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PÜSPÖKEINK AZ IDOSZERÜ NEMZETKÖZI KÉRDÉSEKROL. A ma
gyar katolikus püspöki kar szeprember 25-én megtartott konterencíáját a
rendszeres püspökkari. tanácskozások sorából 'kiemeli az a körülmény, hogy
ez ,a]lkaJommal az Időszerű napirendi feladatokon túlmenően főpásztoraink a
legégetőbb nemzetközi kérdésekkel is foglaJJkoZltak. Az október elején erről

~dadott közös püspökkari nyilatkozatot az a felelősség hatja át, mely a vi
lágban élő egyházat a II. vatikáni zsinat óta társadalmi kötelezettségeiben és
nemzetköz! feladataiban állandó ezolgálatkészségre sarkallja.

Püspöke link figyelme elsősorban azok felé a jelenségek felé fordult, me
Iyek napjainkban aggodalommal töltik el a világ békére vágyó ernberiségét s
közöttük a hívó embereket is a keresztény szodldarításból fakadó tevékeny
ségre késztetik.

Mindenekelőtta vietnami háború az, amit ,a magyar püspöki kar a jóaka
ratú emberek közös ügyének tekint. "Az egész katolikus egyház - hangzik a
nyilatkozat - és a magyar ikatolikus egyház fájdalmai között visszatérően

jelentkezik ez uulkalommal is a számunkra érthetetlen vietnami háború dú
lása, A tárgyalások tapasztalásaink szeririt azonban meddősegre vannak ítél
ve,amíg az idegen hatmam bombázásast és katonai beavatkozásart be nem
szünteti, A tárgyalások az összes illetékes felek bevonásával úgy szélesiten
dők ki, hogy míelőbb tényleges tegyvemyugváshoz és az annyira áhított béke
létrehozásához vezethessenek el."

A bogotat eucharisztikus vtlágkongresszusra, VI. Pál pápa első latínarne
rílkai Iátogatására valamint az ott tartott közős püspöki konferencia tárgy
sorozatára emlékeztetve a magyar püspökök annak a reményüknek adnak
kifejezést, hogy a Latin-Amerikában uralkodó szociális igazságtalanságok és
egyeníőtlenségek megszüntetésében pozitív szercpük lesz a felelős egyházi
fórumok részéről elhangzott és mélyreható szociális átalakulást sürgető meg
riyila.tkozásoknak.

A világos és egyértelmű 'keresztény tanítás jegyében sürgette a konfe
rencia a faji kérdés humánus megoldását, valamint a Közel-Kelet ugyancsak
háborús tűzfészkének felszámolását míndenekelőtt azáltal, hogy a szemben
álló felek - jól felfogott érdekük szerínt - engedelmeskedjenek az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által hozott határozatoknak. "Bennünket - hangsúlyoz
zák főpásztoraink - vallási szempontból is érdekel és érint a Szeritföld po
litikai klímája és jövendője."

A cselekvő és szolgální kész szerétet testvéri kötelékének jegyében vizs
gálták a püspöki kar tagjai a világ közérdeklődésének homlokterébe került
"csehszlovák kérdést". S bár tanácskozásukon nem boncolgathatták a felidéz
hető összes előzményeket, az általánosan ismert helyzetből kiindulva a varsói
szerződésben tömörült államok ikizárólagos és közös ügyének tartják azokat
a Iépéseket, melveknek egyedüli célja, hogy Csehszlovákia megmaradjon és
társtorrthatatlanul rtovább haladjon a szocíaltzmus építésének útján.

A magvar püspöki kar nyilatkozatában 'kifejezésre jut az a remény is,
hogy csehszlovákiai katolíkus testvéreink felelősen veszik ki részüket a kon
szolidáclóra és társadalmi jólétre irányuló közös erőfeszítésekből. Ezáltal az
egyház és állam közötti bizalmi légkört is megszilárdítják a még megoldásra
váró egyházi kérdések érdekében.

VITÁK A .,KERESZTENY" IRODALOMROL. A II. vatikáni zsinat óta az
egyház feladatának tekinti a mai világgal folytatandó párbeszédet, s erre irá
nyuló törekvése a szellemi élet mind nagyobb területét öleli fel. Megélénkült
így az érdeklődés a kereszténység és az irodalom kérdéskomplexurna iránt is,
ameHyelkapcsolatban már a század elején heves viták dúltak, kivált amikor
Claudel. Bernanos, Mauriac és a többiek működése nyomán az a vélemény
alakult ki, hogy elérkezett a "keresztény irodalom aranykora". Az irodalom
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fejlődése azonban új és új jelenségeket termelt ki magából, s ezek mellett mínt
ha a keresztény irodalom háttérbe szorult volna. Werner Ross volt az elsők

egyike, aki ismét kísérletet tett arra, hogy meghatározza az irodalom keresz
tény voltának krítéríumait, Nagy vitákat kavaró előadása a stuttgarti katolt
kus napon hangzott ell964-ben, s a kialakuló párbeszéd hatására Ross még
egyszer és sokkal élesebben összefoglalta nézeteit a Hochtand 1967 április
májusi számában. Cikke megjelenésével szinte egyidőben üléseztek a "keresz
tény színházak közösségének" vezetői. Anikétjuknak a következő címet adták:
"Búcsú a keresztény színháztólT" A vitákhoz tartozik a Bajor Katolikus Aka
démiánaik a katolikus irodalom kérdéseiről 1966-b~m rendezett ankétja, Az itt
elhangzott referátumole Paul Knecht szerkesztésében könyvalakban is meg
jelentek (Uber moderne Literatur. Standorte und Deutungen.) E könyv beve
zetésében a következő, igen merészen hangzó mondatot olvashatjuk: "A nyu
gatí történelemben eddig még soha nem beszélt önálló félként egymással az
irodalom és a teológia. A legtöbb teológus, talán nem is tudatosan, lebecsüli az
irodalmat, a legtöbb író, jóval tudatosabban, a teológiát." S ha valakinek ne
tán kétségel támadnának a megáölapítás helyességéről. Knecht Szent Tamást
idézi, tőle hoz bizonyítékat a világ költői felfogásának a teológusok körében
tapasztalható lebecsülésére. "Ha meggondoljuk - mondja a továbbiakban -,
hogya legutóbbi időkig a skolasztikus teológia játszott döntő szerepet a ka
tolikus teológia terén, beláthatjuk, hogy a teológia es az irodalom viszonya
hosszú idő óta enyhén szólva problematikus. A II. vatikáni zsinat azonban
alapvetőerr megváltoztatta a helyzetet. A teológusoknak, akiknek hivatásuk
és feladatuk Isten történetileg kinyilatJkozJtatott szavait magyarázni és értel
mezni, e munka hiánytalan elvégzéséhez szükségük van az élő nyelvre s an
nak legművészibb megnyilvánulására, az irodalomra is. Észre kell venniük,
hogy az írók gyakran bámulatos érzékenységgel bontják ld a valóságnak ama
rétegeit is, amelyek a köznapi ember számára szinte észreveheteblenek." A zsi
nat a modern embernek akarja átadni a keresztény hit üzenetét, szüksége van
így a modern ember nyelvére - állapítja meg Knecht. "Ismét vissza kell hát
pergetnünk a történelem lapjait és válaszolnunk kell arra a kérdésre, hogyan
mutatkozík meg e nyelv Iegművészibb formájában, azaz az irodalomban, a ke
resztény elem. Ez a folyamat a belső dialógus kezdete."

Az irodalomtörténet ma egységes abban, hogy Charles Péguy és Léon
Bloy óta létezik és a vtlágirodalorn áramában elevenen hatá erő az úgyne
vezett "keresztény irodalom". Aki átlapozza a húszas évek francia folyóira
tait, magasfeszültségű szellemi készülődésre figyelhet fel, mindcnkí a keresz
tény költészet hathatós megújulását várja. (Érdekes párhuzamot mutat ezzel
a magyar katolikus irodalom kialakulásának folyamata. Harsányi Lajos, akí
ennek egyik vezéregyénisége volt, 1911-ben írja: "Megindult a nagy szellemi
erjedés, amely a kiatolikus irodalom soha nem ízlelt tisztaságú mustját fonja
ki 'tnagából." S hozzávehetjük ehhez az Élet című folyóirat első nagy korsza
kát, amely a század eleji dinamizmus irodalmi szemleletének hordozója volt,
s olyan neveknek adott otthont, mirrt Kosztolányi, Harsányi és Sik Sándor.)
1921-ben ujjongva írja Robert Grosche: "Először, mióta élünk, van keresztény
költészet, amely a vallásos valóság szírnbólurnaíból formálta ki magát." Feles
leges lenne a keresztény költészet e valóban nagy időszakának ma már klasz
szikus neveit és alkotásait felsorolni, Tény azonban, hogy ez az időszak ma
már a múlté, vagy legalábbis ma már egészen más összetevők jellemzik mind
azt, amit keresztény irodalomnak érzünk és nevezünk. Werner Ross írja ezzel
kapcsolatban idézett előadásának második változatában: "A keresztény iro
dalom a XX. század !kezdetén nagyszeru feladatot kapott és látott el: segí
tette a kereszténység áttörését és beleíűleszkedését az új világba. De ma már
nem a mi korunk költészete." Érdekes párhuzamot von itt a XIX. század ha
sonló jelenségeivel. Akkor a napóleoni restauráció nagyarányú keresztény meg
újhodást termelt ki magából, Manzoni: JegyesekjétőlSittter elbeszéleseiig. Am
a század közepetől akkor is új szellemi jelenségek válnak uralkodóvá, első

sorban Feuerbach, Strauss és Marx tanaí, (Érdekes, hogy ez az első pillanat
ban inkább csak szellemes párhuzam mennyíre egybehangzik Max Müller
müncheni filozófus-professzor Existenzphilosophie című könyvének egyik meg-
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látásával: "A filozófiai gondolkodás állapota a XX. század elején megdöbbentő

hasonlóságot mutat a XIX. század hasonló ídőszakával."

Kétségtelenül igaza van Werner Rossnak, és még inkább Kienecker pa
derborni professzornak - ő a Bajor Katolíkus Akadémia ankétjánaik legér
dekesebb korreferátumát tartotta a keresztény irodalommal kapcsolatban -,
amikor egybehangzóan megállapítják: "A metafízíkaí irodalom korszaka le
járt." Ez azonban semmiképpen nem jelenti azt, hogy az irodalom a maga
realitásában, képi látásmódjával nem képes 'kifejezni korunk ,,'keresztényi"
ségét, Csak a megnyilvánulási formák változtak meg, rnint ahogy az emberi
tudat is ugrásszerű változáson ment át az elmúlt harminc-negyven eszten
dőben. A húszas évek katolrkus olvasója például többnyire úgy látta a meta
fizikai problérnát, hogyaregényekben gyakran ördögök és angyalok ütköztek
meg egymással (még Bernanosnál 'is van ilyen példa, sőt a jóval reálisabb
Mauriacnál is). Akkor ezen senki sem ütközött meg, természetesnek vette,
sőt igényelte is. Manapság viszont az olvasók igénye egészen más. Paul Kon
rad Kurz szellemes rnondása kívánkozik ide a Bajor Katolikus A1kadémián
elhangzott előadásából: "A mai olvasónak kell a regény. De nem Goethéé,
nem is Fontaneé, hanem Günter Grass epikája, amely az előbbiek paródiája."
A mai irodalmi igénye sokkal tömörebb, józanabb és reálisabb, mint mondjuk
negyven esztendővel ezelőtt. S ha valamitől, akkor a romantikától, a végletek
től Idegenkednek a mai olvasók.

A modern kor irodalmi formáiban is jelen van - az eddiginél sokkal
bonyolultabban. áttételesebben - a keresztény elem. Karl R'lhner "Az író
ról" című cikikében öt csoportba sorolja az írókat és az irodalmi műveket eb
ből a szempontbói, Az első csoportba tartoznak az átlagírók, wkIk népszerűek

ugyan, de műveik nem jelentenek semmi különös lelki megrázkódtatást. Még
ezekből is nyerhetünk azonban egy-egy indítást, hasznos keresztényi tapasz
talatot. Vannak azután olyan Irók, akiík állandó kétségekkel kiizdenek, s ezt
nyílt őszinteséggel vetítik ki műveíkbe, Választ azonban nem tudnak adni két
ségeikre. "Az iílyen műben is lehet keresztényi elem, ha más nem, hát az, hogy
a keresztények között sajnos oly nagy számban fellelhető nyárspolgárokat meg
döbbenti nyitott kérdéseível. és gondolkodásra kényszeríti, kimozdítva őket

kényelmi helvzetükböl." A harmadik csoportba az úgynevezett "anonim" ke
resztény írókat sorolja Rahner, aJcik, ha nem is tagjai a látható egyháznak,
a hit, remény és szeretet jegyében rnunkáhkodnaík, A következő csoportba
azok tartoznojk, akik úgy vélíík, hogy kívülállnak a kereszténységen, valójá
ban azonban csak ferde fogalmaik vannak a hitről és az egyházról. Rahner
aforisztikus szóhasználattal "katolikus nemkatolikusnak" nevezi ezeket, s úgy
érzi, mondanívalójuk nagyonis beletartozik a hit teljességébe. Az ötödik cso
portba a hívő hitvallókat sorolja, akikből olyan nagy példái vannak a világ
irodalomnak, mínt Dante, Claudel, Reinhold Schneider vagy Ructolf Alexan
der Schröder.

Ez a rneglepően tágas felosztás is jelzii, mennyire megváltozott a keresztény
irodalom szemlélete manapság. "ValaJmennyi művön keresztülhatol valami
lyen forrnában az isteni kegyelem" - figyei'meztet Rahrier, csak ennek a ke
resztülhatolásnak a mértéke változik Tehát még a magukat ateistának, hitet
lennek valló írók műveiból is meríthetünk keresztény tartalmat. A Bajor Ka
tolikus Akadémia többször idézett ankétjának valamennyi hozzászólója ezen
az állásponton volt. Az egyik hozzászóló például Camus és Sartre műveivel vi
tázva kifejtette, hogy ezeknek az az érdemisk "hogya keresztény olvasóból ki
kényszerítik a párbeszéd reflexét, s némely vonatkozásban eddig vallott né
zeteink felülvtzsgálatára és átalakítására késztetnek", Igaz, negatív hatás ez,
de végső kíesengése mégis pozitív.

Altalában a keresztény irodalomról szóló elemzésekben megfigyelhetjük
az antropologizmus előretörését. Míg a század első felének érdeklődése in
kább transzcendentális vonatkozású volt, és az irodalmi művekben is gyakran
kőzvetlenül nyilvánult meg az abszolútum, manapság inkább az ember került
a művek középpontjába. Az ember, a maga hibáival és erénvelvel. Ez az em
ber azonban minden idegszállával az "abszolútum látására és hertzontja felé
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törekszík" - írja Hans Urs von Balthasar. Kítűnően példázza ezt Henry Mil
ler: Big SUT című regényének befejezése: "Ami panaszként. vagy látogatás
ként kezdődik, gyakran végződik imádságban... Mind világosabban látom,
hogy a dolgolk megoldása az én kezemben van. Nekern 'keH megváltoznom.
nekem [kell bíznom és hinnern az életben."

A keresztény irodalom "szemlé1et-változásának" gyökereit, az emberköz
pontúság kífejtését csírátban már Sik Sándor "Egyeteme8lség és forma" című

írásában is megtalálhatduk. Kár, hogy nyelvi elszigeteltségünk miatt ez a mű

nem kaposolódhatott be az, egyetemes esztétikai irodadom vérkeringésébe, rnert
sok míndenben előbbre járt, mint a mai szemlélet, színte előlegezte a zsinat
némelyik meglátását az irodalommal kapcsolatban. Sik erősen hangsúlyozta a
"fo1'ma" katolikumát; azt a pontot, ahol megkezdődik napjainkban a teológusok
és az írók "párbes:lléde". Ezt fejti ki Paul Kom'ad Kurz is. Szermte "a teoló
gusoknak sok vonatlkozásban át kellene 'v,enniök az irodalom megismerés
i~énYét, azt a tág horizontú érdeklődést, ahogyan az író birtokába veszi a va
Jóságot, Meg kellene értenünk a forma morálját is. Mert egy jól felépített
színdarab vagy regény míndenekelött emberi teljesíümény, Mint ilyen több
morált tartalmazhat, mint egy rosszul megahkotott, de keresztény szavakkal
megtűzdelt mű". (Rónay László)

AZ OLVASO NAPLOJA. Mi újat hozhat a "búcsúzkodás szaka, gyönyörű

ősz", és egyben "őrjöngő ősz" is: egyszerre őrjöngő szépségétől és mulandósá
gától ? Jékely Zoltán sosem volt az a költő, aki kötetről kötetre cserélné arcát,
és míriden új élménnyel mássá születnék." Lényegében új meg új élményei
sem mások, legföljebb csak új meg új változami ugyanannak a néhány alap
élménynek; ezek azonban valóban az- emberélet hagyományosan és természe
tesen Legfőbb élményei - élet, halál, szerelern: így lehet közhelyesen megne
vezni őket - tehát valahogyan mégis míndig újak és mindig fontosak, míndig
és mindenben a leglényegről szélhatnek. Persze Lehet belőlük giceset csinálni, '
és Iehet tűrhetetlenül unalmas bölcselkedést ; csinálhat belőlük még preelőz

ködő kacérkodást is,aJki túlságosan fél a közhelyektől. A nagy költők azon
ban nem féLnek a közhelyektől. A nagy költők a közhelyeket is újjá terem
t:ilk, személyessé varázsoljá,kanélkül, hogy megfosztanák őket érvényessé
güktől,

Vegyürsk egy példát, találomra, ott, ahol a kötet éppen fölnyílfk. Előttünk

van a Gyönyörű ősz című vers. "BúcsúZJkodá.s szaka, gyönyörű ősz, - bennem
fájdalmat fájdalomra szősz". Így kezdi; rá szinte "szabályos" őszi leltár kö
vetkezik: "riadt snkoltozás a 'ködben: - útjavesztett vadlúdcsapat fölöttem";
majd "dérütött mező", kikeriosek "baljós" lila csíllagzatadval, hiszen ezt a me
zőt, aki nézi, "maholnap örökre elhagyja"; baljósak, mivel "hányatJtatá&t, hajó
törést mutatnak - a szárnyas és a szárnyanincs utasnak" ... Ide még vissza
térünk, de lássuk előbb a befejező négy sort: kéklő ezüstben ringó távol; "bár
túlfelől csodát kínál a part, - tudom, csak ide vágyorn vissza majd - vándor
madár lelkemmel, a halálból!" Olyasmi ez, amit százszor és ezerszer megír
tak; és ami most száz- és ezeregyedszer is megragadja az olvasót - míért? Rész
ben rnert kezeskedik hiteléér-t Jékely Zoltán egész Iírája, az a búcsúzás, az a
nosztalgia, ami kezdettőJ.,az Éjszakák első verseitől ott él benne, és hozza
vissza míridurrtalan ezt a vadlúd-panaszt, színte a forgó évszakok termeszetes
szabályosságával ; mert akármilyen "irodalmi", elsődlegesen mégis természetes,
és személyes hitellel az. Részben pedig azzal ragad meg, mert ami utánozha
tatlanul sajátos. csalhatatlanul Jékelvre valló benne; a művészetnek egy rebbe
nésével, amitől 'a lényegében közhelyes kép és érzés, amelynek nern-közhe
lyessé, rendkívülivé fogalmazására a költő szemlátomást nem is törekszik,
egyszerre nagy távlatot kap. Ebből a távlatból aztán fokról fokra kibontakozik
a f1gy;elmes szemlelő előtt az az alvajáróan biztos művészet, amivel Jékely a
verseit alakítja.

* Jékely ZOltán. örjöngő ŐSZ. Magvető, 19\;8,
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Nézzük meg újra. Vadludak "riadt sikoltása" fönt a 'ködben; lent a dérütött
mezőn a születö-haldokló kikerícsek, ezek a "baljós lila csíllagzatok: - há
nyattatást, hajótörést mutatnak - a szárnyas és a szárnyanincs utasnak ..." 
A tiplkus érzelmi és ihlet-helyzetbe ht egyszerre, szinte lábujjhegyen, észre
vétlenül belep valami új, más, sajátos. és mintha új távlattal gazdagítaná.
négvzetreemelné az egészet; mintha - mondnabnánk _I az őszi mezőn tűnődő

meaíé egyszercsak odaállna Krudy, talán csak egy - meg kell ismételnünk 
alvajáró biztossággal választott ige, a mutatnak jóvoltából; akár az Almos
könyvben olvashatnánk: ,,!líra Mkerics, mutat hányattatást, hajótörést" ...
Krudy, mondtuk; ugyanakkor több: a Sors, a maga teljes, hangoskodás nél
kÜU.úragikumával, haszen mulandók vagyunk, és egyben egy utalásszerű fi
nom-kesernyés mosoelyal is: ahogyan a szemlelő az őszi tájban, őszi élmény
ben saját magát is szemléli, gesztusának, magatartásának örök-érvényes ré
giességében, amit ez az írónia fűszerez utánozhatatlanul újjá.

A "ráJhibázások" folytonos remeklései ezek? Éppen a folytonosság kelt
némi gyanút a "l'áhibázás" iránt. Ez a [költő végül is sokkal kevésbé "naiv",
rnint a:rnilyenneklát:szik,aanilyennek esetleg mutatja magát, és amilyennek
sokan tartják Nagyon is tudatosan kapcsolódíik a számára termékeny hagyo
mányokba ; századok gondosan választott ízeit párólja a saját nemes italává
ebben az aszúban. Olvassuk el a !kötet egyik remekét, a Nagypénteki varázs
című verset: nehezen elemezhetőleg, de az értő ízlés számára félreismerhe
tetlenül ott bújkal benne - kivált a gyönyörű, és megint csak "közhelyes"
záradékbun - Tristan I'Hermíte (ez a tizenhetedik századi francia Jékely).
De ne értsük félre: nem a szó naiv értelmében való "hatásról", van szó, ha
nem bátor és szép 'közösségről, személyessé éLt és érett nagy kultúráról ; és
ráadásul éppen ebben a már megírtakat,eljajduItakat újravállaló magatar
tásban valamí olyan íróníáról, amely rníntha most végső zamatát adná meg
Jékely <költészetének; vagy talán inkább csak hangsulyozná egy mindig is
meglevő, de az idővel, "az ötödtk X után", az egyszerre "gyönyörű" és "ör
jöngő" ősszel mmden eddiginél inkább kíbomló ízét.

Míndehhez a legnyomósabb bizonyságot (vagy mondjuk szerényebben :
jelzést) maga a költő csatolja a kötet kétharmadát kitévő Fejedelmi vendég
ben, ebben a három fölvonásos, elbűvölő "színműben", színpadí játékban,
amely egy Bethlen Miklós említette ál-Zríriyi erdélyi "tündÖlk1ésé1. és buká
sát" jelenítd meg; "dolgozza föl", rnondhatnánk, ha a kifejezés nem lenne túl
nehézkes ehhez a humoros vaskosságában is tündérlábon táncoló költői mu
Iatsághoz, Hogy Jékely voltaképp Jékelyt formazza meg, kalandoztatja, tré
fáitatja és szerehmeskedteti a Bocskor deákjával megtetézett ál-Zrinyiben?
- túlzás lenne ezt állítanunk, és iskolapéldája annak a lapos azonosításnak.
amelyet míndíg kerülni kell, mert mindíg hamis. A dolog nem ilyen egyszerű;

de ugyanaíokor ki ne ismerne rá ebben az örökké halálosan epekedő, és epe
kedesen "halálosságában" 115 mi,ndig egy kicsit mosolygó ál-Zrínyíben Jékely
nek valóban lelkéből lelkezett teremtményére? Jókedvű játélk ez a színrnű,

de ugyanakkor alighanem a maga módján kulcsa is egy költői világnak és
"ihlet-stílusnak".

Írója alighanem a maga mulattatására szerezte ; [átszódásában talán maga
sem gondolta, mílyen Triss, virgonc, élő kis remeket szerzett,

• • •

Azt rnondja Kerényi Grácia a kötetéhez végre megjelent kötetéhez**
fűzött "vallomásában": "Nemredékem szorongásaí és fellángolásaí izgat

nak elsősorban... M~Ilit költő, a magyar mestereken kívül azoktól tanultarn
a legtöbbet, akiket fordítottam: ,a görög dráma és idilbköltészet, vagy az óind
'költésret plasztikus fogalomrendszere éppúgy hatott rám, mint a kortárs len
gyelek erösen Jnteüektualizált költészete. Nemzedékemmel együtt vívódom a

... Kerén~i Grácia: Azonosulásole. Szépkodl1lLmi könyvddadó, 1961!.
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'költészetaJkiúális problémáival: vajon lehet-e, érdemes-e még verset írnunk?
Szernér.metlenül könnyű kisujjunkban hordani minden művészi eszközt s
nem vísszaélní azzal a közvetlen önkifejezés! lehetőséggel. amit a költészet
ad; néha már úgy érezzük, önálló költői egyéniség kialakítása a huszadik szá
zad utolsó harmadában szinte lehetetlen."

Ritika pontüsságú megfogalmazása egy - többé-kevésbé nemzedéld 
problémának; minden jel szer-int egyik alapkérdése Kerényi Gráciának is. A
lírai Ikifejezés valamennyi eszközét a jeles tanuló fokán birtckolru, és a je
les tanuló fokán birtokolni az anti-líra valamennyi eszközét és fogását is:
ez, bizonyos rnűveltségí fokon felűl, ma már valóban. ,,:szemérmetlenül köny
nyű"; szerkesztök a megmondhatói, milven fölényes biztossággal tudja össze
rakni az előregyártott. úton-útfélen beszerezhető elemekből egy-egv kezdő

is a maga első, második (és sokszor folytatás nélkül marado) "modern ver
sét", Ahogy régen minden jobb iskolai tanuló a maga disztichon ját, úgy
tudja megírni manapság némi ambícióval a legtöbb írástudó a maga Eluard
vagy Elíot szabású ujjgyakorlatát. Hát akkor "érdemes még verset írni"? Nem
"visszaélés-e" akkor, élni az önkifejezésnek ezzel a lehetőségével ? Versben
szólní aikkor, amikor nemcsak míriden déja-vu, hanem, sajnos déja-pensé,
déja-senti is: nincs új a nap alatt, minden volt már, minden tép, mínden
gondolat, minden érzés? 86t mimdennek a negatívja is?

A keserűség érthető. Ami nem azt jelerrtl, hogy elfogadható. Mert a költé
szet, a vers végtére nemcsak "önkifejezés", hanem formálás, alkotás. terem
tés is. A líra, mert líra, nem szükségszerűcn "nonfiguratív'. A clr.;gok meg
formálásához pedig anyag keH; s ami a versben "anv<,g" - 87'), kI\p, sőt

"zene", sőt ".gondolat" - az még nem szükségképpen alantas és Ir-alacsonvítn.
Az önkifejezés lehetőségével persze bőségesen vissza lehet élni; és a roman
tikus énfeltárás gátlástalansáaát a mai ízlés épp úgy elutasítja, mint ameny
nyire a korai Ady önimádatától is idegenkedik Az ..önkifejezés" azonban
nem föltétlenül azonos az önmagunkról való beszéléssei és vallással, vagy
éppen fecsegéssel, és érzelmi világunk tolakodó közlesével. Önrna gát a költő

lírai lag kífejezhetí a formálás objektívebb módján is: de formálni végül is
. csak valamit lehet, anyagot, azt, ami a maga nyers állapotában már a formá
lás előtt is van, s ez a létezése egyáltalán nem devalválja; egyáltalán nem
jelenti azt, hogy "méltóvá" csak azután lesz, hogy nemlétezővé változtatták.
Ha egyszer formálunk. "csinálunk" - akár lírát is - az anyagot, anyagunkat
formáljuk, nem a hűlt helyét.

De épp itt van nem ugyan az egész modern líra problémája (rnert ki mer
ma már egyetemlegesen és általános érvénnyel, sommásan "a modern lfráról"
beszélni), de mindenesetre a modern líra egyik áramáé, és benne azé a kor
társ lengyel :1íráé, amellyel Kerényi Grácia maga hangsúlyozza a rokonságát.
S itt van, úgy látszik, alapvető költői' problémája Kerényi Gráciának is. Egy
felől a "világ", a lét, az "anyag": szín, szó, zene, kép, és az "élmény"; más
felől valamí feszélyezettség mindezzel szemben, valamiféle elutasítása, taga
dása annak, amit közben minden pórusávol.vminden ösztönével magába szfv
na: ez lehet az ő lírai "feszültségének" 3Z a két rejtott pólusa, pozitív és ne
gatív sarka, .ameívek közt Iírájának szíkráí víltannak, vagy áramai ke
ringenek.

Ettől persze még lehetne a kötet pusztán csak okos ábrája egy bizonyos
"modern" költészetnek és költői magatartásnak. Hogy mégsem az, s hogy
mégis élő, hiteles, azt elsősorban azoknak a föl-fölcsapó, talán akarata elle
nére kitörő sikolyoknak. sóhaioknak, panaszoknak köszönheti, amelyek a 87.e
mélyes sors pecsétjével igazolják "erősen íntellektualízált'' [ellegét, ami leg
végül is talán nem egyéb, mínt keményre fogott keserűség, sebeket és érzé
seket rejtő, esetleg fonakra fordító szemérem. és a leplezésben egy fajtája éJ

fájdalom meghatványozásának. (Olvassuk el például a Lidércek című verset.)
Van a kötetben egy Fekete hajnal című cíklus : három hajnali óra nvug

talanságának, álmatlanságának, félálombeli laza kópzettársításntnak rögzítése;
s mirit ilyen, színte sarkítottan rnutatja Kerényi Grácia Iírájának némely vo
nását. Második darabja így hangzík:

774



A szobajalak: oltalma látszat-zártság
nem élhetek búra alatt
igazat írt Bialoszewski
a fura alak
Miron a keresztneve
oly közeli és nekemvaló
mint Mira [estészete

Reggel őtkor nem tiitakozotn a rím ellen
nem kell férfias lényegkeresőt mímelnem
aszobatalak
a fejrehúzott paplan olto/ma is csak látszat-:zártság
de nem is baj hiB.z az elkillönülés
rezignáltság

Csupa irrtellektuális jellegű asszociáció (ha hajnali félálomban is): a "látszat
zártság" vegetációjának indázó tenyészete: egy kénytelen ideg-oldottság (és
egyb0n feszültség) állapota, amelyben az intellektus kontrollja alól fölszaba
dultan. de azért óhatatlanul az intellektus körén belül, legföljebb csak annak
anyagát játékosan szótoldva, "nem tiltakozik a rím ellen" (de úgy, hogy köz
ben ironizálja a rímet): mert "nem kell férfi.as lényegkeresőt mímelnem",
mondja a Ikulcs-sur. Tehát lehetőségként (amslvon azonban már túl van), föl
merül "a rímes versek a barokk dicséret" lehetősége is, de együtt a visszavo
nás, az (',l hárítás gcsztusával, úgy, hogyafölidézés egyúttal a megsemmisítést
is jelenti (mintegy a bartóki Concerto "visszavonásával" rokon technikával). 
A kőveukező, harmadik darab mindezt még tovább viszi: egy fekete korsó képe
a .Jcapaszkodás'' élményét idézi, de usvanakkor az elsodortatásét is: "fekete
korsót ölelve úsznék lefelé - feketo vízen", s most a viz-képzet és a jelző

különös asszociációvélJI,mely egyszerl'e mozdul az intellektusban is, meg az
intellektus alatti ösztönös emlékezésben is, belép egy népdal-téma, az ősrégi

gyerekvers : "miként ama kiskacsa" -

fekete tóban
Lengyelországba
fekete tóban
agyagkorsóban
Lengyelország van
más dimenzió van
filles korsó

"boldogság van" le ne trJam
a fekete tó feneketlen
fekete korsó ölelhetetlen

Itt a "boldogság van le ne íriam" látszík a kulcsmondatnak ; és nemcsak azért
idézitük ezt a kis ciklus harmadik darabjából való részletet, hogy vele Kerényi
Gráciának ezt a kedvelt, népdal-törcdókelokel, ritmus-emlékekkel el-eliátszó
versformáló "módszerét" (két "síknak", modern értelminek és ősi érzelminek
ezt a sajátos egvbeiátszatását, kentrasz,tját, "bartóki" technikáját) [ellemezzük,
hanem egy egész költői-lírai magatartás - vagy kényszerképzet - kézenfekvő

Illusztráclóiául is; jellemzéséül egy traumának. melynek lényege a "boldogság
van le ne íriam", de úgy, hogya "boldogság" nem pusztán egy harmonikus,
oldott, örömtelt érzelmi állapotot jelöl, hanem egyáltalán mínden átengedett
ségct, őnf'eledtséget, befogadó, vagy teremtő azonosulást a dolgokkal, mind
azzal. ami természet és természeti.

Efelé t,árul'kozni,és csalódva ezt tagadni, kötődve is hozzá, meg eltaszí
tódva is tőle: alighanem itt lehet keresni Kerényi Grácia Iírájának egyik hő

forrását S ami innét tör föl, az önkéntelenül is válasz a kérdésére: lehet-e,
érdemes-e még a vers.

Lehet, érdemes. (Rónay György)
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SZlNHAzI KRÖNIKA. Uqo Betti, akinek ,.A játékos" című színművét a
Katona József Színház mutatta be, ma má1' az olasz drámairodalom klasszi
kusai közé számít. Egyesek Pirandello utódaként emlegetik belülről jövő, éles
társadalombírálata, kristálytiszta pszichológiai meglátásai alapján. Eredetileg
jogász, sőt gyakorló bíró volt - innen vonzódása a jogi esetek, olyan erkölcsi,
lelkiismereti ké1'dések iránt, amelyekre a büntető tör1Jénykönyvben nem ta
lálható megfelelő paragrafus. EWször költeményekkel jelentkezett az iroda
lomban, később elbeszéléseket írt, valamint több mint húsz színdarabot. Kö
zöttük vigjátékok is akadnak, de az ig::rzi érték meleg lírával, finoman árnyalt
lélekrajzzal és szinte kérlelhetetlen erkölcsi szilárdsággal megírt drámái: a
"Kecskesziget" - ez remekmű tökéletességű főműve -, a "Botránya tö1'vény
széken", az "Irén ártatlan" s végül "A játékos".

Különös színdarab ez, mondhatni "agyi" dráma, cselekménye a főszereplő

képzeletében játszódik. Mint ahogyaszínváltozások közben hallható vonat
kattogás is utal erre, a magányosan utazó főhős dúlt lelkiállapota különböző

képzeletbeli helyzeteket teremt, melyek szereplői részint élő, részint holt, ré
szint jelképes személyek, a kialakult párbeszéd folyamán pedig az önvád dia
dalmaskodik az önmagyarázat, a mentegetőzés fölött. A játékos, aki mindig
úgy igyekezett keverni sorsa kártyáit, hogya legkevesebb kockázattal a leg
többet nyerhesse, végül is önmagát fosztja ki.

Ennio, a játékos, a képzelt cselekmény folyamán egy kisvárosba érkezik,
ahol a háború alatt együtt élt feleségével s amelynek közelében az asszonyt
meggyilkolták. Az állomáson védőügyvédjefogadja, sógornője uauanis őt, a férje t
vádolja a bűntettel. Ennio fölényesen tagad a vizsgálóbiztos előtt s addig ügyes
kedik, amíg elcsábítja sógornőjét, majd ráveszi, vonja t'issza a vádat. Kiderül,
hogy felesége húga egy másik nővel összejátszva csupán bosszúból vádolja, mi
vel annak idején tulajdonképpen mindketten maguknak akarták: megszerezni
a férfit. Egy véletlen körülmény fényt derít arra is, hogy a védőüqyvéd gyer
mekkora óta ismerte a halottat, szerelmes is volt belé s voltaképpen Ennio
választotta szét őket. Vallomásából, elragadtatott kitöréseiből egy új, eddig
ismeretlen asszony képe bontakozik ki a megdöbbent játékos előtt. A sírból
előidézett halott most már seinie állandóan részt vesz Ennio jelenében, a já
tékos képtelen szabadulni az önvád szoritásából. Könyörög a vizsgálóbiztos
nak, ne mentse fel őt, hanem vizsgálja ki alaposan az ügyet. A biztos azon
ban erre nem hajlandó, únj,a már a hosszú processzust, örül, hogy végképp
lezárhatja az akttit. A játékos maaám marad. Már nem is annyira a lelkiis
merete gyötri, hiszen valójában nem gyilkosa az asszonynak, csak előidézte

halálát, csak nem tett semmit a gyilkosság megakadályozására. Magánya azért
válik örökös és csillapíthatatlan kínná, mivel már tudatosan tudja, hogy azt
az egyedüli lényt taszította el magától, aki szépnek, jónak, nemesnek látta őt,

akivel megoszthatta volna életét, aki igazi, egyetlen társa lehetett volna,
Nos, éppen a téma kezelhetősége, az, hogya cselekmény eauetler: ember

agyi terméke, ad lehetőséget Bettinek nem egy írói bravúrra. Mindenek előtt

arra, hogy nézetét a polgári társadalomról, a sematikusjogrendről kifejtse,
méghozzá a "legfelsőbb Bíró"-ban szilárdul hivő embe1' szigorú e1'kölcsi meg
itélésének fényében. Rámutathat, mennyire elnagyoltak ezek a törvények,
mennyire alkalmatlanok arra, hogy az emberi élet végteleniil bonyolult út
vesztőiben még csak irányt is mutathassanak. A leqequszerűbb alaokérdések,
az ártatlanság vagy bűnösség alternatfváját sem képesek eayértelműen eldön
teni. A hézagosság, a korrekcióra szorulás mankói mindig ott kopoqnak a bírói
pulpitus körül: ártatlan, de ... bűnös, de ... és általuk mindig kétségessé 1:á
lik az ítélet. Csak a "legfőbb Bíró" döntése, akinek aranuozott, bársonukár
pitos székét elénk vetíti a lelkiismeret, csalhatatlan és kijátszhatatlan. Ezt az
alap-felismerést magyarázza, vitatja meg több oldalról a főszereplő által el
képzelt minden helyzet, ezt fejtegetik a párbeszédek, ezt motiválja az önma
gával viaskodó lélek labirintusának minden kanyarulata - az élet bonyolult
ságát, az egyén magábazártságát, a mások áLtali behatolás lehetőségének kor
látozottságát,

Kettősséget, szétváló és mégis összefüggő, majdhogynem gondolathasa
dásos logikát tükröznek éppen ezért a helyzetek s a párbeszédek: az önvád
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és az önmagyarázat, a kétségbeesett védekezés vetületei ezek. Enni6t a vo
naton, a magányban "előveszi" lelkiismerete, s mivel szabadulni vágytk, el
képzeli a megérkezést, a tárgyalás kezdetét. Felmentő ítéletet szereme. de
fél is tőle, mert akkor t'égképp nem tudna mit kezdeni önmagával. Sógor
nőjét s egy másik nőt teszi meg vádlójául, a bosszút adva alapindítékul, mert
a nők meg akarták őt keriteni, holott ... ő kívánta meg annak idején ezeket
a nőket s emiatt volt terhes számára felesége ragaszkodó szerelme. És a fel
ismerés újabb önvádat kelt: lángoló vágyával tulajdonképpen ő késztette az
idegen nőt annak a feljelentő levélnek megirására, aminek alapján a náci ka
tonák feleségét kivégezték. Fáj, iszonyatosan gyötrő a magány, tudja már,
hogy kit és mit veszitett, azért is adja a halottat magasztaló vallomást az
ügyvéd szájába, hogy hitelesebb, még kínzóbb legyen. A megbolydult lélek
vi:gül is feltámasztja a halottat, beszédbe elegyedik vele, kérlel'i, legyen újra
a felesége, ám a tudat alatti logika ép még, s a képzeletből elfogadható meg
oldást csikar Ici: az asszony visszautasítja s maga is gyilkossággal vádolja
Enniót. A' kör bezárul, el kell hagynia a várost, tovább kell folytatnia az
utazást, a kerekek Ö7'jítő kattogásától már nem szabadítja meg soha senki
és semmi.

Kár, hogya nagyszerű Betti dráma színpadi meg7'alósitása Both Béla
rendezésében eléggé felemásra sikeriiit. Iva, a halott feleség első megjelenése
például, ahogyavállfákra akasztott ruhákba öltözve, fésülködve kílép a
szekrényből, ragyogó rendezői lelemény. .4.nnál félrevezetőbbek a többi je
lenetek; ezekben szinte kísértetként jelenik meg a halott asszony. Zavaró ez
a beállítás, Iva ugyanis teljes realitással, élő valóságként van jelen Ennio
képzeletében, noha tudja, hogy halott. A nyílvánvaló kettősségét valahogy
másként kellene érzékeltetni. Ugyancsak hibás helyenként a szereplők já
tékfelfogása is. Kálmán György gyakran túljátssza, szinte karikirazza Ennio
cJ.lakjának valós si1ányságát -" küZönösen kiütközik ez abban a jelenetben,
amelyben sógornőjét elcsábítja. Kohut Magda elevennek, holtnak egyaránt
hiteles, és akkor is nő marad, amikor Idsértetjelmezbe kényszerítik. Berek
Katalin valahogy nem érzi át Sandra, a sógornő szerepének lényegét, Csá
szár Angéla pedig harsánysággal pótol:ia a hiányzó temperamentumot. Egri
István Pinto lovag vizsgálóbiztosa, valamint Oze Lajos jelképes figurája át
gondoltan formált alakitás. Külön ki kell emelnünk a.zonban Kállai Ferenc
kitiinő, művészi teljesítményét. O érzi át leginkább az általa ábrázolt alak
belső lényegét, finom lebegését a valóság és a jelképesség hajszálvékony ha
tára felett. A temetői jelenet lírai telitettséqe által emelkedik élménnyé.
Bácskai György hegedii-kompozíciója éteri tisztaságú. Bakó Józse! díszletei
és Schiiffer Judit jelmezei nemcsak tetszetősek, hanem kifejez6k is.

(Bittei Lajos)

KÉPZOMúVÉSZET. Velencei festészet. Az őszi hónapokban sok láto
gatót vonzott a Szépművészetí Múzeumba a "Velencei festészet" círnű kiállí
tás, amelyen néhány bizáncias és gótikus alkotás, főként azonban reneszánsz,
maníerista, barokk és rokokó művek szerepeltek, A tárlat képei lengyel,
csehszlovák és keletnémet közgyűjteményekből. valamint a budapesti Szép
művészetí Múzeurn anyagából kerültek ki.

A kiállítást ismertető krítikák egyike-másika szóvátette, hogy a tárlat
színvonala mínőségileg igen egyenetlen. Valóban, Lorenzo Lottó "Madonna
Keresztelő Szerit Jánossal" című kompozíciója, Tizianótól az "Egy festő arc
képe", El Greco korai műve, a "Krisztus meggyógyítja a vakot" (míndhárorn
kép Drezdából érkezett), Giovanni Bellini : "Krisztus siratása" (Kralokó), Tin
toretto : "Egy admirális portréja" (Varsó), Sustris: "Egy orvos arcmása (Prá
ga), valamint a Budapesten őrzött remekművek (Gentile Belliní : Cornaro Ka
talin mellképe, Tiziano: Trevisaní dózse, Giorgione: Ismeretlen fiatal férfi
portréja, Piombo: Ifjú nő arcképe, Veronese: Férfialak prémmel, Tiepolo:
Szűz Mária hat szerittel stb.) szinte elvesznek a harrnad-, negyedrendű mun
kák tömegében. E kiállítás célja - véleményünk szerínt - nem minél több
mű kölcsönkéresc és kiakasztása kellett volna, hogy legyen ("Egy kiállftáson
sosem lehet eléggé kevés kép ..." - szekta mondaní Szőnyi István), hanem
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a velencei piktúra igazán nagy korszakainak és zseniális mcstereinek be
mutatása.

A gyenge barokk képek (Lucretia tőrtől átdöfve, Cato ugyancsak késsel a
testében, Langetti "Sámsom és a filiszteusok" círnű nagyméretű, virtuóz, mód
felett ízléstellen munkája, Benczúr előképének: Fontebassónak "Kleopátra
vacsorája" című, rendkívüli türelemmel megfestett csoportképe, Lys "Judit
Holofernes fejének Iemetszése után" círnű bántóan ellenszenves festménye
stb.) mesterségoehleg ugyan jól meg vannak csinálva, azonban hatásvadászó,
a művészi rnértéktartásnak tökéletesen híjával lévő üres, bombasztikus ter
mékeik, amelyek csupán mínt kor- és ízléstörténeti adalékok érdemelnek
figyelmet.

Elismerjük a rendezők buzgalmát, azonban úgy véljük, hogy az anyag
jó kétharmad részét elhagyva, sokkal szebb lett volna a kiállítás. Elég lett
volna, ha csak a mcsterekkel találkozunk; a vékonypénzű mcsteremberek
talmi csillogású készítményei nyugodtan il múzeumi raktárak jótékony fél
homályában maradhattak volna.

*
Medgyessy-emlékkiánítás. Medgvessv Ferenc (1881-1958) halálának ti

zedik évfordulója alkalmából a Nemzeti Galériában kiállítás nyílott a mes
ter hátrahagvett munkáiból. A Kisdéginé Kirimi Irén dr. és László Gyula
professzor által rendezett tárlaton helyet kaptak nagy szebrászunk lovas
kompozícióí (Szent István, Hunyadi), női aktjai (Kövér gondolkodó; Haját
csavaró nő) és egyéb asszony-ábrázolásat (Táncoló; Sportoló nő), gyönyörű

grafi'kái (aktok, önarcképek, ameslter családtagiairól készűlt toll- és ceruza
rajzok), portrét (Ríppl-Rónaí, Móricz, Veres Péter), amelyeken "nem a lélek
töprengései ülnek, hanem a lét öröme dereng" (László Gy.), valamint sírem
lékei és történeti múltunk nagyalakjainak emléket állító alkotásai (Ber
csényi, Széchenyi, Kossuth).

De nem hiányoztak a Károlvi-Bibliát gyakran forgató és önéletrajzában
"a Teremtő, a legnagyobb mester" előtt fejét meghajtó művész vallásos vo
natkozású munkáí sem, - így a "S'>:eiTIt Borbála", "A vizsolyi Biblia nvorna
tása" és az 1932-ben készült négy Krisztus-relief : "Krisztust megfosztják ru
háitól", "Keresztvitel", "Krisztus lerogy a kereszt alatt" és a .,Kel'esz'trefe
szítés".

A kiállítás - amelyen Medgyessy művészetének valamennyi témaköre
elénk tárult - László Gvulának, a mester barátjának és monografusának
véleményét igazolta: "Medgyessy Ferenc tömör, nagvszerű alkotása volt a ter-o
mészetnek, s testvére a XX. század két nagy szobrászának : Marliol-nak és
Despiau-nak.'

*
Jubileumi tárlat Szentendrén 192D-ban, negyven esztendővel ezelőtt ala

kult meg a Szeritendrei Festők Társasága, s a következő esztendőben meg
kezdte működését a szentendrei művésztelep. Az évforduló alkalmából szep
tember derekán művészettörténetí konferenciát és jubiláris tárlatot rendeztek
a modern magyar festészetben központi helyet elfoglaló városka múzeumában.
A szümpózionon elhangzott előadások közül elsősorban Németh Lajosé és
Körner Éváé keltett - megérdemelten - figyelmet: Németh a szr-rrtendrei
piktúra fogalmát körvonalazta, Körner Éva pedig Vajda Lajos művészetét
analízálta,

Atárla:t anyagát a két rendező (Németh Lajos és Petényi Katalin) a szerit
endreí festészet arculatát meghatározó legjelentősebb művészek - Czóbel,
Barcsay és Vajda - munkáí köré csoportosította. E három vezető mcster al
kotásai 'körül helyezkedtek 'eil Szeritendre többi prominens festőjének (Kornis,
Bálint Endre, Modok Mária, Kmetty, Szántó Piroska, Miháltz, Ilosvai Varga,
Pink) munikái. A rendezők nem mellőzték azokat a művészeket sem (Fekete
Nagy Béla stb.), akik 'a korábbi szentendreí kiállításokon nem (vagy csak nagy-
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ritkán) jutottalk szóhoz, A "re31ktivált" szentendreí festők munkái közül ki
emelkedett Vaszkó Erzsébet "Hegyek" című nagyméretű, elégiJkus hangulatú
pasztellképe, Vajda Júlia "PieÜl"-ja és "Temető"-je, valamint Sikuta Gusztáv
kicsiny, absztrakt festménye. A fiatal szentendrei művészek közül a legelmé
lyültebbnek Deim Pál tűnik, akinek "Csend" és "Feljegyzések egy kolostorból"
című murrkái a tárlat legkvalttásosabb darabjai közé tartoznak.

*
Az 1937-ben Pécsett született Barcsai Tibor mintegy két tucat festményét

és rajzát láthattuk szeptemberben az esztergomi Technika Házában. A fiatal
művész - akímek néhány' tisztán fogalmazott grafikai munkájával örömmel
találkoztunk a közelmúltban az "Élet és Irodalom't-ban, a pécsi "Jelenkor"-ban
és a szembathelvi "Életünk"-ben - nonfiguratív alkotásaiban az orosz kon
struktívisták (Malevics, Lissziokij), az Op-Art és az "Európai Iskola" elne
vezésű, a másoclik világháború utáni esztendőkben Budapesten működött

avaritgarde művészcsoport hagyományait látszik követni. Vannak azonban
természetelvű képei is (ungvári városképek), ezek a régi orosz ikonok naiv
költészetét idézik emlékezetünkbe.

Barcsai Tibor Ikiállított műveinek legtöbbje maradandó élményt nyújtott
a legujabb magya'!' művésznemzedék törekvései iránt érdeklődő kőzönségnek.

*
A Münchenben megjelenő "Die Kunst und das schöne Heim" Kékkő Gá

bor Svájcban élő fiatal magyar festőról közölt nemrégiben eikiket.Kékkő

- mint a német folyóiratból megtudtuk - Budapesten. Ausztriában és Svájc
ban végezte művészeti stúdiumait; 1957-ben Oskar Kokoschka növendéke volt.
A festő - akinek kiállításai voltak már Torontóban, New Yorkban, Bázel
ben és Bayreuthban - élénk egyházmüvészetí tevékenységet fejt ki. A lap
közlí Kékkő "Mária, a Fájdalmas Anya nagypéntek este hazatér a Kálvária
hegyéről" című - némileg Kokoschka inspirációjára valló - képének repro
dukcióját; a festményt a művész a bambergi érseknek ajándékozta.

*
A párizsi Hachette kiadónál Raymond Cogniat, a neves francia művé

szeti író tollából gazdagon illusztrált könyv jelent meg 1968 nyarán a húsza
dik század rajz- és akvarell-rnűvészetéről : "Dessins et aquarelles du ving
tíeme siecle". A kötet - Rodin, Maillol, Modigliani, Matisse, Picasso, Klee,
Dufy és a modern képzőművészet többi jeles mcstere munkáínak társaságá
ban - három - magyar művész kezétől származó - alkotást is reprodukál:
Czóbel Béla egy 19l7-es hollandiai alkvarelljét, Czóbelnak Ferenczy Béni fe
leségét ábrázoló pasztellképét és Ferenczy Béní ceruzarajzát Bartók Béláról.

(D. I.)

ZENEI JEGYZETEK. (Démonok, tündérek, látomások.) Amíkor Doráti
Antal intése nyomán felcsendült a IX. szímfónia első taktusa, mindenki fel
kapta a fejét. Mintha új zenekar szólalt volna meg, kicserélték volna a hegedűket:

fénylett ami korábban sziirke volt, zengett, ami ennek előtte csak "szólt". Do
ráti kétségkívül azok közé a nagy karmesterek közé tartozik, akik nem elég
szenek meg a művek jól bevált előadásí hagyományaival, hanem kérlelhetet
len akarattal valósítja meg CL partitúra mindegyik előírását, anélkül, hogy a
zene "papirizű" lenne. Nem, ez a tolmácsolás ínkább drámaivízi6 volt, a
hatalmas freskókat idézte, amelyeken megszámlálhatatlan ember vonul a
néző szeme előtt az ismeretlen cél felé, és semmí más nem vezeti őket, csak
a boldogság vágya.

Küzdelem, szenvedély, harc. Ez Doráti ars poeticája. Nem ismeri a meg
nyugvást, és a szépség is csak akkor nyeri el értelmét zenekarában, ha dia
dalmaskodott az ellenséges indulatok felett. Nem ismeri a klasszikusok ki
.egyensúlyozott, harmonikus derűjét. Nem, a barokk kiszámított harm6niáját.
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A modern szépség énekese Ő, olyan Orjeusz, aki újra és újra indul Eurydike
kiszabadítására, noha jól tudja, hogy vállalkozása kudarcra van ítélve.

Lehetetlen visszaídézni ennek a Beethoven-tolmácsolásnak minden szép
ségét és féktelen szenvedélyét. Az egymásnak felelgető és egymással perelő

hangok áradatából valahogy az a kép bomlott ki előttünk, amelyet talán' rit
kábban idézünk magunk elé: a féktelen Beethot;en, a süketséggel birkózó
titán, aki szétfeszíti a hagyományos zenei kereteket, csakhogy megtalálja a
kifejezés megfelelő formáit. S milyen modern, mennyire hiteles ez a Beetho
ven! Mennyire emberi az a kiiztielem, ahogy szembefordul az elemekkel, meg
harcol az egész természettel, hogy végül felérjen a humánum magaslatára, a
hatalmas menet részeseként, és elénekelje az ö1'öm féktelen himnuszát. Egy
elfelejtett vers ritmusa zakatolt bennem, míg Doráti kibontotta a záró tétel
hatalmas látomását, Sik Sándor Beethovene, melynek egyik részlete bizo
nyára a IX. szimfóniára utal:

Dübörög a föld,
Börtönökéjjén csörren a lánc,
Öklök nyomakodnak előre. üvöltés.
Arcok, sipkák, lobogók, lobogók!
Részeg szuronyok sziszegik pirosodva: Szabadság!
Pirosan kel az égen a nap.
Fiatalság, mámor, erő!
Ifjak, katonák, milliók pattannal<- elő,

Méhéből az ifjú világnak.
Dagadó izmok riadó dala közt
Fölkent szuronyok csillámtüze közt:
Kel a Hős, a Vezér, a Remény, a Jövő ...
Hozsanna, Szabadság!
Hozsánna, Erő!

E hatalmasan vibráló, változó sereg föZött pedig ott áll a "torzomborz ti
tán", s figyeli, amint lassan kigyúl feje felett, a szinte tapinthatóan közel került
végtelen csillagmilliárdja ...

Lehet, hogy a pillanat egyszeri ihletéből fakadt, lehet, hogy az előadás

lenyi1göző tökéletességé ből, a szólamok tisztaságából, az énekszó szárnyalásá
ból, de az egész előadást olyan hibátlan, tökéletes egésznek éreztük, amelyet
aligha lehet valaha is megismételni. Kiválóan játszott a Htituroersenuzenekar,
remekül énekelt a Budapesti Kórus (karigazgatójának, Forrai Miklósnak nyil
ván jelentős érdeme van ebben), s tetten, fénl/esen a szólisták, Dunszt Mária,
Barlay Zsuzsa, Simándy József és Antalffy Albert.

Évszázad múlik évszázad után, de az ember - úgy látszik - újra és 11.1ra
meg1,í'vja a maga heroikus küzdelmét. A forma változik, a lényeg azonban vál
tozatlan; a foll/amatos emelkedésért, följebb jutásért folyik ez a küzdelem.
Ezért is méltó párja a IX. szimfóniának Kodály Psalmus Hungaricusa, a hú·
szadik század emberének mélyről fakadó. vallomása. Ez a mű is drámai vizió,
ez is a küzdelem zenei vetülete, s legvégül a Magyar zsoltárban is meg.~zü

letik az a harmónia, amely a magasabbrendű művészet pillére. Mondanunk
sem kell talán, hogy Doráti míly nagy szeretettel és megértéssel tolmácsolta
mesterének alkotását! S ahogya Magyar Rádió és Televízió Gyermekkarával
kiegészített Budapesti Kórus megszólaltatta a hatalmas freskót, az megint a

_művészet legmagasabb csúcsaira vezetett, ahol már nincsenek részletek, apró
ságok, hanem az egész nagy együttes lélegzik, él alakul. Ezúttal is el ken
mondanunk, hogy Simándy József talán még sosem énekelt ilyen magával ra
gadó hittel, belülről fakadó, mély izzással. Az Ó zsoltárosa valóban végigklte
és végigszenvedte a magyar tŐTténelmet, s megérdemelte, hogy keserű szavaira
végül mégis a megbocsájtás borítson fátyla t,

Mennyire más világba vezet Bartók Hegedűversenye! Ez is a mélységből

való felemelkedés dokumentuma. De mennyivel félelmetesebb benne a mélység
zenei megfogalmazása, s mennyivel nehezebb, meredekebb llt vezet felfelé. Van,
aki talán elcsügged ezen az úton. Van, aki nem meri követni a zeneköZtót a
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félelmetes szakadékok, szédítő meredélyek felé. Iszonyú már ez a magány! Az
ember úgy érzi, nem menekülhet. S ekkor valahonnan messziről eg'',} csodála
tosan karcsú, törékeny népdal ha,ngját hozza feléje a szél. Igen, ez a menekü
lés. Ez a tiszta, romlatlan ősi zene és világ, amely a modern hangzatok fölébe
kerekedik, és kiküzdi a béke világosságát. Ahogy elmondja mindezt Bartok,
félelmetes. Ahogy megvalósitja, az szinte leheletnyien könnyed. Épp ez teszi
a Hegedűverseny zenei világát oly lenyiígözően gazdaggá. Valóban igaza van
IlLyés Gyulának, amikor Bartók múvészetét az orvoséhoz hasonlítja, aki írt
ad, aki vigasztal, aki gyógyít:

Dolgozz, j6 orvos, ld nem andalítasz;
ki muzsikád ujjaival

tapintva lelkünk, mind oda tapintasz,
ahol a baj .

s beh különös, beh üdvös írt adsz
azzal, hogy a jaj

siralmát, ami fakadna beléJlünk,
de nem fakadhat, mi helyettünk
- kik szívnémaságra születtünk
kizenged ideged húrjaivaZ!

A Budapesti Zenei Hetek megnyitó hangversenyét Ferencsik János és II
Hegedúversenyt tolmácsoló Kovács Dénes a magyar zene ünnepévé tették. On
nepi volt a Hunyadi László nyitánll megszólaltatása, s még inkább a Buda
vári Te Deum előadása is.

(L e m e z f i g Y e l ő.) "Nem hal meg az, ki milliókra költi I Dú~ élte kin
cseit, ámbár napja múl." - a Qualiton keresve sem találhatott volna igazabb
mottót ehhez a lemezhez (LPX 13639), amelyen Kodály Zoltán beszél múvészet
ről, tudományról és nevelésről. Élmény az Ő szat,át hallgatni azért is, mert
nii.nden megnyilatkozásával figyelmeztetett, és arra nevelt, hogyan kell meg
valósitanunk azt a magunk életében is. De élmény azért is, mert egy olyan
korszak összefoglalása bomlik ki szava'iból. amely végeredményben megtani
totta becsülni és szeretni a magyarság-fogalmat, és megismertette velünk múl
tunk rejtett értékeit és szépségeit. Külön érdeme a kiadványnak, hogy aki
meghallgatja megismerheti a kodályi életmű teljességét, melynek gazdag irány
vonalaiból bő válogatást közöl a lemez. A hang minősége korántsem ~gységcs,

de ha meggondoljuk, milyen hatalmas munka kellett összeválogatásához, s
mennyire gyarló volt olykor az eredeti felvétel anyaga és minösége, akkor
csak a legnagyobb elismerés hangján méltathatjuk az új kiadvánllt.

(Rónay László)

FILMEK VILÁGÁBOL. Bacsó Péter: Fejlövés. A technika és a célszerű

cselekvés szerkezete között nyilván immanens összefüggés van. A célszerű

eselekvés nem feltétlenül előre mutató, szelgálhat csupán a pillanat igényei
nek kielégítésére is. Bacsó filmjében a technikát ösztönemberek veszik igénybe,
lopott autó. kölcsönkért lakás. talált revolver formájában. Egy autó, vagy egy
revolver egyformán fölhasználható kapitalista és szocialista viszonyok között.
A technikai segédeszközök világa következésképp azonos fölhasználás! prece
danseket teremt mindenütt. A film segédrnunkása, motorszerelőie és ápoló
nője (mind alig túl a második évtized végén) kilátástalanul ténfereg a világ
ban: autót lopnak, helyet keresnek a szeretkezésre, statisztálnak egy öngvil
kossághoz (részben kíváncsiságból részben érdekből), megpróbálnak átszöknl
a határon, végül pedig kifáradva, fásultan föladják a harcot. A leglényege
sebbre tömörítve ez a Fejlövés tartalma.

Nagy kegyetlenség, ha az embert megfosztják szabadságától. Még na
gyobb, ha hallgatásra is kényszerítik. De az igazi szerencsétlenség, ha vala
kinek az értelme fejletlen marad, és azt se tudja, miért beszél, vagy rníért
hallgat. Bacsó filmjében három ösztönéletet élő ember cselekedeteinek szo
elográfial fölvételét láthatjuk. Ezek az emberek a gépesített társadalom vilá
gában fejlődtek ki; formailag mindegyikük egy-egy fogaskereke II társada-
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lomnak, azaz nem Ikívülállók, akikről a szociális termelés megfeledkezett
volna. A termelés struktúrajának tőmegszerűsége azonban szükség
szerűen létrehozza őket, mert a termelési folyamatba a pozitív tényezők mel
lett (mint előnyös gazdasági' eredményre való törekvés, kényelmi igények,
együttműködést és szociálís szándékok) negatív tényezőket (agresszív ösztö
nök, hartalmi vágyak, tekintélyi ehképzelesek) is elkerülhetetlenül betáplál az
emberiség.

Bacsó rendezői munkájában előző fHmjéhez kiépest (Nyár a hegyen) meg
erősödtek a puátán törekvések. Ez kétségtelenül nyereséget jelent filmrnű

vészetünk szemponcjából. Bacsó alkotói módszere lényegében hagyományos,
jelentős benne az epikus elem; a külsőségektől tartózkodó formai megoldá
sok bizonyos értelemben védelmet jelentenek ilyen esetben a deklamáló és
a ttpiíkusság klíséí között való megrekedés veszélyével szemben. Nagy segít
séget jelentett ezen a téren a jó színészkíválasztás is. Kovács Kati esetlen
ségig gesztusszegény játékával különben is új színt hozott hazai színjátszá
sunkba, és ezt a másik két amatőr főszereplő nyers életszerűsége csak erő

sítette. tgy az egész filmet valami durva, vad légkör veszi körül, a párbeszé
dek csupán a jellernzésre, és nem a rendezői gondolatközlésre szolgálnak, a
kamara-jellegű cselekményvezetés pedig szigorúan az indított keretek között
tartja a művet. Akárcsak Kovács Kati előző filmjei re (Eltávozott nap), a
Fejlövés,re is jellemző valami keresetllen rmndennaposság, és a művészí meg
játszottság egészséges hiánya.

Ugyanakkor mégis valami hiányérzetünk maradt. Nehéz volna azonban
pontosan megmondani, mi ís hiányzott ebből a filmből. Kiábrándító a hatása,
ami nem volna baj, de talán éppen a katarzis élményével maradt adós. Ebben
a filmben nagyon kevés történik, látszólag nagyon kevés "van benne". Ezt
csak azért mondjuk, hogy érthetővé tegyük: nem sok helyen kényszerülhetett
a rendező kornpromísszumokra, Inkább egyetlen nagy -kompromisszurnról van
szó: ahhoz, hogy "kellemes" élményt nyújtson, már túlságosan durva, ahhoz
pedig, hogy egész embermívoltunkban megrendítsen nem volt elég leplezet
len, újszerű fölismerésekben elég könyör-telenűl következetes ez a film. "lVIit
tegyünk?" teszi föl a kérdést művének végén a rendező, holott tudhatná,
hogy erről a kérdésről legfeljebb a forradalmárok hitték a rnúlt század vé-
géig, hogy műalkotásban meg lehet válaszolni. _

Fred Zinnemann: Egy ember az örökkévalóságnak. Morus Tamás törté
nelmi drámáját az angol filmekre jellemző klasszikus színjátszás eszközeivel
mutatják be. Erekben a művekben tulajdonképpen a színpad él tovább, leg
feljebb a bemutatás eszközei rafináltabbak a technika segítségével. A leg
kitűnőbb angol iskolát láthatja itt a néző, a dialógusok maradéktalanul ér
vényre jutattatjálk a szavakból kibontakozó drámát, a vizuális megjelenítésre
legfeljebb a műélvezet megkönnyítése érdekében van szükség, Irodalom és
dráma műfaia ölt itt testet. f'ilmélménvről a szó valódi értelmében aligha le
het szó, mégha látszólag fílrnszerű kameramozgatást alkalmaznak is.

Morus Tamás, az egyház szentje, az Utópia szerzője, lordkancellár, ritka
jellem volt. A filmben is látszólag arról van szó, amit míndenkí tud: hogy
élete árán is hű maradt elveihez. Nem volt hajlandó érvénytelennek tekin
teni a !király házasságát, aki másodszor Boleyn Annát akarta feleségül venni.
Egy-egy ilyen, a történelmi drámát megjelenítő klasszikus hangvételű film
többnyire azonban valamit a mának ís mondaní akar. És ebből a szempont
ból nem is annyira Morus Tamás töretlensége volt a lényeges, mint inkább
a hallgatáshoz való joga.

Magatartásával kifejezésre juttatta, hogy a Törvényt a nagybetűvel írott
elvont fogalmat, nem lehet taktikai szempontnak alávetni. A törvény egy
forma mértékkel vonatkozik mindenkire. Azaz, a fílrn tanulságával. ha van
egyenlőség, akkor az mindenkke - barátra és ellenségre - egyformán kell
hogy vönatkozzék, ha van véleménynyílvánítási szabadság, akkor ez nem
csak a törvénya1kotóit, hanem azok elutasítóit is megilleti.

A film látszólag Morus Tamás helytállásának története. De ez csupán
a keret, és pusztán a halála valójában igen keveset mondana, Morus maga
tartásénak alapja a film szerínt az a meggyőződése volt, hogy büntetni csak
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cselekedetet lehet, hallgatást nem. Az egész korabeli Anglia tudta, miért
hallgatott, és hogy ez nem a beleegyezés hallgatása volt. Ma tragikus hősnek

nevezik őt, pedig ha jobban meggondoljuk, nem volt az. A történelem ugyanis
nem ment el rnellette, mint ahogy tragikus hősöknél ez szokás, és nem is
bukott bele semmibe. A film azt emelte ki éppen, hogy Morus Tamás jól
számított: még az olyan önkényuralom, mint VIII. Henriké, sem tudta ma
gát túltenni egy bizonyos ponton a Törvényen. Nem merték ugyanis hallga
tásáért kivégezni. Ahhoz, hogy megöljék, hamis 'tanút kellett állítaníok, aki
Morus szájába büntethető szavakat adott. Nem azért élte túl erkölcsileg kor
társait, rriert meghalt az eszményeíért, hanem, mert eszményeire alapított
számítása valóban bevált.

Jeiini Dzigan: Vasáradat. A Szerafímovios-regényből készült film rend
kívül ünnepélyes. Jól látható a sok díszlet, kosztűrn; a patetikus hangvétel
hez szekott nézőt már kevés meglepetés érheti. Heroin: A DEFA gyártotta
kalandfilmben számos külf'öldí hős mellett magyar is szerepel. Némi fogal
mat nyújt a forgalomba hozott termék színvonaláról, hogy magyar hősnőjük

nek a "Danuta Tisza" nevet adták a jól tájékozott készítők.

(Ungváry Rudolf)

ÖSI TANÚK, MAI TÉNYEK A BAZALT ÉS BOR BIRODALMABAN. Az
esztendőnkben országszerte elkezdődött rendkívül változatos táj- és hagyo
mánykutatásí megnyilaekozások között is méltán feltűnt az a tudósítás, mely
ben nem egy város, egy falu, de egyszerre "hat község ünnepéről" kaptunk
jelentést. Ez a hat község : Szentbékálla, Mindszentkálla, Kooeskáüa, Kékkút,
Kővágóőrs és Révfülöp (utóbbi három is Kál falu volt egykorvaló életük
ben, egykor Kiskál, Örskal meg Révkál, ma pedig .az országos hírű kővágó

őrsi termelőszövetkezet tagjai). Ök hatan más hat faluszomszédjukkal, Zánka,
Balatonhenye, Káptalantóti, Tagyon, Salfőld meg MonoszIó: szorosan a Du
nántúl mélyén, az annyira rejtelmes, egykor fejdehmi, népben-hitben ősma

gyar emlékeiket őrző Kal-medencét képvíselik, Lenyűgöző táji szépségével
a dús erdővel borított, krátertavaktól csillogó, hősi harcok emlékében gazdag
Fekete-hegy, az éles-oldalú, márványosan fénylő Hequestű, a hosszan nyúló
Csádé, meg a szeritbalázsi dombsor festői rajzával, templomok romjaival,
Boldog Miklós imádságos szildájával és Szerit Vidnek. az egykor falunevet
viselő térítő bencés pap életének tanúságával.

A mai legrnozgalrnasabb káli községnek, József császár alatt várossá
emelt, vásárjoggal bíró Köveskálnak református temploma ugyanis Arpád
korban épült, éppen Szerit Vid tiszteletére szentelték, és róla a falut is Szerit
vidkalnak nevezték. Ez a hat a fel nem sorolt, de körző kerekítésével hozzá
juk tartozó másik hattal szétbonthatatlanul külön zárt egységnek mutatkozik.
Az egymást váltó szőlőskerteknél, a bányák bejáratánál, az erdők susogásánál
Ady zord próféciája kísért: "ÉszaJkfok, titok, idegenség". Titok, idegenség, de
fenség is kísért a tájban, a tucatnyi színmagyar községben. ahol egybeolvad
nak a templomok és a 'körülöttük bokrosan egymáshoz simuló házak, ezüs
tösen fénylő beton és hol sárgán agyagos, hol vörösen márványló, kígyózó
dűlőutak. akár eltéphetetlen lánc szemei, A köztük. bennük élő emberek tu
domány és tanulás nélikül is tudják, érzik, élbk: mind a papok és parasztok,
kézművesele és szőlőmunkások, erdeszek és bányászok, hogy mind valahá
nyan egy atya gyermekei, egy Nagyúrnak. hős Kál vezérnek ősi népe ... A
számukra rendezett előadásokat, ünneplő napokat - ahogy láttuk - némi
fanyar egykedvűséggel fogadták, hiszen dicséretük nemcsak napjaik küzdel
meit, életük eredményeit akarta emelni, de a mögöttük tovatűnt századokat
is, melyekben csak a külső szokás és Igénybeliség változott, ám belül égő lel
kük alig. Mert szálíhatnak a káli medence hegyei felett repülőgépek, azokban
is nyilván a nyilak suhogását él.ik vissza, autók robogásában. motorok pü
Iögésében a lovak dobaját. Kál horka népének ezer esztendőve szabott külön
magyar életét ...

Ezt. hogy külön, már Zánka vasútállornásától, a medence vasúti kapu
bejáratától kezdve érezhetjük: a táj puha csöndjében, a csönd mélyén lüktető,

fanatrkusan buzgó munkában és az egységes ízzel, zamattal ejtett magyar
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szóban. Ok, a káli falvak népe, tanítás és előadás nélkül is tudják történel
müket, de azt is, hogya gazdagságot nyújtó bazalt kővel tömött hegyek un
talan osztogatják számukra a kenyérre valót, a kövecses mezőket, a rettene
tes fáradságot igénylő, de diadalmas veteményeseket. meg a módfelett sokra
tartott gabonavetéseket. Ezenfelül és mindenkfelett: a paradicsomi bőséggel

és szépséggel megáldott (jelenben betonoszlopok erdejétől ragyogó l) szőlős

kerteket, melyek könnyen versenyezhetnek Badacsonnyal, rnind-mind örök
ségbe kapták a hegyekkel Kál horkától, uruktól és apjuktól. De itt rögtön
az Úr és Apa fogalmánál falutól-faluig egy másik Ürnak és másik Apának
emléke is beleolvad tudatukba és életükbe egyaránt: a táj központjának, Szent
békálla községnek kemény dombra épült templomától Tagyon, Salföldön és
Monoszló ernlékkincséig: hatban, tizenkettőben egyaránt Szent Benedek alak
ja él. Szentbékálla ugyanis Szent Benedekkállát jelentette voltaképpen, mely
hez Kál horkától, a kornak nagy diplomatájától kapták a földet, a fegyvert.
A békét meg a szeretetet, a vérontás nélküli munkás élet tudományát azoktól
a térítő papoktól, Szent Benedek fiaitól nyerték, akiket a kemény dombon
épült mai templom szemleltető freskóinak tanúsága szerint a bölcs Kál vezér
hívott birtokára Bakonybélből, hogy mind családját, mind népét sorra meg
kereszteljék. Imádkozzanak és dolgozzanak maguk és utódaik szelídüléséért és
okosodásáért a régi pogányság helyett az új kereszténységnek jegyében. S
ezt a jegyet, ezt a szövetséget hosszú századokig meg is tartották, s ahogy
megtudtuk Szentbékállán, az egész medence ősegyházat jelentő, állomásán
soha nem tört ketté a Kál horka tanácsára felvett ősi magyar keresz
ténység, maradt, mínt szíget a folyók között, avagy a tengerben változatlan,
töretlen erősség. Jobbról és balról: falugyermekei és szomszédaí közőrt támaszt
hattak a hódoltságban és utána protestátva térítők: Szeribékálla őrizte Kál
horka akaratát s tartotta Szerit Benedek reguláját, míg példája a sorra kelet
kezett új felekezetek "faluiban újból és még erőteljesebben megtaláltatta a
régit.

A falu fölött keményen ágaskodó Fekete-hegy törökkori harcainak em
lékezetét őrző fegyvereit egybegyűjtve, sorra építeni kezdték a régi hit új
templomát: Szent Vid falujában, a mai Köveskálon, Orskút helyett a mai
Kővágóőrsön, aSalföldön, Kiskal helyett Kékkúton. Mindegyiket remek épí
tészek irányításával mai műemlékeknek, a medence nagyszerű kőmívesei,

kézmívesei segítségével. A hosszú századok érdemes változatainak errilekét tör
téneti feljegyzésekben sorra olvashatjuk, de a mai határdülökben is rnegta
Iáljuk, így Szentbékálla legszebb dombsorát ma is "Királyné szőlöskertjének"

nevezik a felette szeszélyes és kegyetlenségig félelmetes Kun Erzsébet után.
És azt is megtudtuk, hogy Szentbékálla legkedvesebb, legmélyebb hitű mai
filiája, Mindszentkálla Arpád-kori szőlőskertjeinek egy része ma is a veszpré
mi püspökség birtokában van, és - ahogy feljegyezhettük - ennek termése
biztosítja az egyházmegye míseborát. Ugyancsak Szentbékálla egykori filiája,
a mai Köveskal őrzi kétszáz éves bájos barokk templomának fal.án Maiü
bertsch freskójában a szentístvání alapítás tényét, valamint filiáiában, Bala
tonhenyén azt a bizonyos Lice kutat, amelyről régi írások és mai fiatal szőlő

munkások - köztük rendkívül ügyes, vidám leányok - mondják, hogy "a
kút a veszprémi apácák liceumának, iskolájának birtokához tartozott, ahol
még Margit, a szerit királylány is megpihent, míkor iskolás korában idáig lá
togatott a kis apácákkal". A króníkán kívüli króníkát- csak akkor értjük és
őrizzük meleg örömmel, míkor a környékben mutatkozó bensőségesen meleg
Szent Margit kultuszt is megtaláljuk.

Nem érdektelen, hanem módfelett figyelemre méltó, hogya török hó
doltság alatt keletkezett káli református felekezetek mai templomaiban talál
hatjuk őskereszténységünk legszebb emlékeit, a kereszthajós. feltűnőert nagy
méretű román építészeti remekeket. mint Köveskálon Szerit Vid tiszteleti
templomát, Monoszló és Zánka világos napfényjárta műemlékeít, Zánkán kü
lőnben az ifjú veszprémi diáklány ídegenvezetőnktől, nagytiszteletű TarT
Gyula tizenötéves Zsuzsika lányától hallottuk, hogy Arpád-kori, most refor
mátus templomukban nyolcszáz éves tanú rejtőzik. "Itt - mutatott körül a
szegletes harangtoronyban -, ha csepereg az eső, mindig tömjénszagot érzünk,
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mert itt volt akkor az az oltár, amelyet ikörülfüstőltek a régi hit papjai, és
mi ugye nem használunk tömjént!"

Erről a vonzó !képet nyújtó zánkai templomról a Balatoni Útmutatóban
is olvashatjuk, hogy "eredetében román stílusú". Balatonszepezd plébániá
ján viszont azt jegyezhettük fel, hogy 1526-ig ezt is, akár a szepezdí Meseká
polnát, aktiráJlyi halászok templomaként ísmerték.

Másik, szemenel is láthatá, mindennél érdemesebb bizonyságát ennek már
Monoszlón találtuk a híres-nevezetes Hegyestű aljában, melv nehezen meg
mászható meredek oldalával geológusole és túrásták célpontja: táji szépsé
géért és kimeríthetetlen 'kőzetgazdagságáért, Oldalán szerteszórt pinceházak,
egymást érő, virító szőlőskertek viJ,laIlJnaik szelíd 'alpesi körképként, mint ro
videbb-hosszabb időközökbern vad robajjal omlik alá a hegyből fejtett ba
zalt : az egész Balatom-Badacsony vidék legkeményebb, legértékesebb kőzete.

A faluról már a XIII. századtól olvassuk, hogy "kJisnemesi szabad parasztok
lakják kik igen híres tűzkőbányát bírnak". E kisnemesek kőzül ma ds élnek,
mint a kettős előnevű Csekeők; akiket úgyszólván az egész raíu hajdani "igen
nagy uraknak" emleget, s birtokukból vagy öt cmladékos kúriát tartanak
számon a maguk kisebb-nagyobb portája között. Itt is legfőbb gazdagság a
bazalt nyomát követő remek, kristálytiszta monoszlóí bor ... A falu közepéri
szelídalkácossal, gyeppázsittal övezett templom áll, egyikor önálló, most Kö
veskalhoz osztott református gyülekezet több száz éves temploma, oldalán a
rózsaszín táblácska : "Műemlék jellegű tornyával, hajója toldásával klasszí
císta elemekkel" . " hm él meg nem nevezett "hátsó" bejárat megdöntthe1Jetle
nül egy másik jellegről is tanúskodik, arról, hogy csak a toronyfalazat és
hajótoldás klasszícista, de az a hátsó, fel nem tüntetett szerény bejárat a
maga melog zömökségével távolibb, azaz legősibb .korszakunkról : az Árpád
kori építőművészet kedves báráról beszél. És arról a tényről, hogy "ebben a
templomban nyugszék Monoszlói Ladomér, Magyarország hercegprímása 1293"
óta". S amikor a hátsó beiárat kapuját a templomgondozó harangozó asszony
- maga is a Csekeő család tagja - felnyitja, belül az alacsony, de gyönyö
rűen haj-tott falak 'között, mint külön kis kápolrna falában, szemben egy má
sik tábla ragyog, rnely tényiként bizonyítja ezt a sírhelyet s jelzi a vérbeli
műemléket.

Útunkban fölkerestük Káptalantóti plébánosát, Horoath. Józsefet, a
veszprémi egyházmegye kitűnő történész-papját, aki Sághy Károllyal, a
keszthelyi múzeum igazgatójával és Zákonyi Ferenccel, annyi magyar emlék
felkutatójával, a nagyvázsonyi vitézi tornák visszaálmodójával együttesen
végzi a hagyomámv- és tájkutatás fontos munkáját. Tőle hallottuk, hogy
Bartha Gusztáv Magyarország prímásai című munkájában Monoszlói Lado
mérról az olvasható, hogy "Esztergomban temették el". Ezzel szemben a húsz
év€'lőtti kutatásnál a sírboltban talált maradványok: egyaranygomb, egy
foszlott hajfürt, palást- és lánctöredékek a. falu hagyornánvát Igazolták. A
sírban talált leleteket ma a templom mellett fehérlő egykori református pa
rókián, üveggel fedett szekrénykében őrziík. A sírkamra helye egyébként kes
keny, kápolnaszerű szögletben mutatkozik, melyet a k!Ís monoszlói katolfkus
"egyházközség" a maga számára szentmlsék bemutatására IkJérelme:z;ett, mí-,
után templom híján ezeket csak soros portákori végezhetik Az eddig vissza
utasított tervezet rnostanság nyilván könnyen megvalósulhat. főleg a külföldi
példák után, hiszen nem egy eset van már arra; hogy keresztény vaaláskő

zösségek átengedik egymásnak templomuk részbeni használatát.
A kálvölgyi építőinűvpszet lp,e-érdemPlsebb, iI".g,s7.f'bb és le,gsiikeresebben

feltárt építészeti és kulturálís emlékét :különben Káptalantóti plébánia tsrü
letén, Salföld fj'Hája erdőrészében iáthatjuk, az erdőkkel körülvett, gyönyörű,

veres téglás egykori páloskolostorban. Erről az épületcsodáról s annak hátal
mas megóvás! mumkájáról emlékezve, ide jegyezzük, hogy Horváth József
elgondolása szerínt könnvű lenne itt auihanvi ezvhá-zeneí ünnepségek rnín
tájára mogrendezní a magyar mísztériurn-játékokat. Ehhez semmi egyéb nem
lenne szükséges, csak motoros megközelítésre való utaJk.

(Dénes Gizella)
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A SZENT MÁRK-EREKLYÉK VISSZAADÁSA. A Vigilia augusztusi szá
ma is közölte azt a hírt, hogy június 25-én Kairóban új kopt ortodox székes
egyházat szenteltek fel, és a főoltár alatt Szerit Márk evangélistának a VI. Pál
pápa által visszajuttatott ereklyéit helyezték el. A szertartáson - majd az azt
követő antidór-on, ahol az ősegyház szeretetlakomáiru való emlékezésként az
áldozatra nem került kenyeret osztják szét - Dudás Miklós hajdúdorogi gö
rögkatolikus püspök is résztvett, aki hazatérve, elmondta, hogya koptok ŐSZÜ1

te vallásossága mély benyomást tett rá.
De hát kik is valójában ezek a koptok, és milyen szálak fűzik őket Szerit

Márk ereklyéihez? Nevük a görög aigüptioi (egyiptomiak) szóból származik,
amelyből az arab hódítóik osak a hangsúlyos szótagct eitették ki, s így az az
ő nyelvükön kibt, majd később kobt lett. A név tehát "egyiptomi"-t jelent. Ök
annak az egykor hatalmas egyiptomi egyháznak a leszármazottai, amelynek
központja a hajdani világváros, a kereszténység öt ősi patriarkátusának "pen
tarchiájához" tartozó Alexandría volt. Alexandria egyházát pedig a hagyo
mány szerínt Szent Márk evangélista alapította. Halála után itt temették el,
és teteme csak az arab hódítás után, a IX. század elején korült kalandos úton
Velencébe: állítólag disznóhússal megrakott láda fenekén csempészték át a
disznótól undorral elforduló muzulrnán őrök között.

A Szerit Márk által alapított egyház történetének két nagy fordulópontja
volt: a monofizita egyházszakadás és az arab hódítás. Ami a Róma és az egyes
keleti patciarkátusok közöttí szakadás időpontját illeti, azt nehéz lenne meg
ihatározni. Kelet és nyugat szakítása. amely az ortodoxia PS a római katolikus
egyház mcstaní külön létéhez vezetett, csak formálisan történt 1054-ben;
Kerullarios konstantinápolyi patriárka akikori kiközösítcsc csak ('gy régen
beérett kínos történelmi helyzet egyik gvürnölcso volt. Az egyhúzszakadiÍs drá
máját Alexandria is hosszú egyházpolitikai és dogmatikai kűzdelemben élte
át. I. Dioskuros, alexandriai patriárka 451-ben nem fogadta el a chalkcdoní
zsinatnak Krisztus isbeni és embert természetéről szóló tanítását, hanem ra
gaszkodott a 444-ben meghalt Alexandriai Szent Cyrill krrsztológiaí Iormulá
jához, amely szcrint Krísztusban egvetlon természet (mia jiizisz) volt. Ezt a
"monofizita" formulát a zsinat elvetette, és az egyetemes egyházi tanítást úgy
fogalmazta meg, hogy KriSZTUS egyetlen személy (hüposztá,::ia) két természetben
(fi1zisz). I. Dioskurost, mint monofizitát, a zsinat megfosztotta patriárkai hiva
talától. majd 452-ben száműzték őt Alexandriából. Ezzel az egyiptomi hívek
egy időre a szerzetesek vezetése alá kerültek. Bizonvos. hogya kopt egyház
nem vált máról holnapra monofizitává, a bizánci ogvházzal való szakítás fo
lyamatát azonban - amely már jóval a chalkcdoní zsinat előtt megkezdődött

- a szerzctesok befolyása most mezgvorsította. A Dioslwros utáni Kopt pat
ríárkák, Timotheos Ailuros és III. Moruios Petros a Bízánctól való független
ség vágyától űzve, vagyis nagyrészt egyházpolitikai okoikból ragaszkodtak dog
matikai különvélernénvükhőz. 482-ben Zeno császár már hiába kísérelte meg
Henotikon círnű iratában a chalkcdoní tanítás feladása árán tett dosmatikus
engedményekikel helyreállítani a monofizttákkal való egységet, terve kudarcot
vallott, A bízánclak - főleg I. Justinianus császár (527-565) -később ha
talmi eszközökkel próbálták a 'hitbeli egységet visszaállítani, de próbálkozásaik
csak az egyházi hierarchia megkettőzéséhez vezettek. A kopt keresztények el
szakadása a bizánci egyháztól a VI. század végére, tehát még az arab hó
dítás előtt teljessé vált.

A koptok zöme azóta mindmáíg monofizita. Ez a minősítés azonban nem
kizárólag "értelmi tévelvgésükre", hanem nagyrészt "akarati cl.lonszeaülé
sükre", vagyis egy egyetemes zsinat döntésével szembeni engedetlensénükre
vonatkozik. A monofizí tizmus a IV. század dogmatikai vi táiban, egymásnak
ellentmondó tévtanok viszályában bontakozott ki. Azok akris~tológiai fo
galmak (például a Szerit Cvrílltől származó mia füzisz = egyetlen tprmészet),
amelyeket a monofizrtizmus kisaiátított, többnyire éppen egv "e1l0nikező irá
nyú" tévedés (így a nesztoríarrízrnus) elleni harcban születtek meg, és a fo
galmak "szülei", például Alexandriai Szent Cyrill éppenséggel nem voltak
tévtanítók. Ugyanannyira nem, hogy Cyrillt az egyháztanítók közé is sorol juk.
De még Euthyches konstantinápolyi archirnandritáról (meghalt 378-h3lll), a
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valódi monorízitízmus megalkotójáról is azt mondta maga az őt elítélő Nagy
Szetit Leó, hogy "tJévedését nehéz volt pontosan körülírni". A félreértésekre
terminológiai bizonytalanság adott alkalmat. A valódi monofizitizmus taní
tása - és végeredményben Euthyches tanítása is - azon a ponton feltétlenül
téves, ahol tagadja Krisztus testének egylényegűségét a míérikkel. Ez az egy
lényegűség ugyanis a megváltás tanának elengedhetetlen eleme, s akí ezt két
ségbevonja, az valóban eltér a katolikus tanítástól. Nincsen azonban egyér
telműen és rnegrellebbezhetetlenül tisztázva, hogy a cyríllí krísztológiát a
saját teológiai szántjén minden kopt így értelmezi-e, vagyis a kopt egyház 
amely magát természetesen ortodoxnak tartja - alapvető dogmatikai téve
désben van-e vagy sem, Az ellenben tény, hogy az egyiptomi egyház 451-ben
visszautasította a chalkedoní zsinat döntéseit, ezzel formálisan elszakadt az
egyetemes egyháztól, és az egységet azóta sem Rómával, sem az ortodoxíával
nem állította helyre. Valószínűleg a koptok hitének tartalmára sem maradt
hatástalan, hogy másfélezer év óta a katolrkus egyháztól (és részben az 01'
todoxíáíól) való különbözőség tudatában élnek.

619-ben betörtok a perzsák Egyiptomba, de uralmuk nem volt tartós, és
a kopt egyház számára sem jelentett történelmi változást. A fordulatot az
Izlárn félelmetesen gyors előretörése hozta meg. Amr Ibn el Asz, mint Omar
,kalifa hadvezére 63lJ és 641 között meghódította egész Egyiptomot. Az arabok
kezdetben azon mesterkedtek, hogya koptok monofizitizmusát a bizánci or
todoxia ellen kíjátsszák. Visszahozták a sivatagba száműzött I. Benjamin
rnonofizita patriárkát (aki állítólag maga hívta be az arabokat, hogy elveszett
főpapi székét visszaszerezze), s a patriárkátus kényszerből lett ortodoxaí is
újra monof'izí tálrká lettek. A koptok hamarosan úgy tekintették az arabokat.
mínt a bizánci iga alóli szabadítókat. Ez a látszólagos szabadság azonban rö
vid életű volt ; 644-ben, Mohamed apósának. Otman kalifánaik uralomra ju
tásával elkezdődött az üldözöttség korszaka Egyiptom keresztényei számára.
A deltavidekre egyre több arab települt be, és 706-ban az arab lett a hivata
los nyelv. Az Omajád (661-750) és Abbasida (750-868) kalifák idején, majd
1:,21 után, a Mamluk-dinasztiák korában a keresztényekre egyre elviselhetet
lenebb társadalmi nyomás nehezedett. Közben a Fatimida uralkodók (969
1171) - az egyetlen al-Hakim kivételével - vallásilag türelmesebbek voltak,
de lényeges javulás csak Muhammed Ali (1805-1848) idejében következett be.

Egyiptomban ma mintegy 3 millió 705 ezer keresztény él, négy külön
böző egyházban, A Rómával egyesült katolikus koptok mintegy 80 ezren van
nak, három püspökségben: Minja, Asstut és Theba. Jelenleg I. Stephanos
Sidaronss patriárka kormányozza őket. A protestáns koptok száma, minden
szektát beleértve, 90 ezer. Az ortodoxiának kereken 35 ezer kopt híve van,
Patriárkájuk jelenleg Konstantin, leontopoliszi metropolíta, aki "az alexand
riai szék helyettes patriárkája" cimet viseli.

Az említett három 'keresztény egyház csak szerény kisebbséget alkot a
kopt nemzeti egyház mellott, amelynek 3,5 millió híve színtén ortodoxnak
mondja magát, de tulajdonképpen monofízita. Egyiptomnak az arab hódítás
előtt kereken 100 püspöke volt. Ma már csak 17 egyiptomi monofízita püspök
ség van, de Egyiptom termetén kívül még 16 püspökség áll az alexandriai
patriárka fennhatósága alatt. A kopt egyház patriárkája az "Egyiptom,
Etiópia, Nubía, Szudán, Jeruzsálem és az afrikai kontinens öt nyugati állama
kopt-ortodox egyházainak patríárkája és Alexandria pápája" címet viseli. A
patriárka 1959 óta VI. Cyrill, Szent Márk 116. utóda. VI. Cyrill nem Alexandriá
ban, hanem Kairóban székel, mivel a patriárkai széket már Christodulos
(1047-77) ide tette át. Ezért Szerit Márk visszakapott ereklyéit a kairói Szent
Márk székesegyházban kívánják őrizni, és nem Alexandriában, ahol a hagyo
mány szeránt az evangéldsta működött. (Somogyi György)

Az isteni gondviselés nem egyfajta vallási biztosítás nagyonis földi és
.önös vállallwzásainkra. J o s e f B o m m e r

787



"HALDOKLÓ BILINCSEK". Az Ecclesia kiadásában ezzel a cím
mel megjoelent antológia - meghatározott válogatási elv szelint - szemel
vényeket mutat be Afrika és Azsía irodalmából. A acözel négyszáz oldalas
könyv hatalmas amyagot ölel rel, túlnyomórészt versek olyan áradatával,
hogy az már-már a különoözőségeket mossa el a népek és a költők között.
Afrika korutúrjait élesebbnek és sokrétűbbnek érezzük Azsiáé melleut: pedig
Azsíát jóval nagyobb súly képviseli.

Természetesen nem kérhetjük számon a köteten azt, ami nincsen benne,
mégis - egy Azsiával ilyen bőven foglalkozó kötetben - szívesen láttuk
volna a megidézett nemzetek irodalmában is nagyrabecsült, epigrammati
kus remeklésű, koan-forrnátumú bölcseleti verseket, amelyek a buddhizmus
"kLs-lkocsi" irányzatú szellerniségének termékei. S a kötet eimét sem tartjuk
szerencsésnek: a bilincsek nem haldokolnak - elvásnak, széttörnek, vagy
lehullanak, s ezen az sem segít, ha ezt a címet olyan nagy költő adja ver
sének, mínt David Diop, mert ha a kép abban az egy konkrét esetben indo
kolt is lehet, az eredeti összefüggésből kiragadva képzavar.

Mi a [elílemző e két földrész irodalmára, költészetére ? Elsősorban talán
az, hogy gyökerei a népköltészet mély rétegeibe nyúlnak le. Ez a kapcsolat
azonban nem távoli, nem a megélt ízléskorszakokon át ereződí'k, tehát kife
jező eszközei, képletei 'nem áttételesek, mínt Európa költészetében. hanem
közvetlenek, azonnaliak és elemi erejűek. Afrika idézett költészetéhen - nyil
ván az európai szellemiséggel létrejött állandó s tragikus érintkezés hatására
- dlfferenciáltabb s egyetemesebb vonásokat fedezünk fel, ami azt is jelen
ti, hogy eredetibb s tömörebb fogalmazást is. Ázsia Idézett költészete - az
élet-halál harc eblenére is - nyugalmasabb, oldottabb s roman.í ikusabb szí
nézetű, inkább a természettől, mint a sorstól ihletett nosztalgiája azért in
kább megindító, mínt meggyőző.

Funkcionális költészetet ismerünk meg a kötetből. mely a forradalmi és
felszabadulási harcokban kapott feladatokat. elvállalja s teljesíti, az ázsiai
költemények esetében igényli is. S mivel e vállalás a versek fogantatását érez
hetően megelőzi, a megszületett vers minden ízében alárendeli magát a fel
adatnak. Engedebmességének jutalma az, hogy valóban a harci erények fel
töltését és megerősítését szolgálja; áldozata viszont az, hogy lemond a költe
mény eredendő jogairól: hogy egyetlen legyen, s ne hasonló, hogy saját tör
vényeivel hasson, s ne rajta kívülíekkel, hogy egyetemes legyen, s ne parti
kuláris. S annak elJenére, hogy az idézett ázsiai verseken is érezhetők az
európai hatások (hiszen The Lu Keats, Xuan Dieu Baudelaire s talán Ver
laine, s Hui Can Claudel s talán Apollinaire hatásokat rnutat), s érezhető

az ősiség (a kert, a víz, a tó, a fák, a völgyek, hegyek) szeretcte s szinte pa
radicsomi érdntetíensége, ismétlődő ünnepélyességüle s odaadásuk helyenként
már-már a 'közhelyet súrolja. E versekben a mélység - az a bizonyos "vil
lámló függőleges" (Odebrecht) - még csak törekvés, a szenvedély olykor
elfelejti élességét: rácsodálkoztk az idilli világra. Csak legnagyobb költőlknél

lá:tjukazt az erőt, amely a konkrétnak is tud Iíraí rangot adni, nemcsak él

tónusnak. Példa erre Chairil Anwar néhány sora: "Most senki SEm vágyik
a szerelemre.... eső vern az éjet... semmi se moccan, semmi... minden vi
har elült a parton". Vagy éppen Ho Si Minh elnök rövid, kemény, tömör
versei:

Testem körűl sötét börtönfalak
de lelkem, túl a börtönön, szabad;
bevégezni hatalmas tetteit,
legyen a lélek még hatalmasabb.

(Börtönnapló)

ELlentétként e sorok mítsem mondanak: "., .kéken dereng az ég - a fel
hők tovaúsztak - és az esőtől nedves partokat - megcirógatta (!) az első

napsugár."
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India idézett verseiben - a meditáció forráshelyéről származnak - szín
te egyhelyben bomlanak ki a légies asszoclációk, melyek mélyen jellemez
nek: "galambálmú harangok" szólnak az "erdei alvilág" fölött, ahová "alig
alig csurran a fény" s ahol meghúzódnak a "tigrisléptú sors" kiszolgálta
tettjai.

Afrika idézett költészetében különös rnozgásnak vagyunk a tanúí: ősere

detű, nem egyszer míszukus lökőerő veti felszínre a költői képet, át a tény
legesség kifejezést gátJló rétegein és e képekről, kifejezési fordulatokról rend
szerint kiderül, hogy rendJkívül korszerűek is: míntegy tam-tamjaikban, imá
ikban rejtőzködnek. A "négritude" legjobb költői - mint Aimé Césaire, Lé
apold S. Senqhor, David Diop, Ray Autra, a kameruni Oto Jan van Melle
- máig megőrizték azt a szemléleti egységet, amely szinte a gyermek mín
dentudására emlékeztet, s amely mentes a racionális gondolkodásmód dua
Iizmusától. Nyelvezetük tömör prtmitívsége lényegkifejező. s mert szoron
gattatásban született, vad, kétségbeesett, azoké, akik nem annyira éltek, mint
inkább túléltek. Nem volt sem módja, sem ideje e nyelvezetnek a díszítmé
nyek kifnragására: forró, darabos és korrekt nyelvez.

és én akarok - mint az emberek
és gondolkozom - mint az emberek
és érzem méltóságomat - mint mind az ember...

(Ray Autra)

Az a sietség, az a hőfok, amellyel útjukra indultak ezek a versek, a
legsürgősebb feladatoikra mutat: szabadon, béklyók nélkül élni, egymással
testvéri egységben, az emberi műveltség értékeit elsajátítva s gyarapítva,
így élni, vagy inkább feltámadni. Ennek megf'elolően e költészet sebessége
radikális: nem csoda, hiszen egyedül a költészet [képes felismerni azokat a lát
hataelan távolságokat, amelyek a tényleges állapot és az elérendő célok kö
zött feszülnek. A mozgósításnak, a megrendültségnek és a felelősségnek össze
foglaló jelzéseként így jelenrk meg Afrika költészetében a kozmikus gesztus:
földrésznek. tengernek, égboltnak s fölfeszítettnek érzi magát a fekete költő.

Ami sarkallja, a tragikum érzete. A tragikum mögött pedig történeti való
ságának szuggcsztív jelenlétet érezzük. A "leigázott, de le nem győzött" Af
rika így áll "egyenesen az idő bafkonán",

A reprezentatív kötet válogatása és szerkesztéso Balássy László és Csanád
Béla érdeme, akik oroszlánrészt vállaltak a fordítás munkájából is. Kettőjükön

kívül nagyszámú és jónevű fordítógárda tolmácsalja egyenletesen jó szín
vonalon a hatalmas anyaget. (Vasadi Péter)

•
Köszönjük, Urunk, hogy itt most ezt a testvéri találkoz6t ünnepelhetjük.

Fényességed és szereteted új sugara nyissa meg ebből az alkalomból lelkünket
előtted és az egész emberi család javára. Segíts hozzá, hogy ezek az olimpiai
játékok necsak az emberi együvétartozás csodálatos bizonyságát nyújtsák, ha
nem valamennyiünk belső megújhodását is szolgálják. Add, hogy meghalljuk
és megfontoljuk szavadat: "Hol van Abel, a te testvéred?" Igen, mi,át akarjuk
érezni oltalmazó felelősségünket az emberért, akit te a saját képedre terem
tettél. Dolgozni és küzdeni akarunk egy jobb világért, amely tiszteletben tartja
és elősegiti minden ember és nép szabadságát és méltóságát. Ezen a földön,
ahol dődeink annyi oltárt építettek, mi most a tulajdon szívünket akarjuk
neked adni, örök és mindenható Isten, bízva azokban a vigasztaló igékben,
amelyeket Jeremiás próféta útján nyilatkoztattál ki nekünk: "Én ismerem a
terveket, amelyeket irányotokban táplálok: a boldogulás és nem az áldatlan
vész terveit, amelyekkel reményteljes jövőt készitek számotokra. Hívjatok en
gem, menjetek és könyörögje'tek hozzám, és én meghallgatlak titeket ..." (Az
Olimpia megnyitásakor Mexikóban rendezett ökuménikus istentisztelet imá
jából.)
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