek majd arról is, amit ő tett !"

Képzeljük el, kedves hallgatóim, a közelebbi körülményeket. Men
jünk el lélekben Bethániába, mégpedig a bélpoklos Simon házába. Ezt a
jelzőt valószínűleg egy ezerencsésen átvészelt bőrbaj után kapta. Annak
idején még nagyon summásari jelölték a betegségeiket. Simon farizeus
volt, ami annyit jelent, hogy az elkülönültek, a tiszták, a buzgók, a tör
vénytudósok széktájából való. Ha alakját a jelen időben akarjuk elkép-



zelni, egyszerűen azt mondhatjuk: a kánoni jog professzora. Nyilt házat
'Vitt, érdeklődő, barátságos, erőshitű volt, megdönthetetlen alapelvekkel,
amit nem is lehetne kifogásolni, ha minden előírást, a legkisebbet is visz
szavonhatatlannak, öröknek, abszolutnak nem tartotta volna. Sirnon meg
hívta a vándor prédékátort, hogy végre ikörülszaglás:zhalS&a. Nagyon le
hetséges, hogy ez a Jézus rabbi, szektás, vagy ahogy rebesgetfk, talán még
forradalmár is, ajánlatos kdesit utánanézni. E pillanatban az étkezőasztal

körül hevernek - a házigazda és vendégei - ~égi keleti szokás szerirrt
mindegyikük egy diványhoz hasonló fékhelyen ~inyújtózva, amelynek
fejrésze egy alacsony asztal felé van fordítva. AmiJkor a jelenet elénk tárul,
él szolgák éppen a vacsorát vtszík a hosszú asztalhoz.

(Zajok, evőeszközök csengése, halk flótaszó, nevetés.)
RIPORTER: Az oszlop rnögött még senkitől észre nem véve, egy asz

szony áll. Bár mélyen le van fáJtyolozva, a sűrű redőtk ellenére is fel kell
figyeLm nemes, szép alakjára. Tarkán font fűzfakosarat tart a karján,
Most egy Iépéssel előrejön .az oszlop mögül ... A heverőhöz közeledík,
amelyen Jézus rabbi feksZÍ'k... Letérdel... Néhány tanítvány már ész
revette, - most a házigazda is.

(Zajok. A nevetés ,elnémul, lassan-lassan az étkezés zaja is elcsitul,
csönd lesz, csak a távoli flóták hallatszanak.)

RIPOR'I1ER (halkan): A hirtelen beállt csönd, úgy Iátszik, zavarba
hozta .az asszonyt. Reves mozdulattal hátraveti fátylát, most Jézus lá
baihoz hajol, arca pillanatra sem látható. Jézus nyugodtan tovább eszik,
ő az egyetlen, aki látszólag nem törődik az asszonnyal. De Simon, a há
zigazda, savanyú arccal Jézus felé fordul. Semmit Bern ért.

Fejcsóválva kérdem:
SIMON: Nem érzel semmit a Iábadnál ?
EMBERFIA: Hogy érted ezt ?
SIMON: Mit csinál a lábadnál az a nő? Miért nem küldöd el?
EMBERFIA: Míért kellene elküldenem ?
(Szünet, zajok, a halk fuvolaszóba asszonyzokogás vegyül.)
SIMON; Hallod? Sír.
EMBERFIA: Igen, sir.
SIMON: De Lábaidra hullan.ak a könnyei! téged ez sem zavar? Néz

zétek, nézzétek hát, még a haját is ik'ibontja, fúj, mint egy rabszolganő!

Igen. igen, és te, rabbi, miért nem mozdulsz ? Hagyod, hogy a nyilvános
ság előtt egy asszony könnyeivel áztassa lábadalt - ó és és a hajával,
igen igen a hajával szárítgassa ? (Halkan.) És méghozzá ilyen nő! Én
ugyanis már régen észrevettem, rniféle nő ez! Még most sem tudod?
Megmondjam ?

EMBERFIA: Tudom jól!
SIMON: Jó, de hogy mivel f'oglalkozük ? Tudod azt is ? Úgy értem:

mi a hivatása, ismered a hivatását? Tudod hogy ez - (undorodva) de ez
már több a soknál. Nem szahad tűnnöd rabbi, hogy míalatt mi eszünk,
neked a lábaidat ikenege.sse.

EMBERFIA: Az olaj nagyon jó, Simon, nem élvezed az ilLatát?
SLMON: Az attól függ! Ha egy - már bocsánat - közismert utca

lány korsajából árad, semmiesetre sem.
(Zajok, izgatott suttogás, morgás, flóták tovább szólnak.)
SIMON: Botrány! Még a tanítványok is húzogatják az orrukat és

sugdolóznak,
EMBERFIA: Szabad valamit kérdeznem, tisztelt házigazda ?
SIMON: Szólj, Mester !
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EMBERFIA: Tegyük fel, hogy két adósom van: az egyik soikikal tar
tozik, a másik kevéssel, Miindkettőnek elengedem az adósságát - melyik
fog jobban szeretni?

SIMON: Gondolom, aiklinek többet engedtél el !
EMBERFIA: Helyesen ítéltél ! Most tekints erre az asszonyra itt a lá

baimnál ! Mikor mínt vendég, házadba léptem, nem mcshattam meg lá
bamat, szolgáid sem nekem, sem társaimnak vízzel telt tálakat nem
hoztak, ahogyan ezt szokték még a legegyszerűbb vendégek számára is.

SIMON: Ti az előírásos mosakodásra nem helyeztek súlyt! Gondol
tam) lábat is ritkán mcstok ...

EMBERFIA: Ez az asszony viszont könnyeivel mosta, hajával szá
rította lábaimat.

SIMON: Ö, láttuk és vísszatetszéssel néztük !
EMBERFIA: Még a gyermekeknek is tanítják, hogyha vendég jön a

házhoz, a ház ura elébe megy, megcsókolja és szól: Béke veled! így kö
szöntötte Abrahám atyánk az angyalokat, amikor meglátogatták őt, így
Salarnon kdrály a koldust, ha vendégü! látta volna, de engem, Simon, és
társaimat senki csókkal nem üdvözölt, miikor küs2Jöbödet átléptük. és
senki sem köszönt vissza, mikor ennek a háznak: békét kívántunk. A szol
gáik helyünkre vezettek és mondták: egyetek, igyatok, urunk gazdagon
ellát titeket. (Szünet. Zajok, jlóták, asztali zörejek.) Ez az asszony pedig
szünet nélkül csókolgatja lábaimat.

SIMON: (Nevet): Mintha csak újszülött ikrei lennének. Nem szép lát
vány, ha az ember meggondolja, !ki az, aiki így cselekszik ... Csókjai er
kölcstelenek, ezt érezned kellene, irtózva kellene érezned I (Zokogás.)

EMBERFIA: Nem várhattam tőled, Simon, hogy a magától értetődő

udvariassági szokások szerint olajat és virágkoszorút tarts készen szá
momra. De látod, megkenés nélkül nem fekhettem asztalod mellé, Ű jött
és megkente lábamat olajjal, amely méltó volna arra, hogy Aron fejéről
és szakálláról csorogjon alá.

SIMON: Hová akarsz kilyukadni ?
EMBERFIA: Neked, Simon, kevés bűn, neki sok bocsáttatik meg,

mert sok szeretete volt. De akinek kevesebbet engednek el, az kevésbé
szeret, érted, Simon? Te pedig asszony, vigasztalódj, bocsánatot nyertek
bűneid.

SIMON: Ki bocsáthat meg itt bűnöket?
(Szünet. Zajok, halk fuvolaszó.)
RIPORTER (halkan): Míndnyájan Jézus rabbira és a lábainál, tér

delő asszonyra néznek. Mindenki hallgat. Most a nő feleme1!kediIk, valami
van a kezében. Átlátszó vékony korsócska. bizonyára alabástromból, ezt
mdndkét kezével magasra emelve, közelebb lép Jézus rabbihoz. Az edény
két pedig szorítja, szorongatja, fölemelt kezei között - ó, mintha csak
a szíve volna - és most eltöri ... Lassan és csillogva csorog le Jézus
rabbi hajának választékán ... arcára, szakállára, nyalkára... A tágas ter
met betölti a nárdus illata. Most, hogy az olaj elfogyott, a nő némán ma
gába roskadt. Mozdulatlanul, arcát elfátyolozva kucorog a földön. A né
ZŐIk között most rnozgás támad. Ez alkalommal a tanítványok rázzák fe
jüket, suttognak, végül hangosan is nyilvánitjáik véleményüket,

I. TANfTVANY: Valódi nárdus olaj, szagoljátok csak !
II. TANíTVANY: Van ez egy font is!
I. TANíTVANY: Valódi, legfinomabb nárdus !
III. TANíTVANY: Az ilyennek fontja legalább 300-ba kerül!
I. TANITVANY: Legalább, igazán pazarlás!
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II. TA~íTVÁNY: Csakugyan, ha meggondoljuk, majd hogy ennek
árából egy tíztagú család, ha szerényen is, de egy hónapig élhetne !

III. TANíTVÁNY: Tulajdonlképpen a Meaternek ezt meg kellett volna
tíltanía, Ha eladták volna, hány szegény lakhatott volna jól az árából.

I. TANíTVÁNY: A Mester nem tehet arról, hogy ez a to1alkodó asz
szony egyszerűen nekiesik és ráönti az olaját.

II. TANíTVÁNY: Kergesd el végre! (Szünet.)
EMBERFIA (mialatt a fuvolák szólnak): Barátaim, úgy látom, rossz

kedvetelk van . .. hogy haragusatok erre az asszonyra ! ...
III. TANíTVÁNY: Ne érts félre, Mester, de tudod, milyen szegények

vagyunk! Pénztárunk. melyet én kezelek, atZ egy font valódi nárdus olaj
nak árából szepen megtelt volna. Elrendelhetted volna azt is, hogy az
olaj árát a szegények közt osszák ki.

EMBERFIA: Ugyan, ugyan! Szegények mindig lesznek veletek, én
viszont elmegyek. A szűkölködőkről való szakadatlan gondoskodás sokat
közületek kicsinyessé és szűkfk:eblűvé tesz legkedvesebb barátaitokkal
szemben. Továbbá szeretet nélkül vagytok igazságosak. Látom, mi követ
kezik még: egy napon segítő jóságotok titeket országokon át 'karavánok
ban a föld határáig fog küldeni, de a hozzátok legközelebb álló ember
fázik, mert szívetek tüze a jótékonyság és nyomorenyhítés közben kialudt.
Nem tudjátok-e, hogy az irgalmasság több, mint az égő áldozat, de a sze
retet még az irgalmasságnál is több, az a szeretet, amely nem a ti mér
Léketekkel méri az igazságot, barátaim, hanem Isten mértékével ! Ez pe
dig megrázó és megrendítő mérték! Túláradása az igazságos lelkek előtt

éppen olyan igazságtalannak tűnik, mint a pazarlás. De nézzétek az Isten
világát, atyánkét, nézzétek túláradó gazdagságát, a szépséget, a paz.pr
lást, legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok tökéletes. Vegyetek
mértéket az ég csillagainak számából és így tanuljatok ennek az asszony
nak sóhajaiból és könnyeiből. Ne írjátok elő, mennyit használhat a nárdus
olajból, mikor ő szíve mértéktelenségével akarja megmutatni nekem sze
rétetének mértékét, Ne számolgassátok, mennyi szegényt károsított meg
míattam, mert aikkor az olaj égetni kezdi a fejemet. Egykor meg fogjátok
érteni míndezt, egy napon, ha a szeretet, az ő mértéikte1enségével a ti fe
jetekre ömlák, hogy szívetek elszorul tőle. Ugyanakkor bódultan és bol
dogan érzitek majd, hogy a végtelenség megérint és kopogtat testetek
kapuján. Tudjátok meg, hogy a halál után kezdődik a Végtelen, a Ha
tártalan. annak a szerétetnek birodalma, amelynek minden földi szeretet
csak visszfénye. íme, én is rátaláltam, ez a szerető szív most temetésemre
kent meg engem.

(Szünet. Zajok, flóták szólnak, elhallgatnak, asszonyzokogás.)
EMBERFIA: Ne sirj, Mária !
(A flóták egyhangú dallama újra fölhangzik.)
RIPORTER (elbeszélő hangon): Ezen az éjszakán pedig - így áll egy

régi könyvben - az asszony, aki fölkente az Emberfiát, azt álmodta,
hogy az egyházi hatóságok a Meetert halálra ítélték, Megkövezték. Már
egészen eltűnt a kövek alatt, de mégis egyre több követ dobtak rá. Egyre
csak újabb emberek jöttek kövekkel, hogy az Emberfiának alakját bete
messék. Jöttek minden népből, minden évszázadból ... A kőhalomból pe
dig hegy lett, égig fölmagasodé hegy. Ezután, azok akik megkövezték,
megindultak a kőhegyerr fölfelé, egyre följebb, míg végül elérték az eget.

Gong.
Pápay Klára forditása
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ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Az elkereszténytelenedés jelenségé
vel foglalkeztam legutóbb. Az akkor
előadottakból kitűnhetett, hogy az el
kereszténytelenedés fogalma fölöttébb
viszonylagos, mert a régebbi száza
dok annyiszor dicsért keresztényei
sem viselkedtek jobban, vagy resszab
bul, mínt kései utódaik. Igaz ugyan,
ihogy a hitüket nyilvánosan gyakorlők

száma a hagyományos területeken a
múlthoz képest nagy mértékben csök
kent, a tanbeli tájékozottság és az át
élés tekintetében azonban lényeges
haladás következett be. Új és elgon
dolkodtató tényező viszont a keresz
tény hittől való tömeges elfordulásban
atnnaik a nézetnek terjedése, hogy a
kereszténység sem más, mint törté
netileg kötött sajátos ideológia, amely
elmúlásra van ítélve.

Azokat az érveket, amelyekkel ezt
a nézetet általában alá azokták tá
masztani, két csoportra osztanám. Az
egyik a hit és a tudomány egymást
kízáró voltáea, a másik a vallás "el
idegenítő" hatására s végeredmény
ben osztályérdekeket szolgáló szerepé
re vonatkozik. Aligha lelhet telhát fon
tosabb teendőnk napjainkban, mint
a keresztény álláspont világos és ha
tározott kifejtése a velük kapcsolatos
kérdéseloben. Útmutatónk itt is Pierre
Teilhard de Chardin, akit újból meg
szólaltatnunk azért is időszerű, mert
tíz évvel ezelőtt, 1955 április Iü-én
halt meg, barátaira és tisztelőire diagy
va- mindazoknak az írásainak utólagos
kiadását, amelyek azóta döntő módon
megszabják vagy befolyásolják korunk
katolikus gondolkodását.

*
Teilhard életművéről és annak je

lentőségéről már több közleményben
tájékoztattuk olvasóinkat. A legújabb
tanulmányokból. amelyeket módom
volt megismerni, mindenekelőtt Karl
Pfleqer írására szeretném felnfvní a
figyelmet, amelyet a freiburgi Der
Christliche Sonntag tett közzé, O
ugyanis éppen azt a segítséget emeli
ki, amelyet Teilhard nyújt nekünk
hitünkben. Olyan érték ez - hangoz
tatja Pfleger -, hogy mellette elhal
ványulnak azok a kífogások, amelyek
míndenségszemléletét okkal vagy ok
nélkül érik. "Teilhal'd a hitnek az a
nagy és korszerű tanúsítója, akire
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szükségünk van. Nem lehet munkáíba
belemélyednünk anélkül, hogy hite fel
ne forrósítsa, meg ne égesse valami
képpen az embert." S ez annál örven
detesebb, mert a hit egyáltalán nem.
valami könnyű dolog napjainkban 
fűzi hozzá Pfleger. Ha sok minden
akad is a világban, ami a hit felé kö
zelít minket, sok és nagyon sok min
den távolít tőle. Annak nyomán tehát,
hogy Teilhard egész műve valójában
szellemi önéletrajz, neve megszámlál
ihatatlanul sokak részére élő hitvéde
lem lett.

Ugyanígy vélekedik Ladislaus Boros
is abban a nagyszabású tanulmányá
ban, amely a svájci Orientierung ha
sábjain látott napvilágot. Tanulmá
nyát később árvette a bécsi Der Grosse
Entschluss is. Teilihard nem akart
semmiféle "taniratot" szerkeszteni 
hangoztatja Boros. Dolgozatai volta
képpen hem tant fogalmaznak meg,
hanem tanúságot tesznek. Amit nyújt,
kevesebb s ugyanakkor több, mint tisz
ta tudomány. Le Coeur du pTObleme (A
kérdés szíve) című írásában maga
mondja világértelmező rnunkájáról:
"Életem tanusága ez, tanúság, amit
annál kevésbé hallgathatok el, mert
egyike vagyok azoknak a keveseknek,
akik ilyesmivel szolgálhatnak." Teil
hard egyik legjelentősebb írása, kis
terjedelme ellenére is, a Comment je
crois (Ahogyan én hiszek). "Ezek .a
sorok nem térnak elő semmiféle el
méletet - írja itt -, hanem egysze
rűen egy személyes tapasztalás fejlő

dését jegyzik fel utólag."
Ki azonban az, aki tanúskodni kí

ván nekünk? Egy ember - feleli rá
Boros -, aki pap és tudós volt egy
ben s aki egy egész életen át hordta
magában ezt a feszültséget. Öslényta
ni szaktanulmányokban töltött évtize
dei alatt ezért áldozta egy-egy expe
díeíó közt megmaradt szórványos ide
jét, vagy az ásatásoknál éjszakai pi
henése kisebb-nagyobb hányadát olyan
írások felvázolására, amelyek!ben
"szintézist" igyekezett teremteni tudo
mány és hit között, értve ezen el
lentéteik feloldását és egységbe vo
násukat, Meg volt győződve arról, hogy
az "egzakt", vagyis az egyértelmű fo
galmakkal és módszerekkel dolgozó,
az egyéni szempontokat meglehetősen



kizáró tudományok is elvezetnek a
kereszténységhez. Ennek okából azon
ban feladatának érezte, hogy a saját
kutatásai által is megerősítettnek lá
tott fejlődéselméletet beépítse egy ke
resztény teológra; szemléletbe. Ennek
a célkitűzésnek merészségét ma már
szmte nem is tudjuk érdeme szerínt
méltányolni. Gondoljunk azonban ar
ra, hogy még ötven évvel ezelőtt is
alig juthatott bárkinek eszébe, hogy a
természettudományt és a teológiát tár
gyi összefüggésbe hozza egymással.
"Meggyőződésem eredetisége abban

van - jelenti ~i Teilhard imént em
lített írásában -, hogy az élet két
olyan területére támaszkodik, amelye
ket ellentétesnek szoktak tekinteni.
Szellemi neveltetésemnél és képzett
ségemnél fogva az .ég gyermekei' közé
tartozom. Vérmérsékletern és szakta
nulmányaim folytán viszont a ,föld
gyermeke' vagyok. Az élet így Ikét vi
lág lüktető közepébe helyezett. Mínd
kettőnek gondolkodását, nyelvét és ér
zületét tapasztalásból ismerem. Én
azonban nem húztam magamban sem
miféle belső válaszfalat, hanem hagy
tam, hogya két látszólag ellentétes
befolyás teljesen szabadon hasson egy
másra. Miután harminc évet szentel
tem a belső egység kímunkálásának,
célhoz is értem vállalkozásomban,
rnert immár létrejött bennem a szin
tézis a két áramlat között. Egyik sem
tette tönkre a másikat. Ma valószínű

leg helyesebben hiszek Istenben, mint
valaha, és bizonyosan jobban, mint
valaha, a világban is."

*
Harminc évi tudományos vizsgáló

dás és szellemi küszködés eredménye
ként a teremtés és a fejlődés nem
ellentétes valóságok többé Teilhard
előtt. A fejlődés konkrét szerkezetét
és menetét most már úgy fogja föl,
mint az isteni teremtő tevékenység fe
lénk forduló oldalát. Ez a termető te
vékenység nem új dolgok erőszakos

belökese egy kész világba, hanem foly
vást emelkedő alakzatok keletkezésé
nek engedése a lét öléből, egészen az
emberig, sőt azon túlra is. Úgy jele
nik meg a mindenség, mint óriási fej
lődési folyamat, amely évmíllíárdok
alatt fokról fokra előbbre tapogatóz
va, az anyag egyre nagyobb bonyolult
sága és tudatcsodása által a betelje
sedéshez érik. S az élet összes olyan
eröfeszftéseínek egyenes vonalában az

ember álL Az ember ugyan - mond
ja Teilhard Le groupe zoologique hu
11ULin (Az emberi állattani csoport 
német fordításának címe szerint: Az
ember keletkezése) círnű művében 
"többé már nem egy befejezett világ
változhatatlan középpontja, mint ko
rábban hdhették, de csúcspont annak
a míndenségnek fejlődésében, amely
az anyag bonyolultságának egyre gyor
sabb fokozódása s ezzel- együtt egy ál
landóan növekvő szellemi áthatottság
felé tart". Az ember "az önmagának
tudatára ébredt fejlődés" - idézi Teil
hard helyeslően Julian Huxley szava
it. S Ihozzá is teszi: "Az a véleményem,
hogy magában hordja a világ sorsát,
a rníndenség életakarata raita árad
át."

Az ember azonban még maga sem
befejezett, hanem lényegesen alaku
lóban levő lény. Nem zárult még le a
fejlődése folyamata, mi több, kíbon
takozásának csak kezdetén topog. Teil
hard - az őslénytan más művelőivel

együtt - ötven évmillióra teszi egy
közepes nagyságú állatfajta valószí
nű élettartamát. Ha tehát számításba
is vesszük a hatalmas fejlődési gyor
sulást, amely az emberiségnél mínde-.
nütt észlelhető, akkor is jó néhány
évmilliónyi jövő áll előttünk. S ami
ezt a jövőt illeti, Teillhard szerínt nem
kétséges, hogy a világmindenség fejlő

désének általános tengelye irányában,
azaz az összes erők összpontosulásá
nak irányában fekszik. "A míndenség,
mint fejlődési egység, folyvást ösz
szébbre törekszik. Amiben végérvé
nyesen összeszűkül a fejlődési folya
mat: az ember. Amióta előtört a szel
lem, azóta a fejlődés mindörökre az
emberben sűrűsödik."

Az ekként átgondolt evolució fényé
nél Teilhard a mí jelen korunkat gyö
keres fordulópontnak érzi nemcsak
az emberiség, hanem az egész mánden
ség történetében. Az emberek kezde
nek egymáshoz közéledni. A szelle
mi kapcsolatok mind átfogóbb hálója
feszül ki köztük. A csoportok, egysé
gek, népek, népesaládok és fajok egy
re nyíltabbá válnak egymás irányá
ban, mind nagyobb a képességük az
egyrnás-mellettíségre és az együttélés
re. Évtelmét veszítené azonban a i-ej
lődés, na az emberiségnek ez az ~ü
vé tartása kérdésessé tenné az emberi
személy elalkudhatatlan értékeit, hi
szen ezzel éppen a fejlődés legmaga-
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sabb vívmányát vetélné el. Másfelől

azonban arról is meg van győződve

Teilhard, hogy az emberiségnek csu
pán politikai-jogi egyesülése nem elé
gít!heti ki az emberi lélek mélységes
vágyakozását a szerves egységre. Eb
ből követJkezik szerínte, hogy a min
denség végső összpontosulása egyedül
az emberiségben nem történhet meg.

Az emberiség csak olyasvalami ál
tal válhat eggyé - jelenti ki Teilhard
-, ami fölötte áll az egész emberi
ségnek, egyben azonban személyes lé
tező is, mert csak ez biztosíthatja
rníndenegyes ember számára a sze
mélyi egyszeríséget, ugyanakkor, ami
kor mínden embert egyesíthet is ön
magában. "Ahogy én látom - mond
ja Teilhard -, itt merül föl a fejlő

désről szóló tudomá,ny számára Isten
kérdése, mert csak így mehet tovább
a fejlődés: Isten mímt gyűjtőpontja,

feje az evolucíónak."
Ez azonban még mindig nem a vég

ső és tulajdonképpeni tétele Teilhard
világ-értelemezésének. A míndenség
fe]lődése - folytatja gondolatsorát
Teilhard - nem egyszeruen Istenre
tart, hanem az Istenemberre. Ahhoz
ugyanis, hogy az emberiség megte
hesse á fejlődés utolsó ugrását, vagyis
az Istennel való eggyélevés ugrását,
át kell hidalní a szakadéket Isten és
ember között. Kell tehát valakinek
lennie, aki ember és Isten is, s aki
emellett mindkét minőséget olyan
mértékben birtokolja, hogy az egész
emberiséget önmagába tudja foglalni
és emelni. Az Istenember, vagyis
Krisztus így szükségszerűen gyűjtő

pontja a fejlődésnek s egyben az a
végső pontja, amelyet Teilhard Omega
pontnak nevez. Az evolució ekként ér
telmezve olyan folyamat, amelyben
Krisztus emberré levése és feltáma
dása az összes világtörténések belső

értelmét adja. Ebben a szemléletben
a természet nem egyszeruen valami
érintetlen és rögzített keret, amely
ben az üdvtörténet lejátszódik, hanem
maga is fejlődésmenet, amely az Ome
ga pontnak, a "kozmikus Krisztus
nak" elébe érik, vagyis olyan állapot
felé tart, ahol Krisztuson keresztül Is
ten míndenben minden.

Ha ezt a világfelfogást néhány talá
ló mondatban akarnók <összegezni, leg
helyesebb a Comment je crois beveze
tő saraira utalni: "Hiszem, hogya vi
lágmindenség egy fejlődés. Hiszem,
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hogy a fejlődés a szellem irányában
halad. Hiszem, hogy a szellem a sze
mélyesben teljesedik, hiszem, hogy a
személyesnek beteljesedése az egyete
mes Krisztus."

*
"Ami lenyűgöző a válágnak ebben

az értelmezésében - állapítja meg
Adolf Portmann Teilhardról szóló
könyveeskéjében -, az a rendkívüli
szellemi lendület, amellyel össze pró
bálja kötni a legtávolabbi köröket, az
a merészség, amellyel belebocsátkozik
a gondolkodás veszély-öveibe is. Ez az,
ami különösen közel hozza őt hozzánk,
akik értékelni tudjuk a szellemi ka
land nagyságát." Boros páratlannak
rnondja Teilhardnak azt a cselekede
tét, hogy olcsó egyeztetések helyett
teljes becsületességgel megkísérelte
egybenézni a vallást és a tudományt,
a keresztény üdvtörténetet és a termé
szet-történetet, a tudományori belül
pedig a világ kibontakozását, az élet
fej lődését, az ember történetét és a
jövőbeli várakozásokat. Megbecsülhe
tetlen teljesítmény ez, függetlenül at
tól, hogy miként ítéljük meg a szín
tézis egyes elemeit és a különböző

szovegezéseket, Bizonyos, hogy Teil
hard rnűvének vannak tudományos,
bölcseleti és teológiai szempontból
gyönge oldalai is, azt még Teilhard
legeltökéitebb hívei sem állíthatják,
hogyavilágfejlődésről rajzolt képe
már kész megoldás lenne, nem kétsé
ges azonban, hogy olyan eszme-áram
latot váltott ki, amely egyre eleve
nebben hat tovább a keresztény gon
dolkodók körében.

Két évvel ezelőtt, 1963-ban M.
Barthélemy-Madaule asszony Bergson
és Teilhard de Chardin címmel dok
tori értekezést terjesztett elő és védett
meg a Sorbonne bölcsészeti karán. Ér
tekezésében, amely 686 oldalas könyv
ként került a nyilvánosság elé, Teil
hard gondolatait úgy jellemzi, mint a
mindenség emberközpontú és perszo
nalísta bölcseletét. Teilhard szerint
ugyanis a fejlődésben rnínden úgy
rnegy, mintha az ember keresné ben
ne megvalósulását, a fejlődési folya
mat eredménye pedig az önálló sze
mélyíségek létrejötte. Bergson sok
meglátását elevenítette fel művében

Teilhard, vagy találta meg újból, ami
könnyen érthető, mert míndketten hit
tek a világ alapvető egységében.



Henri de Lubac ma már klasszikus
nak szánútó könyvében, amely La
pensée religieuse du Pere Teilhard de
Chardin (Teilhard de Ohardin vallási
-eszmevilága) címmel 1962-ben jelent
meg, megállapítja, hogy Teilhard mű

ve hajtóerejét és tartalmát attól az
Omega ponttól nyeri, amely minde
nekelőtt és főleg vallási meglátás, il
letve megérzés. Fejtegetéseí végered
ményben a katolicizmus legkatoliku
sabb hittételéből, Krisztus tényleges
jelenvalóságából forrásoznak. Nem
kétséges azonban, hogy vannak uj don
ságok is Teilhardnál, hozzá elsőran

gúak, Ilyen a "kozmogenézis" eszmé
je, mikor is a világot úgy fogjuk fel,
mint egy célirányos és összpontosító
mozgás által folyvást magasabb fok
ra vitt rendszert. Újdonság az idő esz
méje is, amely sem nem alámerülése,
sem nem egyhangú visszatérése
ugyanannak, hanem érés és növeke
-dés, Az antik és a középkori gondol
kodók mozdulatlan "finalitásainak",
céltól való meghatározottságainak he
lyére állandó mozgás, egy irány, egy
értelem lép, ami - jelenti ki Lubac
- forradalomnak minősíthető a ke
resztény bölcseletben. Vannak nála bi
zonytalanságok és homályok, de ezek
re TeiLhard maga is szüntelenül visz
szatér írásaiban és sohasem állítja,
hogy akár önmagát is kielégítené, amit
ilyenkor mond, mert "kereső marad a
megtalálás pillanatában is".

Ezzel kapcsolatban fejti ki Etienne
Borne a Dokumente számára Lubac
könyvéről írt tanulmányában: iba úgy
-sikerült volna Teilhardnak a termé
szetes igazságokat a természetfölötti
követelményekre ráhangolní, ahogyan
egy csengő nyomógombja beleillik
foglalatába, akkor nem gondolkodó
lenne, hanem diplomata vagy egy tan
.nak merőben elfogult védője. "Az
egész lárma - úgymond -, amelyet
Teilhard gyöngéi és merészségeí kö
nil csaptak, súlyos félreértése annak,
hogy mi a gondolkodás szerepe az em
beri kulturában. Azok az izgató kér
dések, amelyekhez egy bölcselet ész
szerűen eljut, de lebegésben hagy,
csupán a hitelt érdemlőség pecsétjei.
Nagy az a gondolkodó, akí anélkül,
hogy egy csipetnyit is elejtene. hű ma
rad az igazságnak ahhoz a részéhez,
amelynek szelgálatát küldetésének te
km ti. Sebezhetősége arányos akkor a
gondolatainak erejével. Ez a magyárá-

zata annak, hogy a cáfolóknak leg
többször éppen a legnagyobb gondol
kodókkal szemben könnyű a dolguk."

A Teilhard ellen intézett támadások
ról - ezek Lubac szavai - ugyanaz
mondható, amit annakidején Peguy
írt Bergsonmal kapcsolatban: "Hogya
harc ennyire ádáz, még rendben len
ne - így szokta fogadni a világ az
igazán nagy gondolatokat. De, hogy;
ennyire hátulról kerüLve vívják, az
már nincsen rendben." Ilyen hátulról
való harc az, Lubac szerint, amelyet
a thornista hagyomány bizonyos hí
vei kúlönös rámenősséggel folytatnak
Teilhard ellen. Elhallgatva a csodála
tos egyezéseket Szent Tamás és Teil
hard párihuzamos hivatkozásai között,
Holott az egyezések annyira szembetű

nők, hogy némely Teilhard ellen emelt
kifogás - például a rossz problémá
jára vonatkozóan - ugyanúgy érheti
Szent Tamást is. Lubac sem állítja,
hogy nem fordulnak elő hibák és fo
gyatékosságok Teilhard egyes kifeje
zéseiben, de a leghatározottabban ta
gadja, hogy teológiai tévedések len
nének gondolkodásában. Éppen ezért
remélhetjük is, hogy "bizonyos félre
értések nundörökre kiküszöbölődnek

és bizonyos tgazságtalanságok lehetet
lenné válnak".

A bírálók a közelmúltban is legin
kább azt kifogásolták, hogy Teilhard
nem tesz említést a semmiből való te
remtéséről. Christliche Weltfrömmig
keit (Keresztény evilági jámborság)
címmel 1964~ben megjelent könyvében
Leo Scheffczyk éppen emiatt száll
szembe Teilhard dicséretével. Nála 
úgymond - "a két pólus: világ és Is
ten, földd világ és túlvilág, világi
munka és istentisztelet megkülönböz
tethetetlenül olvad egybe". Az igazság
azonban az - feleli erre Pfleger már
jelzett cikkében -, hogy a semmi
ből való teremtés eszméje, amennyd
ben a teremtett rnindenség teljes füg
gését fejezi ki Istentől, vagyis Isten
nek ez a "metafizikai" vonatkozása a
világhoz, nem enged meg történeti és
kísérleti alkalmazást. Történetnek és
taplasztalásnak csak a már létező vi
lágban van helye. Teilhard kénytelen
a metafizikai teremtés-fogalmat a te
remtésnek, mint összpontosító folya
matnak eszméjével íhelyettesíteni, mert
egyedül ez állapítható meg érzékélhe
tően, Természettudós a míndenséggel
kapcsolatban tehát nem beszélhet
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másról, mint az anyag folyvást ma
gasabbra hágó fejlődési folyamatáról.
Az ugyanis nyilvánvaló, hogy a te
remtés előtt semmi érzékelhető sem
létezhetett. Hasonló érveléssel fogja
Teilhard pártját Mario Augosto de
Lucchi is abban a tanulmányában,
amelyet a Questitalia adott közre, A
tudományt, amennyiben a valóság
megismerésének módja, nem érdekli a
létezők ontológiai függése egy Terem
tőtől, vagyis annaik megállapítása,
hogy mí volt a létnek első kezdete.
Minthogy a valóság csak a jelensé
gekben észlelhető, a tudomány számá
ra a jelenség az egyetlen dolog, amely
értelmet, azaz törvényt zár magába.

De hogy ma már az egyházi légkör
is mennyire tisztult Teilhard tekinte
tében, mutatja az az előadás is, ame
lyet Michael Sch maus, a ma élő egyik
legnagyobb katolikus dogmatikus
1963-ban tartott Freiburgban Teilhard
ról. Mint a Christlicher Sonntag be
számolójában olvasom, nemcsak
"nagyszerű meglátásnak" nevezte Te
ilhard művét a tudományok világának
egységéról, hanem egyenesen "felfede
zésként" emelte ki Teilhard válaszát
arra a homályos kérdésre, hogy mi
ként állhat viszonyban az anyag Jé
zus Krisztussal. A megoldás nyitja
Schmaus szerint is elfogadhatóan az,
bogy az anyagban fejlődési képesség
van a személy és a személyí irányá
ban.

*
Azokat az ellenérzéseket, amelyek

még ma is tapasztalhatók bizonyos ka
tolikus körökben Teilhard iránt, érde
kesen okolja meg "Az engedelmes
ség Teilhard de Chardin életében" cí
mű értekezésében René d'Ouince, aki
1936 után több éven keresztül 'rendi
előljárója volt Teilhardnak. Értekezé
se 1964-ben a lyoni hittudományi kar
Lubac-emlékkönyvében jelent meg.

A római teológusok szerint az a
pap, aki tudós fiírnevet szerzett ma
gának, úgyszólván élő hitvédelem.
Cáfolat arra, hogy összeférhetetlenség
lenne a hit és a tudomány között. Ha
viszont valami okból az egyházi ha
tóságok helytelenítését hívja ki ma
gára, többet árt, mint használ annak
az ügynek, amelyet szolgálni kíván.
Ezért vitték keresztül, hogy hallgatá
si kötelezettség alá vonassék Teil
hard, aki egészen másként itélte meg
a dolgot. Szerinte egy pap jelenléte a
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tudomány világában még csak töké
letlen tanúság. Hívők és nem-hívők

nap-nap után találkoznak egymással,
együttesen értékes tudományos mun
kát is végezhetnek anélkül, hogy eb
ből bizonyítékot lehetne kovácsolni
akár világnézeti eszméik, akár vallá
suk javára. Hogy valóban tanuságot
tegyen, a tudományt művelő papnak
meg kell tudnia okoini életfelfogásá
nak és tudományos meggyőződésének

egységét. Már most Teilhard kivá
lasztottnak érezte magát, hogy ekként
cselekedjék. Még tudósi tekintélyét is
csak ebből a szempontból értékelte.

A "csak-teológusok" álláspontja az
volt, hogy Teilhard ám gyűjtse és dol
gozza fel a földtani és őslénytani ada
tokat, de bízza reájuk a szükséges kö
vetkeztetések levonását. Teilhard
azonban méltán kételkedett az ilyen
módszer, az akkor uralkodó teológia
médszeremek gyümölcsöző voltában.
Ismerte ezeknek a teológusoknak azt a
kísértését, hogy minden elgondolható
tényt hihetetlen ügyességgel illesszenek
be rendszerükbe anélkül, hogy gon
dolatvdláguk szerkezetét a legcseké
lyebb mértékben is megváltoztatnák.

Példa volt rá elég. Az a teológus,
akit figyelmessé tettek az élő lények
megjelenésének egymásutániságára, a
közelálló alakzatok megszakítás nél
küli láncolatára, minden különösebb
fáradság nélkül fogalmazta meg a
sorozatos egyedi teremtések összhang
zatos tervét, azt, hogy Isten, "mé
rétben és súlyban" egyre tökéletesebb'
elképzeléseket valósított meg, hasonló
an a tehetséges fazekashoz, aki foly
vást tökéletesíti munkáját. Az a te
ológus, aki jól. tudta, hogy sem az
Éden, sem a bűnbeesés nem hagyott
nyomot a történetben, úgy állította be
a földi paradícsomot, mint néhány
hektárnyi védett területet, ahol cso
dálatos módon nem voltak természeti
katasztrófák és nem érvényesültek a
kiválasztás, a betegség és a halál ter
mészetes törvényeí .; és könnyen ért
hetőnek találta, hogy az első ember
pár kilépve ebből a közbenső állapot
ból, amelynek Adám bűne hirtelen
végét szakította, eddigi előnyeitől

megfosztva az alig észrevehetően gon
dolkodó lény színtjére süllyedt, mi
ként illik is egy fajtához, amely ép
pen csak fölébe emelkedett az ál
latszerűségnek. Az a teológus, aki a
bibliai időrendet meg akarta menteni;



az előtörténetnek mindazokat az ada
tait mérlegelve, amelyeket a tudomány
az emberiség életkorára vonatkozóan
felsorakoztatott, bámulatos ügyesség
gel használta fel az "Adám előtti em
berek" elméletét ...

Mindezek a leleményesen kieszelt
feltevések bevehetetlen várat jelentet
tek szerzőiknek - mondja Ouince.
Am egészen világos volt, hogy a mo
dern tudomány neveltjei, ha mégany
nyira törekedtek is, hogy problémá
ikat a hit fényében tisztázzák, a leg
kisebb segitséget sem kaphatták tő

lük.
Teilhard elevenen érezte és szen

vedte az eszmecsere megszakadását az
egyház és a modern világ között. Hogy
egy igazi eszmecsere újból megindul
jon, ez volt az az egyházreform. ame
lyet egész lelkéből kívánt. Amíkor
azonban nemzedékének teológusaira
gondolt, akik nemrégiben még őt is
oktattak, aligha talált köztük egyet
is, aki képes lett volna "a nem-hívők

nyelvén beszélni". Egyedül érezte ma
gát, de semmiképp sem vesztette ked
vét és bátorságát. Egyenesen lelke
sítette a felelősség egy oly vállalko
zásért, amelynek sürgős szükségét is
merte föl.

Katolikus vallásunk alapvető tétele,
hogy egyedül az elmélkedő fontolgatás
nem elegendő a hithez. Ahhoz, hogy
hinni tudjunk, szükségünk van az is
teni kegyelemre is. A hit azonban
ennek ellenére sem valami légüres te
ret verdeső bizakodás, mert kell, hogy
összhangban legyen az értelemmel. S
éppen ezt az összhangot mutatta ki és
erősítette meg Teilhard.

Mint a holland P. Smulders is ki
emeli könyvében, amelynek francia
fordítása La vision de Teilhard de
Chardin (Teilhard de Chardin szem
lélete) címmel 1964-ben jelent meg,
Teilhard már azzal, hogy hathatósan
hozzájárult az ember központi helyé
nek tudományos igazolásához az is
mert rnindenségben, nagyban elősegí

tette az összhang kialakulását hit és
tudomány között. Karl Pfleger is oda
következtet ismételten említett cik
kében, hogya segítség lényege, amit
Teilhard nyújt nekünk hitünkben,
azokban az érvekben rejlik, amelyeket
tudományos kutatásai alapján hoz föl
él keresztény vallás értelmessége mel-

lett. ,,8 ez valóban nem csekélység 
húzza alá Pfleger, - A keresztény em
ber előtt is világos, hogy az "egzakt"
tudománynak nincs mit tennie Isten
nel. Neki a látlható és mérhető, te
hát a fizikai dolgokkal s nem a me
tafizikai, vagyis a tapasztalati vilá
gon túleső dolgokkal kell foglalkoz
nia. Nyilvánvaló azonban, hogy ez a
helyes módszertani elv még nem jogo
sítja fel e tudományok művelőit az
érzék fölötti világnak, az isteninek ta
gadására. Az illetékességek áthágása
nyomán mégis széles tömegek tuda
tába nyomult a tagadás, ami idővel

reménytelenül széles árkot vont a hit
és a tudomány között. 8 ez az árok
a mai keresztény ember tudatában is
nagy mérvű lelki és szellemi szeron
gást váltott ki, amit egyesek titkol
nak, mások nyiltan bevallanak. Hogy
egészen egyszerűen és velősen meg
mondjam tehát, míért állok én szív
vel-lélekkel, örvendezően és fesztele
nül Teilhard mellett, szorosan hozzá
símulva és kezét fogva: mert oly so
kaknak, igenis, rendkívül sok rokkant
hitűnek segíti az árkot átugraní."

Halálának tizedik évfordulóján bíz
vást gondviselésszerűnek tekinthet
jük, hogy TeiLhard akkora éleslátás
sal és bátorsággal lépett fől azok el
len a "korlátolt elképzelések" ellen,
amelyeket a korabeli katolicizmus
hangadől tápláltak a míndenség fe
lől, és ama "meg nem értés" ellen,
amelyet az anyag szerepére vonatko
zóan tanúsítottak, Teilhard egyik még
kiadatlan leveléből idézi ezeket a SO
rokat N. M. Wildiers, akinek köny
vét Introduzione a TeilJuLrd de Char
din (Bevezetés Teilhard de Chardin
be) címmel 1963-ban olaszra is le
fordítottak. A jeles belga teológus,
egyben neves biológus, arra sürget
minket, katolikusokat, hogy építsük
bele a keresztény szemléletünkbe a
míndenségnek azt a dinamikus látá
sát, amely TeilJhard szellemiségéből su
gárzik felénk, mert az ő nézéte sze
rint is csak így szüntetihetjük meg.
azokat az ellentmondó érzéseket és.
lelki zavarokat, amelyek gátolhatják:
hi tünk teljes elevenségének és benső

ségének megőrzését.

Teilhard is észlelte az elkeresztény
telenedés [elenségét, el is kedvetlene
dett eleinte, de éppen az okainak fel
tárulkezása késztette csakhamar de
rűlátásra. "Bármit beszéljenek - ír-
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ja egyik levelében, amely Wildiersnél
olvasható -, a mi századunk vallá
sos, talán vallásosabb az előbbieknél.

Csak nem találta még meg Istent,
hogy imádhassa... A tudomány és a
technika haladása egyre barátságo
sabbá teszi a földet és az ember egyre
több bizalommal formálja és rendezi

A KIS ÚT

•

azt. Nagy felelősséget is ró ez az em
berre, de nem ebben a felelősségben

való osztozás útján kell-e elősegíte

nünk egy megújhodott és termékeny
vallasi érzés életre kelését ?"

Itt merül fel a vallás "elidegenítő"

hatásának kérdése. amelyet nem árt
majd szintén szemügyre vennünk.

Amikor körülnézek a templomban, mindig az az érzésem, hogy szinte senki
sem viselkedik természetesen. Látni görcsösen összekulcsolt kezű, áhitatba
merült arc'Ú embereket: ezek nem ritkán álszentségre emlékeztetnek, ugyan
így viszont vannak egészen könnyed p6zban áLldogál6k, akikről önkénytele
nül az a véleményünk, hogy nem is nagyon törődnek a szent cselekménnyel,
nem érdekli őket. Egysz6val mindenkinek van valamilyen már beidegződött

testtartása. Ogy érzem, a templomban tőlem is elvárják az ugyanilyen visel
kedést. Nekem pedig nem tetszik ez a stílus, szakitani akarok a megszokottal,
a magam természetes m6dján, saját izlésem szerint akarok viselkedni. A lehe
tő legtermészetesebben, hogy evvel is elősegitsem az áhitatot. Aryus szemek
viszont mindenütt kisérnek s akadályoznak a kivitelben.

Ilyeneket ír levelében "egy tizenhét- "Te nagy vagy, én kicsiny vagyok!"
éves", lelke teljes őszinteségével. Sok- Tehát természetes awiselkedésünk és
ról szól, kezdi a templomban való ví- csak Jézust követjük, aki színtén
selkedéssel. imádkozott úgy, hogy térdre borult,

Én nem árgus-szemmel, hanem a A térdelés sematizálása a térdhajtás.
szeretet szemével nézem ezt a fiút, Ez is természetes dolog, Iha hódola
aki, mint igazi fiatal, lényeglátó akar tunknak kifejezése az Oltáriszentség
lenni. A lényeg pedig megvan ben- ben jelenlévő Jézus előtt. Ha tudjuk,
ne: áhítatra törekszik, ha már temp- és hisszük, ki van jelen ebben a ti
lomban van. Viselkedjék tehát úgy, tokzatos szentségben, méltó és helyes
a lehető legtermészetesebben, hogy dolog, ha meghajtj uk térdünket, de
elősegítse áhítat-szlkrájának fellobba- csak akkor lesz ez a gesztus termé
nását, Isten háza a templom, az ab- szetes. ha nem megszokásoöl tesszük,
szolut létezőé, aki nem szorult rá ház- !hanem belefektetjük egész alázatun
ra, hogy benne lakjék, mert a mérhe- kat és szeretetünket az Úr Jézus iránt.
tetlen világegyetem is kicsi ahhoz, Nagyon természetes testtartás az
!hogy határt szabjon jelenlétének. Ter- ülés is, magától értetődő, hogy a
mészetes viselkedés például, ha egy- templomban is vannak padok, bár
szerűen áll előtte, az ember, az ugyan- még napjainkban is például a nagy
is egyszerű, profán gesztus, hogy fel- itáliai bazilikákban még míndíg nín
állunk, ha jön valaki, aki tiszteletet csenek. Az ülés valaki előtt, akit tisz
érdemel, Aki lefekszik, az pihenni tel ünk, a bizalom kifejezése, a barát
akar, az állás tehát azt is jelenti, hogy ságé, a szoros életközösségé, Együttül
ifegyelmezzük magunkat. Ezért állha- illi valakivel, akit szeretünk: hát nem
tunk, ha Istenre gondolunk. ülhetünk együtt az Isten házában Ve-

Viszont az Isten-gondolat mást is le, aki atyánknak mondia magát, és
-eszünkbe juttathat. Az a nagy Isten, gyermekeinek tart bennünket? Még az
.aki "ron11hat, teremthet száz világot", üléssel is kifejezhetjük Istennel szem
aki előtt porszem az ember, s ha va- ben természetes érzelmünket.
lóban megérti sajátmagának kicsiny Mit tegyünk kezünkkel a templom
'Voltát, akkor, 'ha akarja: kisebbítse ban, vagy ha imádkozunk? A Iítur
meg magát. Ha térdre ereszkedik, giát végző személyeken kívül nincs
megrövidítette önmagát magasságának erre szoros előírás. A mí vidékeinken
!felével, és ezzel; ha valóban érzi ki- akárhányan összeteszik kezüket, mint
esinységét, azt mondja testtartásával: a pap a misében, vannak ellenben 01'-
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övé vagyok, mi ketten maradunk be
lül.

Kár tehát árgus szemekkel figyelni
az imádkozókat. Az ilyen figyelőknek

csak azt mondhatjuk, amit a nagy
Szent Agoston mondott, hogy nincsen
arra előírás, milyen legyen testtartá
sunk az imádsághoz. A fő az, hogy a
lélek Isten jelenlétében tudva magát,
ennek megfelelően viselkedjék. "Mert
állva is imádkozhatunk, és térdenáll
va is, meg ülve is." Ha ilyen nagy
egyháztanító meg volt ezzel elégedve,
mi sem követelhetünk egyebet, ha a
lényeg megvan: az, hogy imádkozás
kor a lehető legtermészetesebben akar
viselkedni, mert ezzel akarja elősegí

teni á:hítatát.

szágok, ahol az imádságnak ez a gesz
tusa a hívek előtt teljesen ismeretlen.
!Láthatunk francíákat, angolokat imád
kozni karba tett kézzel, vagy egysze
ruen ölbe tett kézzel, vannak viszont
vidékek, ahol szokásban maradt az ős

keresztény imádság: kitárt kezekkel
imádkozni. Az összekulcsolt kéz is ter
mészetes gesztus lehet: azt fejezi ki,
hogy a lélek el akar merülni az Isten
ben. Guardini mondja, hogy amikor
egymásba kulcsoljuk ujjainkat, mint
egy megindul a lélek áramlása, mely
arra vágyik, hogy kiömőljön. Am az
egyik kézből a másikra terjed, s így
visszaárad bensőnkbe, hogy minden a
lélekben maradjon imádott Istenével
együtt. Föleszmélés ez, mely ezt mond
ja nekünk: Enyém az Isten s én az

-----_!!I-=.------ Radó Polikárp

NAPLÚ
A NACIZMUS-FASIZMUS BUKASA. 1945. niajus 9-e az emberiség törté

nelmének egyik legjelentősebb dátuma: a szövetséges seregek - élükön a szov
jet csapatokkal - ezen a napon nyomultak be a német náci-fasizmus főfész

kébe, Berlínbe, a város kapitulált, az őrültség és gonoszság démonikus megszál
lottja, a "Führer", öngyilkosság révén gyáván menekült a felelősségrevonás elől.

És ezzel befejeződött a világtörténelem egyik legvéresebb drámája, a második
'világháború, és megdőlt a világtörténelem Iegernbertelenebb, legelvetemültebb
hatalmi rendszere, a maximális gonoszságot maximális ostobasággal ötvöző hit
lerista nácí-íasízmus. A fasiszta összeomlás - amit mínden józan ember a két
szer-kettő matematikai bizonyosságával előre látott - bekövetkezett. .

"Minden józan ember" - mondottuk. sajnos azonban ez az emberlajta a
hitlerájban és kapcsolt részein - magunkat sem véve ki - azokban az idők

ben meglehetősen meggyérült. a divatos gyűlöletek barnás-zöld ködgomolyaga
ráborult az emberi agyakra. s a végzetes járványtól immunisan maradtak Cas·
.sandra-síkolyaí elenyésztek a hazug propaganda "Heil-Sieg" üvöltésének ferge
teges orkánjában.

Az egyenlet már a kezdet kezdetén adva volt, s az erőviszonyok idők folya
mán csak a szövetségesek javára tolódtak el. Az egyenlet baloldalán álIrt a lé
lekszám, a földrajzi helyzet, a felkészültség, az ipari kapacitás aránya, a nyers
anyag-bőség s nem utolsó sorban az erkölcsi súly behozhatatlan fölénye; a
megoldás nem lehetett más - a kezdeti látszat-sikerek sorozata ellenére sem,
- miJnt a fasizmus háborúvesztése ... Mert kétszer kettő mindíg négy maead,
hiába szorozgatták be az egyenlet két oldalát propaganda-hazugságokkal, el
vakult fanatizmussal, átmeneti blöff sikerekkel, csodafegyverekről gyártott ha
zug legendákkal.

A matematika igazsága megdönthetetlen. De megdönthetetlen a történelem
igazsága is. Hitler évtizedes uralma során olyan történelmi feladatokat vál
lalt, illetőleg részben akarata ellenére kényszerült vállalni, amelyeknek egyet
lenje is több a soknál. Mi mindent akart ő? - A zsidóságot kiírtani, az egy
házat megtörní, Anglia tengeri hatalmát megdöntení, a Bailkánon egyensúlyi
helyzetet teremteni, Amerikát legyőzni, Oroszországot elfoglalni és Olaszorszá
got hűséges szövetségben megtartani ... Aki csak egy kicsit is ismeri a világ
történelem folyását, az tudhatja, hogy milyen eredménnyel járhattak ezek a
vállalkozások. . . De ők nem tudtak sem egyszeru számtant, sem
csipetnyi történelmet, csak egy dologhoz értettek: felszítani a tömegekben
a legalantasabb emberi indulatokat, s egy különben nagyra hivatott népnek
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még a jó tulajdonságait is - pontosságát, fegyelmezettségét, takarékosságát 
valami elképzelhetetlenül gonosz ördögi gépezet hajtására felhasználni.

És fejtetőre állították a Iogika alapigazságát is. Addig úgy tudtuk, hogy mín
den dolog azonos önmagával és nem azonos más dologgal, és akkor egyszerre
- ó, nem vicclapokban, hanem nagyon is komolynak szánt törvényekben, hi
vatalos rendelkezésekben - felbukkantak ilyesfajta fogalmazások: "Zsidónak
tekintendő az a nemzsidó, és nem tekintendő zsidónak az a zsidó aki ...
Tisztességes nőnek tekintendő az a nem tisztességes no, aki ... "Nem-hadviselő

államoknak tekintendők azok a hadviselő államok és hadviselő államoknak
tekintendők azok a nem-hadviselő államok, amelyek ..."

Ma már mindez csak groteszk, nyomasztó, rossz álomnak tűnik rel, csak
hogy ez az "álom" tizenkét hosszú esztendeig tartott, felerészben véres, öldöklő,

pusztító háborúval tetézve. Ez alatt a tucatnyi év alatt több emberi vér ontó
dott, több könny ömlött, több anyagi és pótolhatatlan kulturálís kár keletke
zett, mint máskor hosszú évszázadok alatt. Mert ennyi idobe telt, míg a ber
lini führeri betonbunker falán feltűnt az új "mene-teker', míg a kétszer-kettő

egyenlősegí jele után felrajzolódott a megoldas, a "négy", míg beigazolódott,
hogy a történelemnek logikája van és a logikának pedig az emberi lélekkel egy
korú őstörténete.

Nekünk pedig, akik túléltük míridezt a testi-lelki, anyagi-szellemi szörnyű

séget, egyetlen főfeladatunk van: levonni a tanulságokat, tudatosítani magunk
ban és másokban azt, hogy megmaradásunk {vagy totális pusztulásunk) mate
matikai bizonyossága, a történelem parancsa, a gyűlölségektől, alantas índu
latoktól el nem felhősített tiszta emberi logika egyaránt azt kiáltja az ég és a
földkerekség rninden tája felé: békét a világnak! (Kun.szery Gyula)

GAL FERENc:;. KÖNYVE: IDÓ AZ ÖRÖKKÉVALOSAGBAN. Semmi se iga
zolja jobban a katolíkus olvasó közönség igényét hitének tudatos megértésére,
mint Gál Ferenc művének sikere. A Hittudományi Akadémia neves professzora
ezt a könyvét a Szent István Társulatnál 1963. végén jelentette meg, s idén, 1965.
márciuséban már második kiadására került sor." Az első kiadást két hét alatt
kapkodta szét a hittudomány iránt érdeklődő közönség, mint egy igazolva a
könyvelőszavának szentírási idézetét: "Ime, napok jönnek - rnondja az Úr 
és én éhséget küldök a földre. Nem kenyér utáni éhséget és víz utáni szomjú
ságot, hanem az Isten igéjének hallgatására vonatkozó szomjúságot és éhséget".

Az Isten igéjére szomjas katolikus ember olyan könyvet kap kezébe Gál
Ferenctől, amely' a legnemesebb értelemben megfelel a kor szellemének, az:
idők ~etelményeinek., ra szédítő iramban fejlődő természettudomány és tech
nika korában élő mai embernek. Némelyek fülében talán kétes értékítéletként
hangozhatík ez a megállapítás. A magam részéről azonban saját korunkat
igen nagy korszaknak érzem, és hiszem, hogy valami nagyszerű volt és van
születőben nemcsak a természettudományok, a technika és a művészet terü
letén, hanem a társadalomban és a keresztény egyházak szívében is. Korunk
átlagembere azonban túl van terhelve mindazzal, amivel az emberi szellem
napról-napra táplálja tudatát s azt befogadni is alig tudja, nemhogy feldol
gozní, l1;ppen ezért, csak nehezen tud elmélyülni olyan tudományban, ame
lyet nem ő maga művel, nehezen barátkozik meg a súlyos és elvont kérdé
sekkel, fárasztják a hosszú szövegek, kerüli a megerőltető és elvont gon
dolkodást, gyorsan él, versenyt fut a száguldó idővel s az örökkévalóság sze
líd jelentkezését alig veszi tudomásul. Némelyek emiatt becsülik le egész
korunkat és korunk szellemét. Amikor úgy vélem, hogy Gál Ferenc műve

megfelel a kor szellemének, akkor ezzel azt szeretném érzékeltetni, hogy a
szerző személyében szerencsésen ötvöződik a tanár tudása és felkészult
sége, a lelkipásztor szeretete, a dogmatikus szigorúsága és a hitvédő hajlé
konysága akorunk feladataival küzdő modern ember világérzésével. A benső

feszültségeknek ez a szerenesés egyensúlya teszi lehetövé a szerző számára,
hogy korunk nyelvére fordftsa le a kinyilatkoztatás, a katolikus hittudomá
nyi igazságait. Gál Ferenc elvont hittudományi igazságokat is könnyed és egy
szerű formában tud előadni, anélkül, hogy jottányit is engedne a tudományos'
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színvonalból. így vált lehetövé számára, hogy korunk felé az örökkévalóság
üzenetét közvetítse.

A szerző igazán élvezetes könnyedséggel segíti keresztül olvasóját a fi
lozófiai és hitudományi mélységek felett és bonyolult kérdésegyüttesek sötét
erdején át vezeti ki a hit világos tísztására, az idő rejtekein keresztül az.
örökkévalóság fénye felé. Ezt bizonyítja könyvének már első része is, ahol
világnézeti eligazodásunkat szolgálja, feltárja korunk tudományos világképét
és azt olyan magától értetődően rajzolja meg hítünk háttereként, hogy az
olvasó szmte nem is érti, mí módon lehetséges szembeállítani korunk -vi
lágképét a szentírás, a szenthagyomány, a keresztény bölcselet igazságai
val. A szerzőnek ez a könnyed elegánctája azonban nem fölény és nem szavakkal
való szemtényvesztés. hanem szeretetreméltó szellern hatja át, a mélyen hívő és.
ugyanakkor mélyen gondolkodó ember szelídsége, aki nem akar felesleges és
ritkám meggyőzö vitákat kiélezni, hanern szerényerr elkerüli az á1problémá
kat és ott oldja meg a felmerülő esetleges nehézségeket. ahol azok valóban
rejlenek s ahol mások nem is számítanak rájuk. Teszi ezt abban a szellemben,
hogy azt az első fejezet végén idézett Pacem in te rrss enciklika sugallja.

Gál Ferenc hittudós és a dogmatika tanára. Ezt a művét azonban nem
hittudósoknak és papoknak, hanem elsősorban világiaknak szánta. Az ilyen
feladat a szakembert könnyen arra csábítja, hogy bizonyos fölénnyel kezélje
anyagát, különösen a laikus számára kevéssé megközelíthető területeken. A
szerző nem esett áldozatául az ilyen csábításnak. Nem kerülte meg a ne
héz filozófiai és bölcseleti vonatkozásokat sem a könnyebb megoldás ked
véért. Aki járatos valamelyest a természettudomány vagy a filozófia avagy a
híttudomány területén; az lépten-nyomon megállapíthatja, hogy a szerző ott
honosan mozog a szakmáján kívül eső természettudomány legújabb felfede
zései és elméletei közt, akár csak azokban a szellemtudományi ágakban, ame
lyek több-kevesebb kapcsolatban vannak a teológiával. Ezért tudja úgy tár
gyalni a teológia és a filozófia elvont kérdéseit, hogy az olvasó észre sem
veszi, milyen hatalmas területeken haladt át a szerzővel. Jellemző erre "A
bizonyosság kérdése Isten megismerésében" című fejezet. A szerző ebben Is
ten filozófiai megismerésének lehetőségéről szól. Néhány oldalon súlyos is
meretelméleti és logikai kérdéseket old fel. Ha valakit nem csábít el a szö
veg könnyedsége, hanem hajlandó megállni egy-egy mondat után és gon
dolkodni rajta, az hamarosan rájön, hogy a keresztény ismeretelmélet olyan
területén hatol át, amelyet szúrós szakkifejezések kerítése zár el a laikus
elől. Gál Ferenc könyve azt bizonyítja, 'hogy hívatott mester segitségével az:
ember behatolhat a gondolkodás féltveőrzött területére, az is, aki sohasem
hallott különféle bölcseleti ágazatokról. a filózófusok iskoláiról és vitáiról. A
szerző nemcsak Isten megismerésének filozófiai lehetőségét bizonyítja, hanem
mellesleg bebizonyítja azt is: a gondolkodás az emberi elme természetes mű

kodése és ezt a természetes képességünket fel kell használnunk, ha hitünket
tudatosítani akarjuk a magunk számára.

Ezzel a néhány észrevétellel azt a módszert igyekeztem érzékeltetni, ami
vel Gál Ferenc megoldja a könyvéb.en maga elé tűzött első feladatot: a rno
dem teológia problémakörének ismertetését. A szerző másodsorban vállalt fel
adata, hogy a kinyilatkoztatott igazságokat a vallásosság élő forrásaiként tárja,
fel. Ami stílusának világosságát, egyszerűséget és könnyen érthetőségét, va
lamint logikus gondolatfűzését illeti, Gál Ferenc e téren is az első témakör fel
dolgozása során felfénylő erényeit csillogtatja. Itt azonban a szentírás, az Ige
szépsége ihleti és minden során átcsillan a költészet fénye, a hívő lélek fojtott
és szemérmes Iírája, amely a régi barokk és a szecessziós egyházi stílus után
oly jólesően felel meg a mai ember érzelemvilágának és stílusérzékének. Iga
zolja ezt az a fejezet, amely az istenképből kiindulva a konkrét istenfogalom
kialakulását és tartalmát mutatja be. Könyvének ezek a lapjai éppúgy, mint
a hasonló témákat érintő részek telve vannak nemes lírával és ez fénnyel és
meleggel veszi körül a szővegek gondolati tartalmát.

Gál Ferenc, mint hittudós és a gondolkodó egyaránt erkölcsi bátorságról
tesz bizonyságot ebben a könyvében. Nem rejti véka alá a legkényesebb kérdé
seket sem. Nyíltan és őszintén feltárja a legújabb szerzők tanításait is, azo-
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kat is, amelyek eltérnek a hagyományos katolikus állásponttól. A hívő hitével
és biztonságával néz szembe velük, de álláspontját nem annyira velük szem
ben, mínt inkább mellettük védi meg, és ezzel bennünk is megerősíti a he
lyes és megnyugtató egyházi álláspontot anélkül, hogy letaglózná az ettől el
térő jóhiszemű nézeteket. Erre a módszerére nagyon jellemző lehet Gál köny
vének a kinyilatkoztatás és a mitosz sokat vitatott problémáiról szóló feje
zete, amelyben rámutat arra: a hit végül is kegyelem kérdése és "hogy valaki a
dogmakra igazán rategye életét, az mindig a hit titka és követelménye marad".

Ebben a szellemben járja végig Gál Ferenc a hit élményének, a csoda je
lentőségének és bizonyító erejének, a lélek szellemiségének. a teremtés és az
evolúció Teihard de Chardin nyomán újból oly sokat vitatott kérdéskörét, fe
lel az ember mivoltára nézve felvetett izgató kérdésre, szól az emberi létről, a
történelem értelméről, a végzetről és válaszol a bűn, a szenvedés mindenkit
személyszerint is érintő kérdéseire. Nagyon logikus, hogy míután az embert
érintő kérdésekkel végzett, a vallás és a vallásos értékek vizsgálatába fog. Azt
keresi, hogy a történeti lét jelenében élő, de az örökkévaló Isten színe előtt

álló ernber számára mit jelent a vallás, az imádság, a keresztény életforma gya
korlása, a szentségek értelme s ezek közt is elsősorban az Oltáríszentségé,
amelynek egyik célja, "hogy Krisztus közelében megtanuljunk embernek lenni".

Gál Ferenc könyvének két utolsó része az egyházzal és Krisztussal fog
lalkozik. Ezekből a részekből is éppúgy, mint az előző fejezetekből, egy nagyon
világosan látó, a kor problémáival, az egyház helyzetével, történeti és jelen
legi szerepevel teljesen ismerős, nyílt szellem vonásai rajzolódnak ki a figyel
mes olvasó lelkében. Az egyházról szóló három fejezetben ("Az egyház em
beri arca", "A karizmatikus egyház", "Az egyház és a szentségek") kitűnő

-ecclestológus lép elénk, aki birtokában van nemcsupán azoknak a felismeré-
-seknek, amelyek a mostani zsinat egyházról szóló konstitúcióját ihlették, hanem
kitűnő ismerője mindazoknak a kérdéseknek is, amelyek különösen az egyház
emberi arculatával kapcsolatban vetődtek fel a: hittudósook és hívők között.
Minden modernkedés nélkül tud szembenézni az egyház irányában ma felme
rülő követelményekkel, rámutat az egyházban némely történeti képződmény

'korszerűtlenségére, sőt kárcsságára is, ugyanakkor azonban nem ítélkezik tör
ténietlen módon a múlt viszonylagos értékeiről sem.

Gál Ferenc könyvének egyik legszebb része a Krisztussal foglalkozó öt
fejezet. Ezek egyikében a kor egzísztertcíálísta filozófiájának egyik megdöbbentő

gyon szépen, amikor Krisztus halálát magasztalja, a megváltó Isten megváltó
halálának mély értelmét magyarázza, azt a halált, amely mögött nem a semmi
gondolatát: a halállal szemközt való létezés látomását érinti és oldja fel na
áll. hanem a Jeltámadás a7 p]"t "7 lotl>n

Ha valaki a hit élményét komolyan átélte, az maga is érzi, hogy az érte
lem önmagában semmiképpen sem elegendő a hitigazságok teljes megismerésé
hez. Aquinói Szent Tamás is tudta ezt, mégis hasznosnak tartotta, hogy az
-ember gyakorlja magát a hitre vonatkozó értelmi munkában. "Ez ugyan alig
ha más, mondhatnád, mintha az igazság erős borát vízzel kevernénk - írja
Szent Tamás jóízű humorral. - Isten szavának a bora ugyanis az értelmi meg
ismerés vizével - elrontott keverék! De mégsem az, ha jó hittudós vagy! Ez
esetben már nem arról van szó, hogy bort keverünk össze vízzel, hanem sok
kal inkább vízről, amely borrá válik, mint a kánai mennyegzőn."

Gál Ferencet bizonyára Aquinói Szent Tamás is jó hittudósnak tartaná, aki
nek értelmi munkája a kánai mennyegző borává vált ebben a művében,

(Szigeti Endre)

AZ OLVASÚ NAPLÚJA. Minden igényes költő számára, aki nem éri be
a gyermekded fecsegéssel, vagy a saját dörgő hangjának üres visszhangjával,
elkövetkezik egyszer egy pillanat, talán éppen az emberélet útjának felén,
amikor rásötétül a dantei erdő homálya. Ez .az a pillanat, amikor számot kell
vetnie magában azzal, ami volt és immár megmásíthatatlan, és föl kell ké
szülnie arra, ami még várja..,Tudatára ébred lehetőségeinek, melyekért fele
Iős", mint Camus mondja egy jegyzetében; és megrendül ettől a rászakadó
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felelősségtől. "All dermedten"; de a felelősség fölismerése már bizakodás is, és
vállalkozó kedv:

All dermedten ... Amig útjába foltos
szörnyek hágnak a homályban, ragyogj
elébe, Csillag, s mind ti csillagok!

hogy újra merje vállalni a poklot,
fóldet s eget, mi nékunk adatott;
és kijusson végül a csillagokhoz.

Ezt a koltoí ínvokácíót, mely a Talizmán ciklus élén Dante alakját idézi,
Somlyó György maga fordítja le prózára gyűjteményes kötete" második ki
adásának utószavában. "Ez a könyv - írja - lezárásnak számíthat. S mint 
szerenesés esetben - minden lezárás, egyben talán valami új nyitányának
is ... A dal szüli énekesét. Pályája hasonló fordulójálhoz érve, a koltő döbben
ten ocsúdik második énjére, amelyben ahg Ismer magára, s amelyben mégis
kénytelen önmagát fólismerni. Nehéz megszokmia, hogy műve nem azonos ő

magával, s neki mégis azonosítama kell rnagat vele. Hálával tartozik azért,
amit műve megvalósított belőle, s csak nagy titokban hiányolhatja azt, amit
nem tudott megvalósítani. S legfeljebb bizakodhat abban, hogy egyszer az is
megvalósul. Mert igaz, hogy az ember egyenlő korlátaival. De azzal a szüntelen
erőfeszítéssel is, amellyel meghaladni igyekszik korlátait."

Ha mottót kellene írnom Somlyó György válogatott versei fölé; ezt az
utolsó két mondatot írnám, meg a Talizmán ciklus Dante-szoriettjának idé
zett tercinárt. Első kötetét, A kor ellen címűt, 1939-ben "mesterének, Szabó
Lőrincnek" ajánlotta. Mint ő maga írja később egy tanulmányában: "Ha Illyés
szerint Szabo Lőrinc hatása a korszak - (a harmincas-negyvenes évek fordu
lója) - csaknem minden költőjén kimutatható: az én első verseim egy ré
szében nem is kell kimutatni: hivalkodva, szemérmetlenül mutogatja magát."
De ez után az ifjú mohósággal, nagy kortyokban nyelt hatás után már a má
sodik kötet, az 1942-ben megjelent Adónis siratása verseiben észrevenni a tu
datosan vállalt, sőt egyenesen keresett ellenhatásokat, többek között az an
tikokét. Méregre ellenméreg? Mindenesetre egészséges költői ösztön tájékozó
dása. Már a fiatal, szinte kezdő költő sem félt attól, hogy "egyenlő legyen a
korlátaival" (hiszen különben nem vallotta volna oly nyíltan, ország-világ előtt

mesterének azt, aki valóban a mestere volt); de már a kezdet kezdetén sem
törődött bele, hogy ne legyen több, mint csak "egyenlő a korlátaival" (hiszen
aki csak a korlátaival egyenlő, az alatta marad önmagának és lehetőségeinek).

Tudatosan vállalta a "korlátokat", vagy hatásokat; és éppen mert tudatosan
vállalta őket, már azt a lépést is megtette. amellyel majd rövidesen túllép
rajtuk: az azonosulás pillanatában virtuálisan már meg is haladta őket.

De talán mindezt egyszerűbben is megfogalmazhatjuk. Somlyó György
mindig is táplálkozott hatásokkal és hatásokból. Nemcsak hatása alá került
valakinek vagy valaminek, hanem át is engedte magát a hatásnak, azért, hogy
gazdagodjék vele. Birtoka körül nem emelt gátakat; hagyta, hogy egyik ár a
másik után átcsapjon rajta, s mindegyiktől kapott valamit, mindegyíktől akart
is kapni valamit, amit aztán fölszívott, megemésztett, sajátjává tett. Befogadó
természet; és természete irányában fejlődbtt: a hajszolt eredetiség merevgör
cse és gátlásai nélkül; egyéniségét is inkább kereste - és találta meg 
abban, hogy mindenkihez hasonlítson, mint abban, hogy gőgösen senkihez-nem
hasonlítva végül már önmagához se hasonlítson.

A mi irodalmi közvéleményünkben még mindig némi gyanakvás tapad ah
hoz, ha egy költő "tanul"; költő-fogalmunk még rníndig erősen romantikus.
Többre becsüli e köztudat az "őstehetséget" (annyi östehetség kudarca után
is), mint azt, ha valaki mesterek műhelyében tanulva válik utóbb a maga
rnódján maga is mesterré. Az igazi költő, vélik sokan, Petőfiként "R természet,
vadvírága"; elfelejtik, vagy talán nem is tudják, hogy' a természetnek ez a vad
virága éjszakárt szívós tanulással töltötte.

• Tó fölolt, ég alatt. Válogatott versek. ,SZépirodalmi ~nyvkladó, 1965.
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De hagyjuk e hosszadalmas pört és félreértést. Kétségtelen: már a pályája
"kezdetén álló Somlyó György is minden inkább akart lenni, mint "őstehetség"

és "zseni"; nem akart lenni "átkozott költő" sem (s a Tó fölött, ég alatt több
verse is szól arról a "vitáról", melyet az. inkább "poeta doctus" fiú az "átkozott
költő" apa árnyékával folytat, a ezeretet oldhatatlan kötődésével. de ugyan
akkor a kritíkus tisztánlátásával is). Az Adonis siratásá-ban van egy játékos
Anakreoni vers, mely a szigorúbb igénnyel válogatott Tó fölött, ég alatt-ba
nem került be. Bizonyos kegyetlen Klárit korhol, amiért nem okul a Helénák,
Kasszandrák, Lillák s mindazok példájából. kiket kedveseik tettek halhatat
lanná. Vagy, folytatja a vers,

vagy épp okulsz a példán:
tanulsz víg Lesbiától,
mint én Catullusomtól,
s Kasszandrát, a kegyetlent
tanulod s büszke Lillát,
mint Ronsard-t és Vitézt én.

Huszonöt év múltán a költő ezt a fiatalkori játékot nem tartotta méltónak
rá, hogy összegyűjtött versei közt szerepeljen, a játékosan elmondott komoly
vallomást azonban, nem a szerelmit, hanem az esztétikaít, nyilván ma is vál
lalja. Tanult Catullustól és Ronsard-tól, Cervantestól és Aragontól. Eluard-tól
-és Keatstól, Apollinaire-tőlés Albertitól ... - rnít folytassam ? Somlyó György
maga is eddigi műve iker-oszlopának tekinti válogatott versei mellett versfor
-dításait, és a Szélrózsa már eddig megjelent, de korántsem lezárt, hanem to
vábbépülő gyűjteményét, Egy 'Ihumanista" típusú költő számára mi a fordítás,
ha nem folytonos tanulás, folytonos teljesedés, folytonos táplálkozás és gya
zapodás ? Egyetlen mester mellé szegődni végérvényesen: végülis utánzás lesz
és epígonízmus. Számos mesterrel érteni szót: előbb-utóbb társalkodás lesz,
szümpozíon - találkozás, termékeny "cserebomlás".

Lényegében az eredetiség kérdéseiről van szó. S erről általánosságban az
eredetiség fogalmáról, meg arról, melyík kor miben látta a fő költői eredeti

{léget és érdemet, továbbá arról, hogy ami közkeletű eredetiség-fogalmunk
mennyire magán viseli még a romantika bélyegét: - minderről itt aligha kezd
hetek bonyodalmas irodalomtörténeti fejtegetésekbe. Éppen csak utalok rá,
hogy voltak a költészetnek nem is jelentéktelen korszakai. amikor a befogadó
esztétikai élményben fontos szerepe volt a "ráismeresnek": annak, hogy egy
.egy költő egy-egy versében az olvasó horatiusi, catullusi, homéroszi, vagy más
-elemekre bukkant. Nem hatást kiáltott, hanem "fel-felsikoltott" az utaláson,
-rnely egyszerre mintegy ablakot tárt, távlatot nyitott. Aragonnál ma is nem
egyszer kell így olvasnunk a verset; s van Somlyó Györgynek is egy Párizs,
Párizs című verse, melynek utolsó hat szakasza ezzel a humanista mozaík
technikával készült; nyilván azért fűzött jegyzetet hozzá, mert számolt irodal
mi közvéleményünk jórészének "romantikus" eredetiség-fogalmával (melyben
természetesen részben kritikánk is osztozik). "Mint az olvasó is észreveszi 
írja ebben a jegyzetben - a versnek itt kezdődő utolsó része egy magyar és
több francia költő - Bacsányí, Villon, Du Bellay, Victor Hugo, Baudelaire,
Rimbaud, Apollinaire, Cendrars, Jules Romaíns, Desnos - kiragadott sorai
nak, versrészleteinek önkényes és szabad felhasználásával készült."

Ez az eset, és ez a példa persze szélsőséges; de így is alkalmas annak sej
tetésére, hogy ahol egyik-másik olvasó kaján kacsintással hatást kiáltana, ott
többnyire nem a szó közkeletű értelmében vett hatásról van szó, hanem, az
idézett jegyzet szavaival, "önkényes és szabad felhasználásról". Mindez azon
ban nem jelenti azt, mínuha amit elnagyoltan "az eredetiség kérdésének" ne
vezhetnénk, nem lenne kérdése magának Somlyó Györgynek is, persze mélyebb,
egzisztenciálisabb fekvésben. Erre csak két "dokumentu:mot" idézek.

Az egyik a Talizmán ciklus Önarckép című záró darabja. Ez a ciklus szo
nettok, szonett-portrék, egyikre-másikra azt merném mondaní, szenett-esszék
sorozata; az utolsóban maga a költő veti föl "az eredetiség kérdését", így:
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Nem e g y tükörben, tükrök szembenálló
során látom magam sokszorozón
örökkétig. S elvarázsolt varázsló,

szemem minél jobban magamba mélyül,
hókusz-pókusz és csinált csoda nélkül,
annál inkább másokká változom.

A vers világosan beszél. A szembenálló tükrök sora nem elszórja a tekin
tetet, hanem koncentrálja. Ez a magára, magába koncentrált tekintet aztán
másokat is az azonosulás erejével bír látni. S ehhez csak két kurta megjegy
zést szeretnék fűzni. Az egyik: a vers bizonyos fokig az esszéíró "módszertaná
ra" is utal, és mottóul írható A költészet évadai elé. A másik: a líra nem föl
tétlenül önkitárulkozás, mint nálunk sokan (sokan a kritikusok közül is) vélik.
Egy objektív portré fényhatásaíban, beállításában, ecsetkezelésében. [ellemlá
tásában több és jobb rninőségű líra lehet, mint sok olcsó és könnyen áradó
ömlengésben, laza verbalizmusban és harsány érzelmi pátoszban.

A másik dokumentum "a szonettek szorgalmas vésnökének" zárószava, az
Utóhang, és bővebb kommentárt ez sem kíván:

Nem tudom, szívének s arcának éle
kirajzolódik-e a mélybehul!t
idő s az örök táj ércébe vésve.

Ha külön napként tán nem kelt az égre,
de érzékeny tükörként, mínt a hold,
felelt a nagy bolygók tündökletére.

Hogy kirajzolódik-e majd, arra csak az idő felelhet. Pillanatnyilag talán
nem is ez a fontos. Hanem az, hogy az ember nemcsak korlátaival egyenlő,

hanem azzal a szüntelen erőfeszítéssel is, hogy korlátait meghaladja; és a meg
haladás első lépése a korlátok tudatosítása. Akiben egyszeruen föl sem merül
a gondolat, hogy korlátai vannak, az sosem léphet túl korlátain. A rémet az
ember míndig is úgy győzte Ile, hogy megformálta, művé, ha másként nem,
hát egy barlang falán, egy rajzban. Alkotójává vált annak, amitől függött.
Somlyó Györgynek nem egy verse beszél erről.

Mert a válasz míndíg a mű: az alkotás, ami létrejött. "A mutatvány csak
a munkában lehet érvényes, nem a műben" - olvashatjuk a Piero della
Francescáról írt költeményben. Ugyanott olvashatjuk ezt is: "Hány éjszakán
át - számítgatta a másnapi két szín viszonyát, két forma arányát ... - s ím
újra virrad a másnap ... s mintha feltörsz egy szürke kagylót, könnyű moraj
jal - az éjszaka héjából gyöngyházfalával ragyogva kifordul a hajnal." S ez
számít, Nem az éjszakák töprengése és mértana, hanem az eredmény: egymás
mellett a két szín, s az üresség Ihelyén a Mű, a kagylóból a ragyogva kifor
duló hajnal.

De térjünk vissza az Utóhang után következő vershez, a Nyár cikíus elő

hangiához, mely Ars poetica helyett áll az 1958 és 1961 közt írt versek élén.
Ars poetica helyett, tehát ars poeticaként. Teljes egészében idézem a három
azonettból az elsőt, melyhez szintén fölösleges lenne minden magyarázat:

Úgy látszik én nem is vagyok
Mert mindent önmagamnak érzek
A megtorpanót amerészet
A napot és a csillagot

Énnékem élet nem elég e g y
Nem elég lennem itt vag y ott
El!entétem is én vagyok
Nem őrzőm az egyéniséget
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Egy rímemból egy névutómb6l
Ugyan rám ne ismerjenek
Ne ragasszon rám az utókor

Ilyen vagy olyan bélyeget
Maradjak inkább jeltelen
Minden legyek vagy semmi sem.

Párhuzamos szövegeket bőven Idézhetnék. A Csu Ku-tíeni barlangban
című költeményből például - (Csu Ku-tien, Pekingtől nem messze: itt fedez
ték föl, Teilihard de Chardin közrernűködésével, a híres "pekingi ősembert"):
,,0 mindig csak azt, amit! Soha mást, - sohase többet! soha az egészet! 
A szó gyötör. Mindent kevésnek érzék ..." Vagy a Piero della Francescából: "De
mért válasszam épp e csillagot? - S rnért fo~yton és folyton választani ?"

Igény, mely egyben veszély is (mint jobbára minden igény). "A szó gyö
tör" ugyan, mert kevesebbet ragad meg a valóság teljességénél ; de a költészet
mégiscsak szavakkal dolgozik, szavakkal "fut" a valóság után, a valóságért.
Hogy elérje, néha, és bizonyos költői típusoknál, megsokszorozza magát: se
reggé szaporodik, hogy tünékeny természetű áldozatát bekerítse. Somlyó
György ilyen típusú költő: olyan, aki nem fél a szavaktól. a sok szótól, bizo
nyos verbalizmustól sem olykor, vagy attól, amit - manapság szokásos, de nem
biztos, hogy azért míndig egészen jogos gyanakvással - retorikának neveznek.
Kóltőtípust említettem; csak egy-két jellegzetes képviselőjét említem (jellem
zésül, természetesen, és nem ihasonlatul vagy mértékül): Hugót, Aragont, né
mely esetében és szakaszában Apollinaire-t - s tudjuk, Somlyó György szí
vesen és értően tolmácsolta őket. Van egy ilyen .Jiugó; vénája"; van benne va
lami ilyen telhetetlensége és tellhetetlen áradása szónak, ritmusnak, képnek 
(vagy ha sűrített, mint a Talimnán szonettjaiban, hát ezt a sűrített formát
ihletet sokszorozza) - a valóság mínél teljesebb birtoklásáért, és mínél telje
sebb kíélvezéséért, "Énnékem élet nem elég egy."

A valóság e mínél teljesebb birtoklásának egyik formája a valóság minél
több színének, hangjának, árnyalatának. ízének, eszméjének tükrözése vagy
befogadása. Magatartásként az állandó készség, az állandó díszponlbilitás. Ez a
költő Somlyó György egyik jellegzetessége. (Nemcsak a költőé, nemcsak a for
dítóé, hanem a kritikusé és esszéíróé is. "Mmdig is inkább hajlamos voltam ...
behódolni a művészet varázsának, mint... mindenáron védekező állásba he
lyezkedni előtte" - írja A költészet évadaiban, s ezen bizony elgondolkódhat
nának egy kicsit azok, akik a művészet minden közeledésére azonnal dárdát
tollat szegezve, ellenségesen "védekező állásba helyezkednek".)

Diszponibilttás, igen, de nem puszta hajlékonyság; ez a készség és nyitott
ság egyben az életszeretet és életszomjúság megnyilatkozása is. "Úgy tudom
szeremi az életet !" - mondía egy helyütt. Vagy egy rózsa fölötti meditációjá
ban: "Mindent bámulok én, ami él. A végtelenül nagy - s végtelenűl kicsi
egyformán lenyűgöz..."

A teljes lét birtoklása persze csak vágy, csak "futunk utána"; de van
Somlyó György költészetében egy, egyetlen prototípusa. a szerelem. A Csu
Ku tieni barlangban egy részletének ez a "fölirata", s fölirata lehetne a Nyár
ciklus szerelmí verseinek, meg a Psalmus eroticusnak is: "Arról, hogy a szere
lem teljessége szolgál mintául az embernek ahhoz, amit az életben meg kell
teremtenie."

"Légy a minta, a mindig-ép" - mondja a Psalmus eroticus. De már a
kezdő költő is valami Ilycsfélét próbált mondani, A kor ellen kötet egyik
másik, még erősen Szabó Lőrinc hangszerelését követő versében, a Faj és
egyén címűben, vagy A test dicséretében például; s ez arra vall, hogy az egy
kori "hivaLkodó hatás" azért valamível több volt esetleges iskolánál: már akkor,
tán jórészt ösztönösen ugyan, egzisztenciális tájékozódás lehetett. A fiatal
költő azt a hatást választotta a sok lehetséges közul, amely a legjobban meg
felelt bontakozó egyéniségének.

Egyébként sem érdektelen egybevetni a régit az újjal. Például az 1943-ból
való Tó fölött, ég alatt című verset húsz évvel későbbi rokonával, a Zene, egy
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húrra cíművel. Az ilyen egybevetéseken mérhető le a legjobban Somlyó György
kbltői világának tágulása, gazdagodása, valósághoz való viszonyának teljesebbé.
érettebbé válása. A Nyár, meg a Szemfényvesztő fügefa java verseiben a költő

valamiféle "megbűvöltséglét" érezni: megbűvöltségét a valóság előtt, melynek
teljessége számunkra csak azokiban a pillanatokban bontakozik ki igazán, ami
kor mi magunk is teljesnek érezzük magunkat. Bármit mond is a filozófus el
me: a sejtek, a vér útján szinte, elborít és gazdaggá tesz a világ gazdag
sága. "Ordítanék a konok őrület - szörny-törvényétől: teremtés, utállak! 
És megbűvöl az első jázmínág !"

Ez a "bűvölet" kevés versében kap olyan áttetszően szép, egyszerűen tiszta
hangot, rmnt összzegyűjtött versei szonett-"UtóiratÓ!ban", mely mottójában egy
szerre utal a régi mesterre, Szabó Lőrincre, meg az új barátra, a világ..
habzsoló Nerudára. így szól:

Kína, Velence ..• s tovább, még tovább
nyílt tengereken és szűk lagunákban.
Míg mindent nem, addig semmit se láttam!
A láthatár járma nyakamba vág.

Agyamra mb've az egész világ ven,
s a világon túl még ezer világ.
Ki járt végére már, hány milliárd
fényév szorong a szürke-állományban?

Amputált tag helye: sajog a távol 
világ, nem nekem, belőlem hiányzol,
kezem India, lábam Afrikák.

Mennék - csak előbb egy életen át
nézném e szemfényvesztő fügefát,
ahogy világot varázsol magából.

"Amputált tag helye: sajog a távol." Talán egyszer majd még más "am"
putált tagok helye" is saiogni fog, és majd még más távolok nosztalgíája is
fölébred benne. S a szemfényvesztő fügefák csodája mögött talán fölsejlenek
majd 'hasonlóan egyszerű, és hasonlóan "egzisztenciális" csodák is - csodátla
nul, emberién. Mert, hogy is mondta a réges-régi mester? "Ha így idegen,
vedd emberinek" ... "s kezét nyújtja, mert beesteledett." (Rónay György)

SZlNHAZI KRONIKA. A Thália Színház játsza Saul Levitt: "Parancsra
tettem" című drámáját. Nehéz és a gyakorlatban szinte megoldhatatlan erköl
csi problémát vet fel a darab. A katonaí fegyelem és az egyéní erkölcsi köte
lezettség összeütközését. Olyan kérdés ez, amelyről sok vita folyt az elmúlt
évtizedekben lényegében ugyanúgy megoldatlanul hagyva a kérdést, mint ahogy
a darab is nyitva 'hagyja.,

Az amerikai polgárháború ubán, a győztes északiak hadbírósága előtt áll
(helyesebben fekszik, mert súlyos beteg) Wírz kapitány, aki a háború alatt a'
déli Konfederáció fennhatósága alá tartozó Andersonville-i hadifogolytábor pa
rancsnoka volt. Szűk: helyen több tízezer embert zsuioltak: itt össze, és a hiányos
táplálkozás, valamint a rossz egészségügyi viszonyok következtében tizennégy
ezer ember pusztult el a táborban. Halálukért Wirzet teszik most felelőssé. A
kapitány védekezése tényegében abból áll, hogya hadifogolytáborok főparancs
noka (az időközben elesett) Winder tábornok volt. Ö, Wirz, csak egyszerű vég
rehajtója volt a tábornok, személyesen is sűrűn ellenőrzött, intézkedéseinek. A
t'ádat képviselő Chipman alezredes vitatja ennek a védekezésnek jogosságát.
Szerinie Wi'l'znek a parancs megtagadása, vagy legalábbis ;figyelmen kívüL ha
gyása árán (s, elsősorban a saját emberi lelkiismeretére kellett volna hallgat
nia. Chipmannek, úgy látszik, belső meggyőződése ez, nem hangoztathatja azon
ban teljes egyértelműséggel, híszen különben saját bíróságávaL kerülne el
lentétbe. A bírósúgban csupa tábornokok ülnek, akik semmiképp sem ismer-
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hetik el, hogya beosztott tisztnek, vagy általában egy Tvatonának joga, sőt

kötelessége lenne feljebbvalói parancsait felül bírálni. Valahányszor Chipman
érvelése ezekre, a hadsereg fegyelme szempontjából veszélyes vize1ere téved,
(s Wirz vedő ügyvédje ezt ügyesen ki is használja) mindig a bírói pulpituson
ülő katonák tiltakozásába wtközik. Sorra kénytelen visszavonni a saját gon
dolatmenetéből folyó inditványokat és végül bele kell nyugodnia, hogya vád
lottat egy nagyonis kétségbe vonható hitelességű vallomás alapján, egy való
színűleg meg sem történt emberölés mwtt, m10áibb politikai okokból (a legyő

:zöttekkel szemben erőt kell mutatni) ítélik halálra, és nem azért mert vétett
az emberiesség általános parancsai ellen. Chipman bele is nyugszik ebbe (a
karrierjét azért nem akarja feláldozni), és azzal nyugtatja meg lelkiismeretét,
hogy az itélet végülis igazságos, mégha nem is azzal az indokolással mondták
ki, amivel ő szerette volna.

Persze, ha Chipman következetes lett volna önmagához, már a tárgyalás
elején vissza kellett volna adnia megbízatását, Imindjárt akkor, amikor látta,
hogya biróság voltaképpen egyetért ,a vádlott védekezésével. Ha így cselek
szik, igazi tragikus hőssé nőhetett volna. Levitt azonban nem akarta ennyire
kiélezni a dolgot. Talán nem 1S annyira megalkuvásból, mint inkább azért
mert il kiipességeiből csak egy ilyen (vitathatatlan szellemességgel megírt) ri
port-játékra futotta, de nem igazi drámára. Az író t itt elsősorban nem az ér
dekli, hogy mi megy végbe hőseinek jellemében, hanem maga a kényes, de
semmiképp sem valószerűtlen szituáció izgatja. A szituáció pedig logikus kö
vetkezménye annak a ténynek, hogy háborúk vannak és hadseregek léteznek.
A hadsereg, amíg hadsereg, nem mondhat le a soraiban uralkodó föltétlen fe
gyelemről és engedelmességről. Ha lemondana, saját hatékonyságát ásná alá.
Es az is nyilvánvaló, hogya hadviselés kemény és kegyetlen dolog. Ezen leg
kevésbé a katonák változtathatnak.

Nézzük csak Wirz érvelését. Mint táborparancsnoknak, pontos rendelkezé
sek írták elő feladatkörét. Parancs írta elő, hogy a hadifoglyokat megfele
lőképpen elhelyezze és élelmezze, és parancs írta elő, hogyaszökéseket min
den rendelkezésre álló eszközzel megakadályozza. A két parancs azonban
együttesen csak addig volt végrehajtható, amíg kis számú fogoly volt a gond
jaira bízva. Amikor a fölöttes hatóságok ötvenezer embert zsuioitak: be a tíz
ezer embernek szánt helyre, Wirz nem. tudott több helyet és több élelmiszert
előteremteni, mert ez kívül esett a hatáskörén. Megtette viszont azt, ami a ha
táskörén belül volt, könyörtelenül és kegyetlen eszközökkel megakadályozta a
szökéseket. Persze az igaz, hogy az embertelen feladatot is el lehet nagyon
embertelenül és kevésbé embertelenül látni. Altalában azonban nem a gyen
géd lelkű humanisták szoktak v4.11alkozni rá, és Chipman-nek, a katonának
ezt mindenkinél jobban kell tudnia. Van azonkívül itt még egy aligha elha
nyagolható probléma.

Chipman tanúval igazolja, hogya környékbeli farmerek élelmiszer aján
dékot akartak a táborba bejuttatni, de Wirz nem engedte meg. Wirz ezzel
szemben azt állítja, hogy az előzőleg megadott engedélyt a fölöttese, Winder
tábornok személyesen vonta vissza, miután éppen akkor kapott híreket az
északiak kegyetlenkedéseiről. Nos, tudjuk, hogy semmiféle gyűlölet vagy ke
gyetlenség nem igazol erkölcsi 'Szempontból egy másik fajta gyűlöletet vagy
kegyetlenséget. Ez azonban mitsem változtat azon a tényen, hogy Chipman
magatartáro akkor lenne következetes, és erkölcsi szempontból is kifogásta
lan, ha ugyanolyan eréllyel követelné azok megbüntetését is, akik az ő olda
lukon viselkedtek Wirzhez hasonló módon. Ha így tenne, vállalva a kegyvesz
tettség vagy népszerűtlenség kockázatát is, igazi hős lenne, aki egy tisztultabb
erkölcsi felfogást képviselne az erőszak világával szemben, és minden rokon
szenvünkkel mellé állnánk. O azonban nyilvánvalóan egyoldalúan és elfogul
tan ítél, és erre nem más, mint maga Wallace tábornok, a hadbírósáp elnöke
figyelmezteti. A kettőjük között, a tárgyalás keretében lezajló beszélgetés során,
Chipman, álláspontjdt igazolandó, arra is hivatkozik, hogya háború során ők

ké,pviselték a jó ügyet, hiszen ők harcoltak a rabszolgák fölszabadításáért. Mire
Wallace megkérdezi: vajon ugyanígy ítélné-e meg Wirz magatartását. ha törté
netesen fordított lett volna a helyzet, és az északiak harcoltak volna a rab-
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szolgaság fenntartásáért, és a déliek ellene. A zavarba ejtő kérdésre Chipman
csak azt tudja válaszolni, hogy ez lehetetlenség. Holott egyáltalán nem lehe~

tetlenség, és katonai szempontból, a katonaság felől nézve, nyilvánool6an
Wallace-nak van igaza.

Láthatjuk mindebből, hogy Saul Levitt döntő és izgalmas erkölcsi prob
lémákat vet fel, és csak sajnálhatjuk, hogy megmarad e problémák felszínes
[ol oetésénél. (Éppen mert csak a szituáció felől közelíti meg őket, holott a
jellemekből kiindulva sokkal mélyebbre áshatna.) Megmarad azonkívül az
amerikai polgárháború történelmi keretei között is, amikor Chipman érve'/..ésé
ben - ti. hogy Wirz védtelen és fegyvertelen embereken torolt meg olyan
cselekedeteket, amelyeket fegyveresek fegyveresekkel szemben követtek el -,
még lehetett némi igazság, a polgári lakóterületek bombázásának korszakában
azonban ez már rgyáltalán nem állja meg a helyét. De a darab még így is
jócskán szolgál gondolkodni valókkal azok számára, akik gondolkodni sze
retnek.

A Thália Színház előadása még a dráma nem túlságosan igényes és in
kább zsurnalisztikus színvonalának ís j6val alatta marad. Ebben főleg a Chip
mant alakító Keres Emil a hibás, aki aféle egysíkú erkölcsprédikátort formáZ
az alezredes főugyészből, és semmit sem éreztet meg a figura bonyolultságából
és ellentmondásosságából. Nagy Attila is ezúttal túlságosan sematikus eszkö
zökkel ábrázolja az ügyésszel párharcot vív6 Baker ügyvéd alakját. Már sok
kal hitelesebb és élettelibb Inke László az elnöklő tábornok és Somogyvári
Rudolf Wirz kapitány szerepében. A rendezés azt a hibát követte el, hogy túl
magas emelvényre ültette a bírákat. Ezáltal jórészt veszendőbe megy az
abból adódó forró feszültség, hogya bíráskodó magasrangú tisztek voltakép
pen Wirz érvelésének adnak igazat, és nem is mint erkölcsileg megtévedett
bűnöst, hanem mint legyőzött ellenfelet ítélik el. Ezt különben maga Win is
tudja, és nem is azért védekezik, hogyelkerülje a szerinte is elkerülhetetlen
halált, hanem azért, hogy legalább gyermekei előtt megvédje becsületét. Ez a
szövegből kitűnő tényállá8 azonban majdnem teljesen elsikkad azáltal, hogya
nagy magasságban és túlságosan rézsútosan ülő birák reflexióiból alig vesz
észre valamit a közönség. A darabot Mihályi Gábor forditatta jól mondható
szöveggel. (Doromby Károly)

KÉPZÖMÜVÉS~ET. Paul Cézanne-ról (1839-1906) jelentetett meg a kö
zelmúltban nagyalakú, bőségesen illusztrált könyvet a iKépzöművészeti Alap
kiadója (1964). A szöveg - amelyet Peter H. Feist keletnémet művészeti író
írt - elég részletesen tárgyalja Cézanne életét, kortársaival (Zola, Píssarro,
Voll ard műkereskedő, Ohocquet vámtisztviselő) való kapcsolatát, tájkép- és
csendélettestészejét, figurális munkáit (arc- és önarcképek, aktos kompozí
dák, kártyázó és pipázó parasztok). Azonban a kép, amelyet Feist e korszakos
jelentőségű művészről nyújt, felfogásunk szerint nem rnindenben hiteles. A
Lucretíust olvasgató Cézanne - a szerző szerint - "naív materialista" (azaz
ösztönös híve az anyagelvű filozófiának). Feist idéz is Cézanne-tól két - általa
szarkaszhkusnak érzett - megjegyzést a kereszténységgel és a keresztény
múlttal kapcsolatban, Az egyik mondat: "A mise és a zuhanyozás tart egye
nesen", - a másik: "Megint levágtam magamnak egy szelet középkort". A meg
fogalmazás bízarraága mögül azonban kíérezhető (különösen, ha Cézanne szel
-lemi nabitusát figyelembevesszük, s e két mondatot nem szakítjuk: ki meg
nyilatkozásainak láncolatából l), hogy ő a szentrnísét és a középkor szellemísé
gét nagyonis komolyan vette, tisztelte, - s e kijelentésekben korántsem a ci
nizmus vagy a szkepszis hangja szólal meg. A Lucretíus-olvasásból a magunk
részéről túl messzemenő következtetéseket nem mernénk levornni. Cézanne
szerette a költészetet, szeretett verselm is (franciául is, latinul is), Zolához s
másokhoz írott levelei tele vannak 'Verses részletekkel; valóban gyakran for
gatta Lucretiust, de a többi latin és francia klasszikus poétát is. Amí végül is
Cézanne világnézetét illeti, e tekintetben - Feisttel ellentétben - a második
vílágnáborúban elesett, nagyra hivatott műtörténésznek, Csabai Istvánnak vé
leményét tekinthetjük meggyőzőbbnek. aki "Az ímpresszíonízmus kora" címú
kitűnő könyvében (1942) a következőket írja: "A bűn és bűntudat ,között
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vergődő Cézanne nem maradhatott a vallás kérdéseivel szemben olyan közörn
bös, mínt amilyenek általában az impresszionista művészek voltak. Cézanne
lelkében már döntő jelentősége volt a vallásos élménynek. Az még csak kül
söség, hogy hajnalban rendszerint misére ment, de elképzelhetetlen, hogy egy
vérbeli impresszionista rnűvész olyan klasszikus pátosszal, de valódi vallásos
ságot sejtető kifejezésekkel beszéljen a művészetről, mínt ő: »A láthatárral
párhuzamos vonalak - írta tanítványának, Bernardnak - érzékeltetik a kiter
jedést, egy szakaszát a természetnek, vagy /ha úgy tetszik, annak a színjáték
nak, amelyet a Pater omnipotens aeterne Deus szemeink elé tár.« Néhányszor
megpróbálkozott val'lási témákkal is. Bernardnak. aki egyízben mesterét mísz
tikusnak nevezte, Cézanne azt mondta, hogy Jézus ábrázolásához nem mert
hozzáfogni. Ez azonban nem teljesen igaz, mert egyik legkorábbi müveként,
Sebastiano del Piombo hasonló tárgyú képétől megíhletve, háza egyik termének
falára a pokol tornácára alászálló Krisztust festette. A falképhez még egy ha
talmas térdelő alak (talán a bűnbánó Magdolna) is csatlakozott. Jellemző, hogy
Cézanne magát a bűnbánatnak és a bűntől való megváltásnak ezekkel az áb
rázolásaival vette körül" Csabainak e szavaihoz még csak azt fűznénk hozzá,
hogy vallásos, spirituális művészre vall Cézanne-nál az impresszionizmus he
donizmusával (Renoir), szenzualizmusával (Claude Manet stb.), l'art pour l'art
esztétíkájával való szembeszegülése is; Cézanne is az örökérvényűt, az állan
dót kereste a művészetben, akárcsak a vallásos Ihitben, transzcendens szernlé
letben Iegszílárdabb korszakok (például a román-kor) művészei,

Visszás megjegyzés a könyvben, hogy Cézanne ..alapjában véve élőskö

dött". or. az irodalom- és műtörténet tanusága szerínt a múltban nagyon sok
kiváló művész és író (Horatiustól Calderonon, 'I'izianon, Velazquezen át Advig)
anyagilag függő helyzetben volt, ilyen vagy olyain formában mecénásra szo
rult. Mindezeket az alkotókat "élősködők"-nek tekinti Feist? Cézanne mecé
nása elsősorban az apja volt. Hogy atyja támogatását elfogadta, ebben semmi
kivetnivalót nem tudunk találni, hiszen éppen' ilymódon tudta azt a maximális
alkotói függetlenséget elérni, amelyre rnűvészete kibontakoztatása érdekében
szüksége volt.

Még méltánytalanabbnak érezzük azt a megjegyzést, hogy "életkörülményei
elgyengítették Cézanne jellemét". (57. old.) A mester pályáját az önemésztő

munka, az ernyedetlen művészi erőfeszítés, a babitsi "soha-meg-nem-elégE'dés"
jellemezte. A művészí tevékenység oly fontos volt számára, hogy bár anyjánál
jobban senkit sem szeretett, de koporsója mellől egyenesen festőállványához

ment. Önmagával szemben támasztott igényei a legmagasabbak voltak: Vollard
portréját 115-szöri ülésre festette meg, s némelykor egy-egy színfolt felrakását
órákig mérlegelte. Életútja - a maga vergődéseível. belső konfliktusaival. el
bátortalanodásaival - a legkövetkezetesebb és legeltökéltebb. Képtelenek
vagyunk ebben a - minden szerétetünket és tiszteletünket kiváltó - életmű

ben "a jellem elgyengülésének" legcsekélyebb [elét is felfedezni. Inkább Ril
kével értünk egyet, aki - egyik 1921~ben írott levelében - .végtelenüí nagy
szerűnek és megrendítőnek" nevezte Cézanne művészetét, éppen azért, mert a
mester annyira "a maga benső világában, műve legbensőbb közepeben élt."

A Felst-féle Cézanne-könyvnek inkább képanyaga (szerepel benne színe
sen reprodukálva a Szépművészeti Múzeumunk tulaidonában lévő Buffet című

festmény is), életrajzi tájékoztatása és bibliográfiai anyaga érdemli meg a fi
gyelmet. A művész oeuvrejének s főként: emberi egyéniségének jellemzése
nem egy tekintetben lényeges kívánnivalókat hagy maga után.

***
A tavalyi Louvre-beli kiállítás után most újabb Rouault-tárlat volt Pá

rizsban, ezúttal a Charpentíer-galériában, E kiállításon is szép számmal szere
peltek vallásos tárgyú kompozícíók, így egy Passió-sorozat, továbbá a "Krisztus
és a farizeusok", a "Krisztus és a halászok", egy "Keresztrefesutés". Kiállí
tottak néhány portrét is: J. K. Huysmams-ét, Léon Bloy-ét, Gustave Moreau-ét.
(Moreau századvégi, mísztíkus hangulatú képeket alkotó festő volt, - tanítvá
nyai közé tartozott Rouault is, Matisse is, Marquet is.) A kiállításnak picinY
magyar vonatkozása is van: a katalógusban 114. számmal megjelölt mű női
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alakot ábrázol, címe: "A szép Etelka". Feltehetően Párizsba szakadt magyar
nő volt Rouault munkájának modellje.

A katalógus közli annak a sokévtizedes levelezésnek néhány darabját,
amely Georges Rouault és André Suares esszéista (1868-1948) között folyt.
Suares (eredeti nevén Yves Scantzel) kómyveket és tanulmányokat írt Wagner
ről, Shakespeareről, Dosztojevszkij ről, Ibsenről. Villonról, Pascalról, Bau
delaire-ról, Stendhalról. Kállay Miklós szerint "tanulmányaiban bámulatos
krrtrkai éleslátás nyilatkozik meg. Senki nála élvezetesebben nem ír költészet
ről, zenéről, tánoról." Suares-ről azért sem tartottuk feleslegesnek e pár sza
vas megemlékezést, mert Dobossy László kétkötetes munkája ("A francia iro
dalom torténete", Bp., Gondolat Kiadó, 1963) még nevét sem említi.

A Charpentíer-galéria Rouault-kiállításáról - mínt az 1964. évi Louvre
beliről is - Claude Roger-Marx írt kis esszét a "Le Flgaro Littéraire"-be (1965.
márc. 4-10-i szám), "A Passió Rouault előadásában" címmel. Roger-Marx is
említi a festő és Suares mély lelki rokonságon alapuló barátságát, s idézi az
írónak a fiatal Rouault-hoz írott inteimét (amely mímden kor minden rnűvésze

számára megszívlelendő): "Emelkedjen folébe a közönségnek és az iskolák
nak ..."

***
Dutka Mária a közelmúltban a Magyar Nemzetben glosszát írt arról, hogy

milyen öröm magyar művészetbarát számára, ha külföldi művészeti könyvben,
folyóiratban hazánkfiáról esik szó. Dutka Mária megjegyezte, hogy sajnos, az
ilyen esetek fölöttébb ritkák.

Hadd említsünk meg mégis néhányat, kezünkbe került, újabb publikációk
oldalairól ... Anteine Terrasse-nak Pierre Bonnard-ról, a budapesti Szépművé

szetí Múzeumban is két alkotásával ("Anya gyermekével" és "Reggeli") képvi
selt nagy francia posztimpresszionista festőről készült monográfíája, amely
1964-ben a híres genfi Skira-kiadónál jelent meg (többtucat színes képpel), két
ízben is említi Bonnard és Maillol jóbarátjának: Rippl-Rónai Józsefnek nevét.
- Az 1900-bern Versecerr született Reiner Imre Svájcban élő festőt és könyvil
lusztrátort a közelmúltban "accademico onorariov-vá választotta a nagymúltú
firenzei "Accademia delle Artí". Ebből az alkalomból egy luganói, olasz nyeívű

lapban - G. Croci esztéta tollából - hosszabb cikk látott napvilágot a mű

vészről. A "Ruviglianában Reiner Imréné}" círnű írás első mondatai ezek:
"Amikor a magyar származású Relner Imrével, a festővel való társalgás fo
lyamán a szó váratlanul XXIII. János pápára fordult, azonnal a mélységes
meghatódottság légköre támadt ... Már máskor is alkalmunk volt tapasztalni
azt a varázst, amelyet XXIII. János erős és egyszerű személyisége, rendkí
vüli emberiessége, jósága a művészekre és az entellektüelekre gyakorolt .. :'
- Márciusi számunkban néhány megjegyzést fűztünk a New York-i "Arts
Magazine" című folyóirat egyik cikkéhez. amely - véleményünk szerínt 
nem adott míndenben hűséges képet a mai magyar művészeti életről. Időköz

ben beletekinthettünk e folyóiraJt 1964. évi októberi számába is, ebben viszont
maradéktalan örömmel olvasturnk egy hosszabb, igen tájékozott írást kiváló
festőnkról, Czóbel Béláról, akit Édouard Roditi, a cikkíró meleg méltatással
tárgyal; két Czóbel-festmény reprodukciója kíséri a cikket. Czóbel Bélának
egyébként márciusban kiállatása zárult Genfben. Ebből az alkalomból szétp
katalógust adtak ki, amelyben francia és svájci műkrítikusok foglalkoznak a
magyar művész munkásságával, az iUuszt!.'ációk között pedig jellegzetes, poéti
kus Czóbel-művek (szentendreí városképek. párizsi utcák, szobabelsők, női és
kisleány-portrék, csendéletek) láthatók.

***
Escher Károlynak, az idősebb nemzedékhez tartozó kiváló fetogratusnak

gyűjteményes kiállítását láthattuk ez év márciusában a Nemzeti Galériában. S
hogy e kiállítasra éppen e helyen került sor, - nem érezzük véletlennek.
Eschert Jóviszony fúzte az elmúlt évtizedek legtöbb prominens magyar szob
rászához és Iestőjéhez, s - Thomas Mannról, PaoloCasalsról, Sztravínszkijről,

Bartókról. Mónczról, Bajor Gizrről, Karinthyról, Szabó Lőrincről s más nagy
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írökról; muzsíkusokról készitett fotói mellett - éppen a képzőművészeinket

beszélgetés, alkotás, cigarettázás, szernlélődés közben megörökítő felvételei a
Jegemlékezetesebbek. Művészettörténeti dokumentumok ezek az Escher-felvé
telek; kevesebbet tudna az utókor .a két háború közötti magyar művészet nagy
mestereiről (Rudnay, Iványi-Grünwald, Medgyessy, Aba-Novák, Derkovits, Fe
renczy Béní, Barcsay Jenő stb.), ha Escher nem lett volna a közelükben, s
nem kattogott volna szaporán gépének exponáló gombja. S nem csak fürge
riporter volt Escher, de kultúrált, a valódi értékek felismerésére fogékony in
tellektus is. Otthonosan mozgott a műtermekben és koncerttermekben, - ba
rátja, méltó tárna volt a művész-kortársaknak, akárcsak régebben Nadar,
Eugene Atget, Rónai Dénes, Székely Aladár, Pécsi József, napjainkban pedig
Man Ray, Brassai.

A kiállítást szépen rendeztek: Ferenczy Béní kisplasztikájának, Szőnyi

István vázlatának, Derkovits grafrkájának a fotók közé való beillesztése ki
fejezi Eschernek és kora képzőművészeténekintenzív kapcsolatát. (Dévényi Iván)

I

ZENEI JEGYZETEK. (E g Y h á z z e n e i m o z a i k.) A húsvéti ünnepek
előtt örvendetesen megélénkült templomaink egyházzenei élete. Három kiemel
kedő eseményről számolhatunk be: a János-passió kétszeri előadásáról, Dvor
zsák Stabat materéről és egy érdekes kisérletről: a Mátyás templomi torony
zenéről. Érdekesen társult ezekhez a Zeneakadémián megszólaló Magnificat
és a Szegedi Zene barátok tolmácsolta János-passió az Erkel Színházban.

A János-passió három előadása, három különböző karmesteri értelme
zése érdekes összehasonlításokra adott alkalmat. A legkiérleltebb, leghitelesebb
tolmácsolást az Erkel Színházban kaptuk; Vaszy Viktor keze alatt nagyszerűen.

szólt a szegedi kórus és a zenekar is. Külön meglepetése volt ennek az elő

adásnak Greqor József bem'lttatkozása. Rá úgy fogunk emlékezni, mint a leg
kitűnőbb oratórium-énekesek egyikére. Vaszy Viktor egyébként modern fel
fogásban, izzó szenvedélyességgel szólaltatta meg a passiót és küZönösen a ha
talmas kórusokat, a n.ép hangjának kifejezőit emelte ki. A cselekményt drámá
vá forrósította s mi, tuillqatoi, vele együtt éltük át a történést. A Szegedi Ze
nebarát9k Kórusa min.dvégig kitűnően állt helyt, s kétségkívül a mű fősze

replője 'volt. Nagy hiányossága volt azonban az előadásnak az evangelista
fontos szólamának megoldatlansága. Szabó Miklós ugyanis helyes stílusérzékkel
helyezkedett szerepébe, ám hanggal nem győzte azt.

Bucsy László és a Liszt Ferenc kórus Gergely Ferenc kitűnő orgonakísé
retével a János passió népi ihletését emelte ki, s ezt valósította meg a legsi
keresebben. Bach egész formavilága a protestáns korálokra épül "ez pedig
nem más, mint a németség leghatalmasabb népi dallamvilága, évszázados él
ményeinek kifejeződése, mely a reformáció, sőt a középkor tömegmozgalmainak
harcos századai óta a teljes nép életének kísérőzenéje volt". A korál, mint a
cselekmény nyugvópontja, s a drámai történés lírikus intermezzója, a János
passiónak ís alappillére. Érzésünk szerint a Liszt Ferenc kórus éppen ezekben
remekelt s Bach szelleméhez híven tolmácsolta a passió érzelemvilágát. Itt
inkább a kíséret tűnt néhol szétesőnek s fegyelmezetlennek.

A Kapisztrán kórus és zene,kar Tamás Alajos vezényletével imponáló fel
készültségről és stílusismeretről tett tanúságot. A szövegtartalom s a dallam
legapróbb jellegzetességéig hatolva fejtették fel a mű bámulatosan gazdag vi
lágát s a kiváló szólisták közreműködésével valóban feLejthetetlen perceket
szereztek újpesti hallgatóiknak. Kifogásolnunk kell - s ez elsősorban jövő
szerepléseikre vonavkozik - a kórus és zenekar elhelyezését, a templom akusz
tikája ugyanis más megoldást követel: itt-ott elkentnek, összefolyónak éreztük
az éneknanqokat.

Nagypénteken a Kapisztrán kórus és zenekar újabb nagy feladat tökéletes
megoldásával, Dvorzsák Stabat materének hibátlanul művészi tolmácsolisával
ezerzeit elismerést. Az előadásnak kétségkívül a négy kiváló szólista, elsósor
ban Gábor Artemisz és Réti József volt a "hőse". Tolmácsolásuk az oratórium:'
éneklés magasiskolája volt. S ezen a magaslaton egyformán hangzik a barokk,
a klasszikus és a romantikus alkotás, hiszen végső kicsengésük is egy: Isten
fenségének és jóságának magasztalása. A kórus is kitűnő diszpozicióban, kifi-
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nomult hangzással szolgálta az előadás művészi tökéletességét. Az ő teljesít
ményuk elsósorban Tamás Alajos vezető karnagy dicsérete. R6la bizvást újra
és Újra elmondhatjuk, hogy a magyar oratónum-kultusz kiemelkedő szolgá
lója, egyházzenei életünk egytk legjelentősebb alakja. Betanitó és nevelő mun
kasságát dicsérte Gounod Szent Cecilia miséjének mesteri megsz6laltatása is.
Akik szeretik a szinte túlc'sorduló szépsége t, azoknak bizonyára nagy élményük
ez a bámulatosan szép alkotás.

Liszt Ferenc nagyjelentőségű, a magyar zene fejlődésében is mérföldkövet
jelentő Koronázási mtséjének előadásával a Mátyás templom ének- és zene
kara (Kósa Sándor vezényletével) tett tanúságot jó felkészüléséről. A mise rö
vuieseti éppen száz esztendos lesz, hiszen Liszt 1866-ban kezdte komponálni,
s 1867. június 8-án mutatták be a koronázási ünnepségeken. Érdekes, hogya
szerzó annak idején egy~k legegyszerűbb zenei szövetű alkotásának érezte a
m~sét. "Remélem - írta Mosonyinak -, hogy két alapvonása az egyházi és a
nemzett magyar jelleg vtlágosan kifejezésre jut." A magyaros jelleg kivált a
mise Glóriájában és az Agnus Dei tételben érvényesül. Az Offertóriummal
kapcsolatban pedig maga Liszt írta másik levelében "amolyan magyar him
n1.Sz . . . amelyhez később talán valamilyen magyar szöveg társulhat". Közis
mert, hogy ebben is megnytlvánuló spontán hazaszeretete sem segitette Lisztet
az udvari intrikák ellen, s múvét nem vezényelhette a koronazási szertartáson,
sőt, meg sem hivták az ünnepségekre. A misét a zenekarban hallgatta végig, az
elmaradt sikerért azonban kárpótolta a királyi pár felvonulására váró közön
ség. Abrány~ Kornél a korabeli magyar zenei és irodalmi élet érdekes egyé
msége 19y számol be erról. "Mmdenki várta a Gellérthegyi ágyúk megdördü
lését, jelentendő a királyi pár megindulását. De ezt egy elementáris erővel ki
tort éljendorgés előzte meg az egész hosszú vonalon. A budai Albrecht úton
kezdődott és tartott szakadatlanul az Eskü téria. Mindenki azt hitte, hogy a
dörgő éljenek a kozeledo díszmenetet illetik, pedig csak a nagy művész ünne
pélyes alakja volt látható, amint a kétfelé osztott nép sorfalai közt haladt,
ünnepi fekete talárban, hajadonfővel, oroszlánsÖTényűhaját lobogtatva a nyári.
szellő s folyton hajlongva a tömegnek e nem várt spontán megnyilatkozó ová
ciójára, mely láthatólag éppúgy meglepte, meginditotta, mint egyszersmind
feszélyezte is. De hát nem szabadulhatott s egész ha,záig ki nem térhetett előle".

A Koronázási mise előadása után Kósa SándcJr és néhány muzsikusa ér
dekes kezdeményezéssel szolgált. A templom egyik toronyrészletének szép
barokk terméből toronyzenét adtak. Műsorukon Bach négy korálja, s olasz
madngál-feldolgozások szerepeitek. Kísérletről lévén szó, az első próbálkozás
természetesen nem szolgált tökéletes élménnyel, maga az ötlet azonban igen
értékes, bár nyilván sok fáradsággal és vesződséggel jár majd a zenekari
anyag kwálasztása és másolása. Kósa Sándor elmondotta kérésünkre, hogy a
toronyzenét később állandó műsorrá kívánja fejleszteni, 8 a muzsikusokat a
nagytorony kiszögellésén helyezné el. A toronyzene a régi idők kedves és ked
velt műsorszáma volt, feltámasztása mindenképpen indokolt, s ha a lelkes kar
nagy tervei valóra válnak, alighanem értékes újdonsággal bővül a budai VáT
idegenforgalmi anyaga is. Az pedig, hogya hangot különböző gépi berendezé
sekkel "megkeveri", érdekes eredményekre vezethet. Mindenesetre végső vé
leményünk elótt érdeklődéssel várjuk a következő és reméljük állandósuló
musorokat.

(H a n g ver s e n y e k r ő l - r ö v i d e n.) Lehel György vezényletével,
szólaltatta meg a Hangversenyzenekar Liszt Faust-szimfóniáját. A Faust
problematika, s annak emberi mondanivalója, fiatal korától foglalkoztatta
Lisztet. A Goethe által írt költői műből a maga életfilozófiájának igazolását
olvasta k~: "A földi élet csak hasonlat". (Ennek az elvnek egyik variációjával
akarta ellátni az első kottapéldányok címlapját.) Faust - nála - a bizony
talan, passzw várakozás jelképe. Margit sokka: nemesebbnek, finomabbnak
tűnik mellette. Kettejuk fénylő harmóniáját azonban szinte ketté tépi Mefisztó,
az ártó rossz jelképe. Liszt humanizmusát jellemzi, hogy Faust elbukása után
zal ókorált iktat a műbe, s ennek természetfölótit kicsengésében oldja fel az
en~er eredendő gyóngeségét. Lehel György dSősol'ban a zárótételt adta vissza
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tökéletesen, a másik két rész meglehetősen súlyosnak és unalmasnak hatott
értelmezésében. Kiválóan állt helyt Bartha Alfonz és a Magyar Néphadsercg
Múvészegyüttesének Férjikara.

Bach Magnificatját Sándor Frigyes vezényelte a Haniroersenuzenekar és
a Fővárosi Énekkar élén. Ritka alkalom - ezt a csodálatos remekművet hal
lani, és Sándor Frigyes hozzáértő, gondos tolmácsolása ünneppé avatta ezt az
alkalmat. Egy kor magasztos, természetfeletti hittel átitatott érzésvilága szó
lalt meg keze nyomán. A Fővárosi Énekkxir kimagasló teljesitménye mellé
örömmel jegyezzük fel Werner Mária és Réti József kitűnő szereplésének em-

.téké: is.
Beethoven IX. szimfóniáját vezényelte Lukács Ervin a Rádiózenekar és a

Rádiókórus élén. Az egyenletesen fejlődő, kitűnő karmester életének legjelen
tősebb feladatához jutott el ezen az estén. Emlékezetesen szép pillanatokat szer
zeit a lassú tétel megszólaltatásával, s jól sikerült az első tétel indítása is. A
zárórész hatalmas humanista himnusza azonban szétesett, a kórus romanti
kusabb, a zenekar súlyosabb volt a kelleténél. Némelyik tempót sem éreztük
a legszerencsésebbnek. E hibáival - vagy vélt hibáival együtt Lukács Ervin
hangversenye emlékezetes élménnyel gazdagította hallgatóit.

(Z e 1te i k ö n y v e k r ő l.) Péterfi István évtizedekig vezető alakja volt a
magyar zenekritikai életnek. Munkásságáról nagyjában teljes képet adott a
"Fél évszázad a magyar zenei életben" címú válogatás (1962.) mindenki érezte
azonban, hogy életműve, sok tapasztalata révén sokkal gazdagabb ennél a kö
tetnél. Most megjelent Emlékezései, melyeket Péterfi Mária rendezett kötetté,
igazolta ezt a gondolatot. Könyve első, önéletrajzi részében (Emlékek - vallo
mások) a régi Magyarországot idézi fel. Különösen érdekesek azok a lapok,
melyeken feleségéről, Basilides Máríáról, a magyar oratóriumkultusz legna
gyobbjáról fest képet. A második rész tartalmáról a címe is árulkodik: Mu
zsikusokról, karmesterekről, írókról. Ezt a részt sokkal érdekesebbnek érezzük,
mint az előzőt. Kivált Bartók Béláról és Kodály Zoltánról mond el sok újat
Péterfi. Dohnányi Ernőről rajzolt képe talán nem egyezik mindenütt a Doh
nányi rajongók emlékeivell(s talán saját kritikáival sem I), nagyon érdekesek és
hitelesek viszont a többi nagy Ivarmesterről feljegyzett észrevételei, megfigye
lései. A könyv záró fejezete, a Negyvenedik zsoltár a humanizmus és a szabad
ság eszméjének íróilag is elsőrangú, megrázó vallomása.

Lebilincselően, izgalmas, de sokszor bosszantó olvasmány is a "Puccini,
levelek és dokumentumok" című kötet, melyet Komár Pál gondozásában adott
ki a Zenemúkiadó. Vagy talán minden ember ilyen bosszantóan izgalmas je
lenség, ha önvallomásainak tükrében áll mások előtt? - Igaz, Puccini maga
(és életmÚive is) anakronisztikus jelenség, s hazája történelmében nem is egy
szer kerékkötőnek látszik. A politika egyáltalán nem érdekli, Olaszország sza
badságmozgalmai még kevésbé, csak megy a maga útján a siker és elismerés
felé. Az élet úgy látszik igazolta. Operáinak máig tartó sikere is. Valahogy
mégsem rolvonszenves egyéniség, mégis ellenszenves magatartás ...

(Rónay László)

FILMEK VILAGABÖL. Valahányszor visszatekintünk. a múltba, felidézzük
a háború nyomasztó és szorongásokkal teli éveit, míndig szomorúság üli meg
lelkünket. Ez a szomorúság azonban nem egynemű,hanem nagyjából érzés-hal
maz; rengeteg apró kockából álló mozaík, Szürke lapocskák és éles, fekete kavicsok

. alkotják, Egyikük az átélt szenvedések alkotóeleme, másikuk a gyászé ; mégis talán
a harmadik a legérdesebb felületű, felsebez valahányszor :rátapintunk: a szé
gyen mélyfekete köve ez. A huszadik század Európájának s egyben a keresz'
tény nemzetek történetének legnagyobb botránya kelti ezt a szégyent bennünk,
egy ördögi és őrült rémuralom emléke, a nácizmus vérgőzös korszaka. Milliók
szenvedéséért és kínhaláláért felelős ez a rendszer, mely megteremtette a sze
retetet hirdető kereszténység kellős közepéri a féktelen gyűlölet pokoli uralmát
A teljes megsernmísítést tűzte zászlajára, áldozatait elégette, hogy nyomuk se
maradjon, hogy névtelenül enyészenek bele a kósza szélbe ... és a vak vélet
len mégis megőrizte egynek a nevét, egy szerencsétlen kislányét, akinek írása,
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naplója talán a leghitelesebb vádiratként maradt az utókorra. Ma már foga
lom ez a vallomás, Anna Frank naplója, amely könyvalakban eljutott már szinte
a világ minden tájára. Színdarab is készült belőle, s most filmváltozata jött el
hozzánk, ugyanezzel a címmel: Anna Frank naplója, hogy újra felelevenítse a
vásznon azokat a szörnyű napokat. Emlékeztetőül. Mert az ember hamar elfe
lejti azt is, amit pedig nem szabadna elfelednie.

Arnszterdambam, 1942 nyarán kezdi írni naplóját a tizenhárom éves Anna.
Színhelye egy elhagyatott padlás, ahová két zsidó családot - Frankékat és
Van Daanékat - rejt el egy emberséges holland fűszerüzem-tulajdonos,Kraler,
A bujkálók élete rendkívkl nehéz, mivel az üzemben nappal dolgoznak s így
teljes óvatosságra van szükség: beszéd, járkálás, mindennemű zaj tilos, hiszen
könnyen felfedezhetik őket; a bejárat ajtaját mindössze egy könyvszekrény
álcázza. Esténként Králer és títkárnője, Miep hoz élelmet s a szenvedélyes do
hányos Van Daarmak cigarettát. Néhány hónap múlva újabb üldözött csatla
kozik hozzájuk: Dussel fogorvos.

Különös, zárt világ alakul ki a padlástérben: az állandó halálfélelem vi
lága. Emberi közösség a halál árnyékában. Sajátos. másutt fel sem merülő tör
vények kormányozzák, éles, szinte csontig hasító szenvedélyek vibrálnak leve
gőjében. Három fiatal, még szinte gyermek - a két Frank lány, Margót és
Anna, valamint az ifjú Peter Van Daan - s öt felnőtt jószerencse hajszálán
függő életköre ez. Egy állat, Péter macskája is ott él az önkéntes száműzetés

ben, a bujdosásban, egy öntudatlan lény, az egyedüli, amelyik "természetesen"
illik a padlástérbe . .. rengeteg bajnak és veszedelemnek okozója, mégis mi
kor elvész, míntha a remény, a természetes élethez kötődö utolsó kapcsolat tá
voznék vele.

Három különböző erő tartja állandó kavargásban ezt a világot: a kívülről

érkező jó vagy rossz hírek, a felfedezéstől való állandó rettegés és a belső sur
lódás. Mert töretlenül hullámzük ennek a szűk térségnek a közege, feszültsége
csaknem szétpattantja a vékony deszkafalakat .. A kis rádió hírt ad a szövet
ségesek partraszállásáról s ugyanakkor szemük láttára hurcolják; el a nácik a
.szomszéd fűszerest s a nála rejtező zsidókat. Ujjongva nézik a felettük húzó an
gol bombázókat s jeges rémület szorongatja torkukat, míg betörő motoszkál alat
tuk az irodában. Minden bomba robbanása a szabadulás reményét növeli s
ugyanakkor szinte az azonnali halált hozza rájuk a macska ártal keltett ro
baj, mikor éjjeli őrjárat kutat az elhagyott házban. Fegyverropogás és Erika
induló, riadóautók szírénája és repülőgépek zúgása. Igy üzen a külvílág, így
ad hírt magáról: háború és gyilkos őrület tobzódik odakint, a fegyvereké a
szó, s ezek szótárából hiányzik az irgalom ... Ugyanakkor a deszkafalak mö
gött fojtott indulatok csapnak össze s mint minden emberi közösségben, itt is
kimutatja foga fehérjét a kisszerűség. a bűn, az önzés. Ebbe a feszültségbe
csak egyetlen egyszer hoz igazi oldódást, maradéktalan derűt az ünnep. A jó
szelídség, az ajándékozás öröme költözik közéjük rövid időre, mintha a Cha
nuka meghitt hangulata rá akarna cáfolni minden rémségre,

Az öröm, a derű szerves része az életnek, nélküle a lét csak tengődés lenne.
Szükségképpen ezért virul ki Péter és Anna között a szerelem. Azért, hogy a
kérlelhetetlenül bekövetkező vég előtt életté teljesítse ezt a valószínűtlen vilá
got, hogy feldolgozza az indulatok béklyóit, hogy mosolyt lopjon az arcokra,
melegséget a lélekbe, hogy pompázó virágot fakasszon a szívekbe, mielőtt meg
szűnnek dobogni. Enélkül nem lenne teljes az üldözöttek mártíromsága, nem ke
rülne zsenge az áldozati tűzbe, nem bélyegezné meg a hótiszta ártatlanság
a bűn mocskát, nem lenne hiteles a napló legmegdöbbentőbbsora: "Mindennek
ellenére hiszek az emberi jóságban!" .. Mert a többi már csak az őrület be
teljesedése: a puskatus döngése az ajtón, a betörő deszka recsegése, Ez már
csak a dráma "kelléke", amit az élet írt a rettenetről, az állattá züllött ember
ről, s amit a véletlen őrzött meg számunkra, hogy lássunk s ítéljünk ...

Anna Frank naplója európai dokumentum, annak ellenére, hogy egyetlen
padlástérbe szorul; mert a nácik, akik szinte egész Európát letiporták, min
denütt azonosan viselkedtek. Hollandiában íródott, de érti minden európai em
ber, aki végigélte a német megszállást. A filmet mégis amerikaiak készítet-
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ték, s dicséretükre szóljon, jól, hitelesen, mondhatni "európai szernüveggel",
Ez a hitelesség nemcsak abból adódik, hogya felvételek Amszterdamban, Kraler
házában készültek, hogyafelvevőgép leneséje a padlás ablakából ugyanazt
a képet vetáti elénk, amit annak idején Anna látott, hanem abból is, hogy
magukat az eseményeket a kislány szemszögéből, a naplóban leírt látásmó
dot követve igyekeztek megeleveriítení. Ez az alanyi szemlélet leginkább az
apa, Otto Frank személyének megformálásában jut érvényre. Alakja eleggé
eszményesített, arnolyan "tökéletes" apa: bölcs, jóságos, emellett mégis eré
lyes. Jóltudott dolog, hogyakamaszlányok inkább apjukhoz vonzódnak s
nemegyszer bennük látják az első férfi-ideált, így mindenképpen az lett volna
a hiba, ha a film alkotói hihetőbb, "emberibb" Otto Frankot ábrázolnak. Töb
bé-kevésbé érvényre jut ez a szemlélet minden szereplőnél, csupán magának
a főhősnek, Annának alakja mutat némi ingadozást. Nála már mintha kissé
elbizonytalanodnék a rendező, George Stevens: ott, ahol a kislány vallomá
sait követi, nincs baj, csak ott mosódik el Anna egyénisége, ahol a közös
ség egyik tagjaként szerepel, ahol mintegy kívülről szemléli önmagát. Ezek
ben a jelenetekben már nem rníndíg Anna naplója beszél, hanem olykor a
rendező felnőttesen reális szócsöve harsog.

A film legnagyobb hibája éppen a fordulópont, Anna szerelmének merő

ben téves, mondhatni elsziruposított ábrázolása. Ennek a szívszorítóan szép
érzésnek épp a teljes céltalanság, a hiábavalóság tudata adhatna külőnös ízt,
költői emelkedettséget s ugyanakkor drámai erőt. Mindezekből azonban úgy
.szólván semmi sem valósul meg, Stevens csupán külsőségeket képes nyújtani:
giccses képeket, levelezőlap-romantikát."Festőien" olvadó havat a betört pad
lásablak peremén s cserepekbe ügyeskedett fehér virágokat. Kár, ónási kár
ezért a kirívó hibáért, melynek nyilvánvaló nyitja az amerikai közönség konny
zacskóinak szóló hatásvadászatban keresendő.

Annál remekebb a kül- és belvilág ábrázolása. Emberközelben van a pad
lás túlfűtött légköre s ez az életszerűség megmarad ott, azokban a jelenetek
ben ís, ahol a rendező a filmszerűsítés kedvéért a megtorténtnél több "izgal
mat" csempészett a napló sorai közé. Sikerültnek mondható mindez, hiszen
anélkül, hogy a hitelesség rovására menne, még inkább kiemeli az állandó
életveszély tudatát, növeli a feszültséget. Remekek a "zajkellékek", mind az
utcáról hallatszó hangok - riadóautók szirénái, bombák robbanása, fegyve
rek ropogása, keményen pattogó, német vezényszavak - mind a belső apró

, neszek: padlócsíkorgások, elfojtott köhögések, sóhajok. Mindez annyira, olyan ré
mesen valószerű, ihogy a néző színte maga is szereplővé válik, lelkileg újra ott
él a náci rémuralom kellős középén. A színészek teljesítménye mondhatni hi
bátlan. MiLlie Perkins, Anna Frank megszemélyesítője még akor is hiteles.
bájjal alakítja a kislányt, amikor a rendező elveszti a napló fonalát. Talán csak
Richard Beymer Peter Van Daam-ja erőtlenebb, kevésbé kidolgozott alakítás.

Mindezektől eltekintve az amerikai alkotás mégis sikeresnek mondható.
Nem csupán emlékeztet, hanem határozott állásfoglalásra is kényszerít. Aki
látta, nem maradhat közönyös. Ezzel pedig célját is elérte. (Bittei Lajos)

ANKÉT A KATOLIKUS IRODALOMROL. Nemzetközi jelleggel rendezte
ezt az ankétot a Kierunki cÍIDű lengyel hetilap, megszólaltatva az élő iroda
lom sok neves katolikus képvíselőjét, többek kőzt Heinrich Böllt, Gertrud
von Le Fort-t, Francoís MauTiacot, hogy csak a legismertebbeket említsük. De
résztvett az ankétori néhány nem-katolikus keresztény író is, köztük Gerd
Gaiser és Albrecht Goes.

A múlt év tavaszán a Kierunki szerkesztősége azzal a kéréssel fordult az
általa kiválasztott írókhoz, hogy válaiszoljanak a katolikus irodalommal kap
csolatos kérdésekre, amelyeket megküldött nekik. A illYár végén kezdte meg a
lap a válaszok közlését, melyek közt mindjárt az első helyen hozta Franccis
Mauriac és Gertrud von Le Fort írását. Erre a Mauriac-nyilatkozatra erde
mes külön is felfigyelnüiIlk. "író katolikus vagyok - mondja Mauriac -, de
nem vagyok katolikus regényíró. Mínt író ember naplójegyzeteírnben nemegy
szer megvédtem nézeteimet, amelyek keresztény nézetek. De mint regényíró
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soha nem szelgáltam olyan regénnyel, amely valamilyen keresztény nezopon
tot védelmezne vagy valamilyen keresztény igazságot illusztrálna. De mert ka
tolikus vagyok és mert számomra a vallási problémák a leglényegesebbek,
természetes, hogy e számomra különösen izgalmas témáknak kifejezést kellett
kapniok regényalakjairnban, de ez nem volt tudatos akarati cselekvés eredmé
nye. Hőselm hasonlítanak rám. Flaubert mondása, hogy 'Bovaryné - az én
vagyok .. .' valamermyíünkre, vonatkozik. Ugyanezt mondhatom Thérése Des
queyroux-ről és az összes többi alakomról. Ök rnind résztvesznek az én val
Iási vívódásaimban. Mindnyájan vallásos lelkiismeretem konfliktusaiból szü
lettek, de mégegyszer ismétlem - akaratomtól függetlenül: mert nem vagyok
katolíkus regényíró, csak katolikus, aki regényeket ír. Ha közvetlenül mint
katolikus akartam írni, olyan könyveket írtam, mint a 'Jézus élete' vagy az
'Amiben én hiszek'."

Ez a válasz - úgy érzem - annyira egyértelmű és alapos, hogy utána már
szinte csak kiegészítésnek hat Gertrud von Le Fort titltakozása az ellen,
hogy az ún. keresztény irodalom "irányított" irodalom lenne. "Meggyőződé
sem - írja -, hogy a müvészet - adott esetben az irodalom - és a krisz
tianizmus nem két külön szféra. .. Mert van-e a világ esztétikai értékei közt
gyönyörűbb, mint a zsoltárok vagy a próféták elégikus panaszai? És van-e
valahol több csodálatra méltó szemléletesség, mint az Apokalipszis látomá
saiból hatalmassá növő krisztusí példabeszédekben? S mikor énekelték el fe
lejthetetlenebbtil a szerelem nagy énekét, ha nem a szentírásban?"

A cseh Kamil Bednar szavai ugyanezt a kérdést világítják meg: "Az íré
vallásos hite nem lehet akadálya annak, hogy az élet teljességét mutassa be.
Mert a hit küzdelem, nem Pedig eszmék, nézetek vagy irányzatok gyűjtemé

nyes tárháza, s így nem lehet semmiféle tölcsér segítségével belefolyatni az
irodalomba. Az író hisz, szükségszerűen harcol is hitéért önmagával s a vi
lággal, és - amikor ír - saját belső harcát fejezi ki."

Az írónak az élet teljességét kell ábrázolnia - ebben egyetértenek az an
két Í'és7Nevői. Felmerül azonban a kérdés: Mi az, amit "még" megívhat a ka
tolilWsnak vagy kereszténynek elkönyvelt Iró? René-Marill Albérés válasza
ez: "A katolikus író a színre hozhat gyilkosokat vagy szadístákat is, de ter
mészetesen nem dicsőítheti sem a gyilkosságot, sem a szadízmust.' Ugyanezt a
gondolatot fejezi ki Gertrud von Le Fort: "Kell, hogy meglegyen bennünk va
lami mély jóindulat a bűnös és esendő ember iránt, anélkül azonban, hogy iga
zolnók a bűnöket, illetve felmentenők a bűnösöket. A művész számára - foly
tatja az Irónő - különös jelentőséggel bírnak Krisztus szavai: "Hiszen az
Emeberfia azért jött el, hogy keresse és üdvözítsa azt, ami elveszett." Ez az
író feladata is, sőt ez az egyetlen lehetséges keresztény magatartás az iroda
lomban. Hasonlóképpen Heinrich BöH: "A nemkeresztény író szabadnak te
kintheti magát a történelmi és társadalmi kötelezettségekkel szemben. Ha
azonban valaki kereszténynek is, nemcsak írónak tartja magát, akkor adott eset
ben kötelessége a kereszténység vállalása. Ebben a tekintetben viszont egyedül
a tulajdon lelkiismerete a döntő." Böll mindenesetre hoe;záfűzi, hogy annak,
aki író és keresztény, valójában két lelkiismerete van: egyik mínt keresztény
nek, másik mint művésznek, s a kettő. sajnos, nincs míndíg összhangban egy
mással. "Van tehát olyankor valami nehézsége annak: kereszténynek és egy
úttal művésznek is lenni." Amire azonban utal itt, nyilvánvalóan a konkrét
egyházi gyakorlattal vaíö ütközés lehetősége.

Ezek a megnyilatkozások, különösen Böllé, már érzékeltetik a probléma
lényeget: beszélthetünk-e egyáltalán külön "katolikus" vagy "keresztény" iro
dalomról? Kevés kivétellel az ankét részvevői tagadóari felelnek erre. Igen
határozott Kamil Bednar: "A kritika, az irodalomtörténet szempontjából, a
könyvtárosok szempontjából létezhet valami, amit 'katolikus irodalomnak' ne
veznek. De az író szempontjából csak egy irodalom létezik, még pedig az,
amelyik a legteljesebben fejezi ki az író harcát a vallóság megértéséért és át
formálásaért." "Katohkus" irodalomról szólni - szögezík le a válaszok 
csak merőben külsődleges, minden művészeti nézőponton kívüli szemszögből

lehet. Hemrich BaU egyenesen ezt mondja: "Olyan személy vagy hatóság, amely
arra volna hivatva, hogy megállapítsa a gépkocsivezető, a gyógyszerész vagy
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a kárpitos keresztény voltát - nem létezik, de fel lehet tételezni. Viszont olyan
személy vagy hatóság, amely a művész keresztény voltát van hivatva meg
állapítani - teljességgel elképzelhetetlen."

"Meggyőződésem,hogya művészet és a kereszténység nem két külön szfé
ra", - hangoztatja Gertrud von Le Fort is. Ha pedig most tovább tágítjuk a
kört s a művészet helyébe általában a kultúrát léptetjük, érdemes idéznem
az esztétának és teológusnak egyaránt kiváló Karol WojtyLa krakkói érsek
írását: "A 'kultúra' szó - kja Wojtyla érsek - egyike azoknak, amelyek a
legszorosabb kapcsolatban állnak az emberrel, amelyek meghatározzák földi
életlehetőségeit és bizonyos tekintetben önnön lényegére mutatnak. Az ember
az, aki teremti a kultúrát, akinek szüksége van a kultúrára, aki a kultúra ál
tal maga is alakul. A kultúra azoknak a tényeknek csoportja, amelyekben az
ember állandóan újra és újra kifejezi önmagát, jobban, mint bármi másban.
Kifejezi magát önmaga és mások számára. Maga a kultúra, amely tovább tart,
mint az ember, tesz erről tanúbizonyságot. Az emberi szellem nemcsak azáltal
él, hogy uralkodik az anyag fölött, hanem önmaga tartalmai által is, amelyek
csak az ő számára hozzáférhetőek s csak az ő számára bírnak jelentőséggel.

Az igazság, a jóság és a szépség fejezik ki ezt a sajátos életet. Ezért az ember
mínt egyedül a kultúra megteremtője is tanuságot tesz a kereszténységről."

Az ankét részvevői egyképpen ki is emelik, hogy vallásos hitük sohasem
korlátozza bennük az alkotó művészt. "Előttem inkább ennek fordított ja tű

nik valószínűnek - írja Stefan Anders. - Hitem csak megvilágosítja, kiszé
lesíti és elmélyíti az értelmemet, rnert közvetlen tapasztalásom körét kibőviti az
általa tapasztalhatók magasabb körével." (Pályi András)

GULACSY IRÉN NAPLOJA. Nagy érdeklődessel olvastam Possonyi László
rnegemlékezését Gulácsy Irénről az aj Ember január 3-i számában. Possonyi
László arra hivatkozik, hogy én, mint Gulácsy Irén hajdani szerkesztője, so
kat tudnék mondani erről a nagyváradi asszonyról. Valóban csodálatos teremtés
volt, művelt, okos, bátor és szép, En csak akor ismerkedtem meg vele, amikor
a Nagyvárad című napilap szerkesztőségébe szarzödtettem. Munkatársaim a
huszas évek elején újságolták nekem, hogy él itt Nagyváradon egy igen tehet
séges Iróasszony, aki tragikus körűlmények közt küzd a mindennapi létért, te
hetetlenül betegen fekvő férjét kell eltartania. Tegyek próbát vele. Pár cikke
meggyőzött róla, hogy valóban írásra termett munkatárshoz jutottam. Az 01
vasók hamar a szívükbe fogadták. Riporteri rnunkát nem végzett, publicísztr
kára fogtam. Stílusa színes, kifejező, mondanivalója magvas, állásfoglalása
határozott Volt. Nem a kezdő újságíró honoráríumát adtuk neki, jóval maga
sabbat kapott, nem karitativ okokból, hanem mert a lap számára kitűnő ér
téknek bizonyult, Szeretett dolgozni, meg akarta érdemelni, hogy ilyen megél
hetéshez jutott. Mikor átadta nekem elolvasáara Hamueső círnű első regényét,
amely egyben az első úgynevezett "kisebbségi" regény volt - vagyis a más
államhoz átcsatolt magyarság életéből vette témáját -, minden soránál érez
tem, hogy sokra hivatott író munkája van a kezemben. Közben az erdélyi ma
gyar közéletben is szerepet vállalt, Résztvett abban a háromtagú küldöttségben
is, amely a magyar nők emlékiratát átadta Mária román királynénak. O maga
készítette ezt az emlékiratot. amelyben az egyenes szókimondásnak a tapin
tattal és tisztelettel kellett párosulnia. Kítűnően tudott franciául, és bizonyos,
hogy az udvari kihallgatáson ő vitte a szót,

Possonyí László feladatokról ,beszél, amelyeket Gulácsy Irén mint újság
író vett magára. A kifejezés túlságosan elvont és letompított. El kell rnonda
nom bátorságának egyik beszédes példáját. 1927. december elején rendezték
meg Nagyváradon a fasiszta román diákok kongresszusát. Emlékezetes esemény
volt ez: az ötezer vasgárdista diák vad pusztítást rendezett a városban, össze
zúzta a zsinagógák berendezését, meggyalázta, összetörte, az utcára dobta a
kegyszereket. Engem barátaim - román barátaim is - figyelmeztettek, hogy
ne maradjak Nagyváradon. El is utaztam Budapestre. Vasárnap és hétfői napon
tombolt a szervezett rombolás, és a Nagyvárad keddi számában (1927. de
cember 9.) Gulácsy Irén saját nevével jegyzett cikkben emelte fel szavát a
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vandalizmus ellen. Ha én akkor otthon vagyok, bizonyára nem engedem meg.
a cikk megjelenését, hiszen a lávaként hömpölygő szenvedélyek még javában
lobogtak. Hogyan egyezhettem volna bele, hogy Gulácsv Irén ekkora kocká
zatot vállaljon magára? De távollétemben nem érezte magát a szerkesztőség

ben senki [ogosultnak, hogy Gulácsy Irén sikolyát elfojtsa, s így a cikk 
fehér foltokkal tarkán - napvilágot is látott. Én csak akkor olvastam el, mí
kor a VIhar csillapodtával ihazautaztam. Az illetékes hatóságok szememre is
vetették, milyen gyávaságot követtem el, hogy magam helyett egy nőt állítot
tam a pororidra. Hiába magyaráztarn, hogy én itthon se voltam, és Gulácsy
Irén cikkét saját elhatározásából írta. Amikor megkérdeztem tőle: "Miért nem
írtad meg névtelenül?", szinte csodálkozva felelte: "A névtelenség mögé buj
jak, mikor cselekedni kell?"

Nemsokára eltávozott Nagyváradról. A fekete vőlegények című regénye
Gulácsy Irén nevét egyszerre az elsők közé emelte. Roppant alaposan, ag
godalommal. kétellyel dolgozott. Először mindig megírta vázlatosan az egész
regényt és azután dolgozta ki részletesen. Történelmi regényeihez a forrás
munkák garmadáját olyasta el. Az Új Magyar Irodalmi Lexikon azt írja,
hogy Gulácsy Irén a Fekete vőlegények után hanyatlott. Én ezt a nézetet sem
miképp sem oszthatom. Gulácsy Irén mindig igen nehéz témákat választott,
a lélek mélységeibe ásott, Kemény Zsígrnondi súllyal írt le minden monda
tot, nem vetett papírra könnyed olvasmányokat. Nagy Lajosról írott regénye
például masszív, döngő nagy emberi tragédiát ábrázoló mű.

1944. nyarán látogattam meg budai lakásán. Roppant lehangolt, szorongó,
töprengő hangulatban. "Anyagi gondjaid vannak?" - faggattam. - "Nem."
- És megmutatta a kiadója levelét, amelyben a készülő regényére ötezer pengő'

előleget kiutal. - "Talán nem tudsz dolgozni? Akadályoz valami a munká
ban?" - "Tudok dolgozni - volt a válasz. Jobban mondva: tudnék. Most
írnám a legjobban könyvemet. De a halál kóvályog körülöttem." - "A halál?"
- kérdeztem megriadtan. - "Láttad a kapu alatt a felhalmozott lőszeres kocsi
kat?" - kérdezte most ő. - "Láttam, de nem tudtam, mi az?" - "Kérve kér
tük, vigyék el a kapunk alól. Ha egy bomba belecsap, összeomlik az egész
ház és egyetlen lélek sem menekül meg. De beszéljünk másról ..."

Ekkor mondta el nekem azt, ami ebben a cikkben tulajdonképpen újdon
ságnak hathat. Vaskos, bekötött könyvet tett elém: -- "Látod, ez az én nap
lóm. Merem mondani, nincs erről a korszakról még egy történelmi dokumen
tum, amely ezzel a naplóval felérne. Ebben híven, szó szerint, 'betoldás vagy el
hallgatás nélkül leírtam, amit a magyar közélet vezetőinek társaságában vagy
hivatalos fogadásokon hallottam. Gyakran fordultam meg az úgynevezett leg
magasabb körökben, és amit bizalmasan elmondtak nekem, beletemettem ebbe
a könyvbe. Egy már tele van, ez a második. Ha légi riadó szólít, ezt is mindig,
magammaii viszem ... Kinek írtam: magamnak vagy a nagyvilágnak? nem
tudom. Hogy megtudjam. ehhez túl kell élnem ezt a megőrült világot ..."

Fájdalom, nem élte túl. A lőporos kocsik felrobbantak és az egész Vitéz
utcai házat maguk alá temették. Nincs értesülésem arról, hogy mikor és hogyan
fogják ezeket a romokat megbolygatni. De a törmelékek és a halottak között
ott kell lennie Gulácsy Irén naplójának is. (Hegedüs Nándor)

AMERRE II. LAJOS ÉS MARADBK SEREGE MENEKŰLT... A mohácsí
csata helyével, felvonulási terepével századok óta foglalkoznak történészeink.
Ezzel szemben vajmi keveset tudunk arról, hogy hol, rnerre menekültek azok,
akik mégis megmaradtak a "huszonkétezer" után azon a feledhetetlen augusz
tusvégi napon s Lajos királlyal a förgetegbe vágtattak a "Fehérvárig, Budáig
portyázó török csapatok" elől?!

Nemrégiben azonban a Pécsi Pedagógiai Főiskola által elindított helytör
téneti kutatás és hagyománygyűjtés kapcsán, önkéntes tanulmányútra indult
három lelkes fiatal diák abból az alkalomból, hogy most lett kereken száz
esztendős a Csele torkokatánál álló Lajos emlékmű. A szobrot, ahogy Horváth
Kázmér, Mohács és Délbaranya alapos ismerőjének tanulmányában találhat
juk: "Turchányi Soma negyvennyolcas honvédtiszt állíttatta sajátmaga költ-

317



ségén J864~ben, Az a szobor azonban a természeti viszontagságok alatt omla
-dozní kezdett, a Lajos király halálát örökítő olaj kép felismerhetetlenné vált,
mire egy mohácsi emlékbizottság a század elején restauráltatta s oldalára
Kiss Györgynek Baranya nagytehetségű szobrászművészének mesterí reliefjét
'helyeztette''. Ugyanakkor helyezték az emlékmű falába Kisfaludy Károly "Mo
hács" círnű versének a helyhez illő stróí'áját:

Ott vergőde Lajos, rettentő sorsú királyunk,
Süllyedező lova érc himzétű terhe alatt,
Hasztalanul terjeszti kezét: nincs, nincs ki segitse!

Költő és szobrász együttesen örökítették meg az életében annyira szeszé
lyes fiatal királynak és a' kegyetlen harcnak drárnaíságát,

A három diák kiváncsian vizsgálta és méregette az időnként felette alacsony
és helyenként átléphető Cselét; és Lajos király halálának másik változatát is
vitatta, melyet bizonyos Szerémi György állított, hogy "a királyt Dunaszek
csőn ölték meg a pártos urak és csak holttestét dobták az akkortájt, a rop
pant víharos felhőszakadásban megduzzadt Cselébe", Vitájukat - mint a
diákok elmondották - egy csendesen legeltető üreg paraszt fejcsóválva hall
gatta s imigyen vetette végét: "Hát a ló hun maradt? Osztán Székcső innen
jó nagy ugrás, ki hozta idáig a királyt és ki a lovat? Ez a Csele itt, amit lát
nak, sokfelé olyan nagy forgót kavar, hogy abba nemcsak a lovasember, de a
szekeres is belefulladihat!" Igy azután, a három diák elbúcsúzott a Cselétől s a
"Vaskapu" táját kereste meg - nem éppen a hasonló nevezetű kedves csárdá
jáért, inkább azért a hajdani 300 pécsi diákért, akik akkor, 1526-ban ennél a
.szűk, erdős, saiklás mívolta után vas-kapunak nevezett kettős völgyszorosnál
álltak 'őrt, amíg a király s a maradék sereg tova nem vágtatott fedezetük alatt
az őket kergető török csapat elől. A királyaCselébe, a sereg a Vaskapu egyik
völgyébe, a 300 diák viszont egy szálig ott esett el aszorosban.

Az egyik völgy, amely előtt az egykori pécsi diákok elpusztultak és ahol a
mcstaní három diák kutatott, a mai kétezer lelkes Somberek határát jelenti
-és dűlőneveivel. falutörténeti feljegyzéseivel egyaránt tanúskodik egykori fon
tos szerepéről, feladatáról. Tanúskodik a bájos Király-völggyel, avagy aho
gyan a mai "kétszázéves őslakók" nevezik: a "KÖilligstaallal", s ahol vasba öl
töztették Lajos királyt az emlékezetes csata előtt. "Tanúskodik sárgán fehérlő

romjaiban Zebegényapátságának árpádkori falu és ternplommaradványaival,
ahol először bújtak meg a futók és a bizonyos Puskaporos-áztatóval. egy gá
Z08, bűzös mocsárral, ahova a közhiedelem szerint Lajos király a megmaradt
puskaport dobatta ..."

"Nekünk - írta fel ezekről az emlékekről a falu egyik jegyzője, akinek
nevét nem ismerjük - nem volt sok közünk egyik mohácsí csatához sem, ho
lott alig tíz kilométernyire vagyunk nagy létünk nagy temetőjétől . .. Nálunk
nem harcoltak papok, amiként Babarcon állít ják, lándzsások sem, ahogy a
lánycsóklak hiszik. Azt sem mondhatjuk el, amit a bárlak önérzetesen állíta
nak falujuk nevéről, hogy dunaparti villájukban sóhajtott fel Lajos király a
csata előestéjén a határt kémlelve: BAR-csak jönne már az a Zápolya ...
Mégis elmondhatjuk, hogy ez a Somberek helyet és szállást adott a török elől

rnenekülő balkáni szerbeknek és a maradék magyar csapatnak, hiszen zsom
békos határunk. erdőkkel védett völgyünk mélye "Báta felé, s így az ország
egyik fő útvonalához vezet s ide nem rnerészkedtek a török portyázók. iE futás
emlékét azonban nem a magyaroktól vehettük át, mert azok tovamenekültek a
futókkal északra és nyugatra, míg házaikba a Balkánról szaladó ezerbek tele
pültek, végül 1764 táján a schwarzwaldí németség. Ezeket már a második és
felszabadító mohácsí csata győztes tábornokának, Savoyai Jenőnek kedves ka
tonája, Sauska ezredes hrvta ide ajándékul kapott sombereki birtokának mű

velésére, Amit tudunk, azt tőlük jegyeztük fel, mert nincs az a kapcsos régi
német imakönyv, melynek esaládí feljegyzései között ne szerepelnének az
ilyen helytörténeti adatok: 'var dem Türke, nach der grossen Schlacht, neben
dem Könígstaal.' Ezenkívül ők találták, gyűjtötték össze úttörő munkájuk
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közben a fegyvereket, harci öltönyöket, pénzérméket, malyeket szabálytalan
távolságban szántottak fel új hazájuk határában. Tőlük tudjuk, hogy a XV.
.században épült feltűnően nagyméretű plébánia-templom átépítésénél 1780 tá
ján buzogányokat s XVI. századbeli ékszereket találtak, akár a zebegényi apát
ság ternplom-sírkamrájánál egyaranykelyhet, melybe ez a szó volt bevésve:
MUCHACH, amely nyilván a város ősi és első Boldogasszony tiszteleti temp
lomából kerülhetett ide. Abból a templomból különben a reformáció alatt ki
ielepítették a mohácsíak kedves védelmező Mártájának faszobrát, amelyről

azt állították, hogy egy hajós hozta Mohácsra Budáról még Zsigmond király
korában ... A szobrot leülönben szintén a sombereki határon keresztül men
tették át a XVI. század derekán Szebénybe, hozzá éjszakának idején, a kö
zépkorí magyar kultúra több más értékével ..."

A névtelen somberekí jegyző nem emlékezik meg krónikájában a Sauska
kastélyról, a falu e bűbájos építészeti látványosságáról és műernlékéről, ho
lott, ahogy megtudtuk. a győzelmes második mohácsi csata után s a közép
kori templom átépítési idejében kezdte építtetni Sauska ezredes. Erről az épít
kezésről és kastélyról azt a romantikus és rémregénybe illő legendát jegyezhet
tük föl Sombereken. (melyről nem hallgathatjuk el, hogy harmadosztályú
földje ellenére az ország második termelőszövetkezeténekszámít, holott nyolc
van százalékban asszonyok mívelik mímthogy a férfiak a faiparban foglalatos
kodnak), hogy ezt a kastélyt egyik legnagyobb bécsi építész, Fischer von Er
lach tervezte, de az építési munkálatokat egy Antonin nevű olasz mester vál
lalta. Ahogy a falu lakói mesélik: Sauska ezredes igen kemény ember volt s
az építkezéseket naponta ellenőrizve megparancsolta Antonin mesternek, hogy
"a falak örök időkig álljanak". Erre az olasz a kőmíveskelernení példát aján
lotta az ezredesnek, nevezetesen, hogy embervért adjon számára a malterba.
mert csak az tartja össze ilyen tartósan a falakat ... Az ezredes ezen nem so
káig tanakodott, hanem véresre verte hűséges Georg ínasát, aki sebeibe bele is
halt. De mielőtt vérét vették volna - mesélík Sombereken - megátkozta az
ezredest és az épülő kastélyt, hogy soha egyetlen Sauska se tudja fölépíteni ..."

Hogy míként teljesülhetett a hűséges és tragikus sorsú Georg átka, nem
nyomoztuk végig, csak annyit írunk ide, amennyit látogatásunk alatt mondot
tak: A Sauskák építtettek a faluban egy másik kastélyt is, a nevezetes Mirbach
udvarházat, a mai Pedagógusok Otthonát. Építtettek a bári Dunaparton gyö
nyörű villákat, de az 1780-as években elkezdett csodaszép kastélyt másfél év
század alatt sem tudták befejeztetui "közbejött akadályok miatt." Ezt a tiszta
barokk vonalú; nemes ízlésű építészeti remeket demokráciánk utolsó évtizedé
ben fejezték csak be, az erlaohí tervek szerint, de most nem a Sauskák, hanem
a magányos öregek laknak rózsaligettel övezett fínom falai között.

Lajos király menekülő seregének emlékével ezenkívül még a szomszédos
Palotabozsokon is találkozhatunk,' !hiszen az időben Palota néven Bátának, a
magyar középkor annyira vonzó búcsújáróhelyének határfaluja és birtoka volt,
ahol az akkor ott működő Erzsébet apácák: "utasok, menekülők, betegek szá
mára biztosítottak szállást és ápolást". Ennek a napjairikban híres traktor
javító műhelyéről ismert falunak határában halottuk azt a naiv és roman
tikus legendát, hogy Lajos király kedves szolgája, Czetricz lovag, a Csele torko
latától Báta felé futva a falu "SzentJtútjánál", a kedves "Bründli"-nél tartott
pihenőt s annak remek vizétől felfrissülve elmondotta, hogy királya halála
előtt feleségét emlegette ezekkel a szavakkal: "Mrarija, Maríja. hilf!" A mese
naivságához és anakronizmusához tartozik, ,hogy a bizonyos Bründlí alig száz
esztendős, ám nem lehetetlen, hogy remek vizétől századokkal ezelőtt is fel
üdültek a menekülők és vándorok, viszont a határban Mária ünnepeken gyak
ran felhangzik az ottaniak szép éneke: "Marijja, O Marijja hilf!"

A Vaskapu másik felkutatást igénylő völgye a sűrű szabari erdőkkel vé
dett Mecsek rengetegében elvesző, rejtett, de az ország szívéhez vezető útvo
nalhoz nyílott, s érintette az egész mohácsi mező egyik legjelentősebb faluját,
melyet egyenesen temploma után kereszteltek és ismertek. Ezt a templomot
ugyanis, mint az első kőépületet, Istennek emelték az egykori lakosok, még
hozzá "festett, azaz hímes falakkal". Úgy tartják a tájon, hogy ez volt a vi-
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dék és korszak első festett temploma. E "hímes" templom után lett és maradt
a falu nápjaínkíg is Hímesháza. A templom leégett ugyan akkor, Szent János
íővételének napján az erdőket felgyújtó villámcsapás után, de, faltörmelékeit
még a XVIII. században is áhítatos tisztelettel övezték, óvták az akkortájt
érkező német telepesek, akik érkezésük első éveiben már megkezdték a mai
pompás templom építését. Nyereg, sisak, kard és ékszer került elő ekéik,
ásóik alól, valamennyi a XVI. század alkotása, s a dombot azóta is külön ke
gyelettel őrzik.

Mint értesültünk. ide a Somberekihez, Hímesházához vezető völgy-bejárat
hoz tervezik azt az emlékművet, melyet a pécsi diákok a régi háromszáz diák
hősnek kívánnak állítani ... t(Dénes Gizella)

JEGYZETJ:.APOK. (Szerénység.) L. egy régi cikkemet rnutatja. Fiatal vol
tam, Morganért lelkesedtem, nem is annyira a regényeiért, mínt inkább az el
méletéért, Valami szép, ködös platoni2'Jmusér1. Hogy a regény voltaképpen arra
szolgál, hogy megragadja az ideákat.

Fiatal korában az ember legalábbis az ideákat akarja megragadni.
Később? Ma úgy olvasom ezeket az ídea-kergető sorokat, mint egy hold

beli üzenetet.
Szerény lettem, ma már csak azt mondom, amit egyszer Fontane. "Amed

dig élek, csupán azt akarom, hogy kimondhassam: mílyennek látom a dolgo
kat."

De hirtelen kétségeim támadnak. Valóban keveset kívánok? Valóban sze-
rényebb lettem?

Újra elolvasom Fontame mondatát; kétségkívül szerényen hangzik.
De kívánhat-e író ennél többet, ennél nagyobbat?

(Emigráció.) Még a háború sodorta ki. Aztán nem is jött haza. Miért? Én
nem kérdezem, ő nem mondja. Beszélgetünk, Ez itt, nem messze a Notre
Dame-tól, elég csöndes vidék. Autók nem zúgnak. Csak valami tompa, föld
alatti moraj hangzik olykor, szabályos időközökben, mikor egy utcával odébb
elmegy a metró.

- Van egy kis időd? - kérdezi. - Megmutatnám a fordításomat. És rnind
járt mondd is meg, milyen. Hogy te például nyomdaba adnád-e; vagy még
csiszoljam ...

Kezembe adja a francia könyvet, és lassan olvassa a maga magyarját.
Jó fordítás, helyenikint igen jó. Leginkább a sok fölösleges névelő zavarja

a fülemet, meg egy-egy idegenszerű szórend, Úgy látszik, először az igékből fo
lyik ki a vér.

- Fordítva - szólok közbe néha. - Előre a hangsúlyos állítmányt. És
nem kell a tárgyi mutatónévmás, A magyarban az benne van az állítmányban.

Gyanakodva rám néz, s folytatja. Minden harmadik névelőjét kiirtom.
Kezében ceruza, szorgalmasan húzogatja át a a-kat, az-okat. Aztán egy-

szerre leteszi a ceruzát.
- Itt se kell?
- Itt se kell - nyugtatom meg.
Fejét csóválja.
- A francia kiteszi, a magyar nem. Látod, mi már ezt nem érezzük.
Egy percig hallgat. Elnéz, messzíre. Hosszú csönd, a nehéz szív némasága,

melyen át-átdübörög távolból a metró.
Később sóhajt egyet.
- Folytassuk - mondja,
Szememet a francia szövegre szögezem, Folytatjuk. (r. gy.)

Fk.: Saád Béla. - 3823-65. FNyV. 5. Fv.: Ligeti Miklós.
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Idegen szavak. - Az e számunkban előforduló fontosabb idegen szavak je
lentése. Horváth Richárd "A szegénység szellemének igazi értelme" című ta
nulmányában: Karizma - görög eredetű szé a szent olaj megjelölésére, ame
lyet a szentségek kiszolgáltatásánál használnak; átvitt értelemben, ahogy a cikk
IS használja, fölkentséget, fölszenteltséget jelent. A profán szó, a latin pro
fanus kifejez.ésből ered, ami azt jelenti, hogy "templom előtti", tehát nem szent,
világí. Mihelics Vid "Eszmék és tények" című rovatában: metafizika, metafizi
kai - színtén görög eredetű kifejezés, ami szószerint azt jelenti, hogy a fi
Ztka utáni; a kifejezés 0IIl1IlalIl ered, hogy Arisztotelész, filozófiájában a :fizikai,
tehát érzékelés útján megismerhető dolgok után tárgyalja azokat az elvont
ismereteket, amelyeket az emberi ész munkájával szerezhetünk meg, fiigget
lenul a tapasztalást61. A mai általánosítot értelemben, a metafizika az a böl
cseleti tudomány, amely a lét és a valóság végső elveit kutatja. Szintézis 
görog SZÓ, a filoZófiában azt a tudományos módszert nevezzük így, amely az
egyszerű'ből (részek, elemek) rakja ossze az összetettet. Ez a megismerés egyik
útja. Vele ellentétes irányú az analízis, vagyis elemzés, elemekre bontás. Al
talánosabb értelemben szintézisnek nevezzük különböző dolgoknak, egymásnak
esetleg látszatra ellentmondó tételeknek összeegyeztetését, egységes rendszerbe
foglalását. Ontológia - görög szó, magyarra úgy fordíthattánk, hogy lénytalIl;
az a tudományág, amely a létezőknek tapasztalatilag meg nem ragadható, belső

lénye§ével foglalkozik és mint ilyen a fentebb említett metafizikai körébe tar
tozak, Szigeti Endre Gál Ferenc könyvét ismertető napl6cikkében: ecclesiologus
az a hittudós aki az ecclesiologiával vagyis egyháztannal foglalkozik. Egzisz
tencialista filozófia - újabbkori bölcseleti kány, melynek legkiemelkedőbb

képviselője jelenleg Jean-Paul Sartre francia író. A Vigilia 1963. októberi szá
mában Ohmacht Nándor tanulmányban foglalkozott az egzisztencializmussal.
Dénes Gizella "Amerre II. Lajos és maradék serege menekült ..." círnű napló
cikkében: relief - francia eredetű művészetí elnevezés a síkból többé vagy
kevésbé kiemelkedő, vagy abba bemélyedó szobrászatí ábrázolás megjelölésére.

B. T. Pécs. - Cserháti József püspöknek a Vigilia legutóbbi számában is
mertetett Az egyház című munkája a Szent István Társulat kiadásában je
lent meg. A terjedelme: 622 oldal, az ára: 84 forint.

Sch-Ld. - A lourdesi szűz hagyományos ábrázolása aZOIIl a leíráson ala
pul, amelyet Bernadette adott a "hö!gy"-ről, ahogy ő kifejezte magát. 6 mon
dotta el azt IS, hogy a jelenés karjm rózsafüzér függött. önmagában persze eb
ben még nincs .semmi anakronizmus, hiszen egyszerűen annak Jtifejez.ése is
lehet, hogy a Szűzanya kedveli ezt az imádságot. Ennek kapcsán víszont ta
lán érdekes lesz emlékeztetni egy kedves történetre. Lourdes híres búcsújáró
hely volt már, mikor egy neves :Iirancia szobrász megbízást kapott arra, hogy
a lourdesi kegytemplom számárta a Szűzanya szobrát megmíntázza, A szobrász,
hogy biztos legyen a dolgában, fölkereste az akkor már kolostorban élő Ber
nadette-et és egy képes albumot mutatott meg neki, amelyben a világ legihí
resebb madonna á brázolásaí voltak reprodukálva. Megkérte, hogy válassza ki
ezek közul azt, amelyik a legjobban hasonlít ~ általa látott jelenésre. Ber
nadette átlapozta a könyvet és gondolkodás nélkül arra a képre mutatott, amely
nek eredetijét a római Santa Maria Maggiore templomban őrzik, és amelyet
a hagyomány szerint Szent Lukács evangélista festett a S~ár'ól.
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T. A. Székesfehérvár. - É:rdeklődó levelét továbbítottuk a cikk írójának,
Majsai Mórnak, aki néhány érdekes adattal reflektált Rev. John Matty-nak
legutóbbi számunkban "A palesztinai szenthelyek hitelessége" CíIIlŰ cikk ke
retében 'köz ölt észrevételeire. Majsai Mór felhívja a fígyelmet arra, ogy a szent
földi zarándokoknak a legnagyobb óvatossággal kell eljárniuk az ott szállongó
és tudományosan nem megalapozott mende-mondákkal kapcsolatban. A Get
szemánt major és Getszemáni kert - mínt írja - egy és ugyariaz -a hely és ott
terült el, ahol a Szerrtfnás és a hagyomány alapján mindig is sejtették. Az
ásatások során megtal álták itt az agónía-sztkla fölé 380 és 390 k özött épített
ókeresztény bazilika romjait. A Getszemáni kert Krisztus korában valamivel
nagyobb volt, rníg Ina csak a nyolc ősolajfát foglalja magába. Akkoriban mín
den hiZOll1rnyal hozzátartozott még a Getszemáni barlang; amelyben Jézus több
ször tartózkodott éjjel, és föltehető, hogy Nikodémus is i t t kereste fel. A Get
szemánt barlang előtt fogták is el az üdvözítőt, és a barlangból ugrott ki a
fiatal Márk, a későbbi evangéltsta. A Getszemáni major valószínűleg Krisztus
egyik tamítványáé volt, és így temették ide Szűz Máriát is. A Breviarius de
Hierosolyma 530-ból származó szővege szer-int Szűz Mária sírja és fölötte a
bazilika a Getszemáni barlang közelében áll , ahol Júdás Krisztust elárulta. A
Getszemáni kert és barlang egyébként jelenleg a ferences rend gon d ozásáb a n
van, rníg az V . századi templom, amelyben Szent Joachim, Szent Anna és
Szent József oltára, va la m in t Szűz Mária üres sírja látható, 1757 óta a görög
ortodox egyházé , t ehát nincs a mohamedánok kezében.

"Juvenalis". - Kedves levélben hívj ák fel figyelmÜI1ket fi a ta l olvasóink.
akik "jövendő nyelvész egyetemistáknak" mo:ndják magukat, egy eléggé ál
talánosan elterjedt, de myelvi szemporitb ól helytelen szóhasználatra. Mint ír
ják, egyháziak is majdnem mindig így mondj ák : " Dicsé rtessék a J ézus Krísz
tI es!" holott a magyar nyelv alanyesetben jelzőtlen személynevek előtt nerrs
használ névelőt. Az eredetileg használt és ősi.nek t e k in bhe tó köszöntési forma
(D icsértessék az íTr, Jézus Krisztus!) esetében helyes a névelő használata, mert
az "úr" itt a "Jézus Krisztus" magyarázó vagy értelmező jelzőj e. Az úr el
maradása bizonyára a minden nyelvben tapasztalható rövidülési tendenciának
tudható be - írják valószínűleg helyesen fiatal olvasóink. Viszont t ökéle t e
sen igazuk van abban, hogy ez esetben a névelőt is el kell hagyni, mert fö
lösleges és magyartalan.

N. F. - Egy úgynevezett lánclevelet küldött be olvasónk, amely hat pontba
foglalva azokat az igéreteket sorolja fel, amelyeket az Úr Jézus adott állító
lag Szent Birgittának. Az igéretek teljesítése bizonyos meghatározott számú
(összesen 9439) Míatyárik elmon dásához lenne kötve. Az igéretek sz övege azon
ban naiv és hihetetlen. Kozőnséges babonaságról van sz ó, amelyel komoly hí
vőnek nem szabad foglalkoznia. Szent Bi rgft.ta a XIV. században élt és a k ö
z épkor egyik legjelentősebb misztikusa volt. Ugyanakkor a svéd irodalmi nyelv
megelapítója, Látomásait nyolc kötetben írta meg. Bár erényes életének ju
talmául szentté avatták, a látomások h íteless égét az egyház sohasem igazolta.
A szóbanforg ó lánclevél ezeknek a már eleve is kétes hitelességű közléseknek
további elferdítése.


	257-261
	261-262
	263-272
	272
	273-280
	280
	281-285
	285
	286-289
	290-296
	296-297
	297-320
	321-322

