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CSERHATI JOZSEF pécsi püspök

A HÚSVÉT ELOTTI SZENT NEGYVEN NAP
A 11. vatikáni zsinattól kiadott liturgikus rendelkezés így nevezte a régi

nagyböjtöt, amely hamvazószerdán kezdődött és nagyszombaton ért véget.
E liturgikus időszak jellemzői a templomi ruhákban a lila szín, a keresztény
hivőkben pedig a húsvéti ünnepekre szigorú böjtöléssel és önmegtagadásokkal
való, fokozódó lelki készület voltak. Az egyház a mostani új rendeűeezéssei

egyáltalában nem törölte el a bÖ.itölést, még csak le sem fokozta ennek je
le,lltőségét, de a húsvét előtti időszak előkészítő és bűnbánati tartalmát job
ban kihangsúlyozta. Ezáltal szélesebb "pa'enitenciás" perspektívát óhajtott
nyújtani, mert nemcsak a böjtöt, hanem a szentírásban ol.y sokszor együtt
előforduló három bűnbánati cselekmén-yt, tehát az imát. a böjtöt és a jó
cselekedeteket együttesen és egyenrangúan is kívánta mint a bűnbocsánatot

kieszközlő és bűneinket kiengesztelő lelki teljesítmény.eket kiemelni.
A zsinati liturgikus rendelkezés szerint tehát így lépett a nagyböjt he

lyébe a bűnbánati időszak és minden péntek helyébe a bűnbánati nap. Ide
tartozik még részben a hamvazószerda is. Ezeken a napokon, a hamvazó
szerdát és a nagypénteket kivéve, az egyháztól megkívánt bűnbánattartásnak,

a bűnbánati szenem ébrentartásának nemcsak böjttel, hanem imával és jó
cselekedettel is eleget lehet tenni. Az új bűnbánati szabályok szerint bárki
búnbánati kötelezettségének a jövőben is egyszerűen a régi böjti feg1Jelem
betartásával is engedelmesen megfelel. Az egyház azonban mai szeml.életé
ben, amely mindenben a szentírási alapokat, az egész ember igényeit é~ eg-y
úttal az őskeresztény gyakorlatot is keresi, valamiképpen beszűkítettnek és
egyoldalúnak ítélte meg a külső bűnbánati cselekményeknek csupán a böjtö
lésre való korlátozását.

Amikor a mai rendelkezések valóban enyhítik a böjti fegyelmet, egyál
talában nem törölték el a bűnbánatra való kötelezettséget és ezen nem is
enyhítettek. A püspöki karokra volt bízva, hogy az új bűnbánati tanítást
mindenütt megértessék és a régi böjti előírásokat a helyi körülményekhez
képest új szabályokkal váltsák fel. A magyar püspöki kar úgy döntött annak
idején, hogya bűnbánati napokon, tehát minden pénteken, a húsvét előtti

negyven nap péntekjeine'k kivételével, megengedett a húsevés. Hamvazó
ezerdára és nagypéntekre pedig a hústól való tartózkodáson kívül még azt
is előírta, hogy napi három étkezésnél csak az egyiken szabad jóllaknunk,
tehát szigorú böjtre kötelez bennünket. Ha bűnbánati napon a húsvét előtti

negyven napot kivéve, húst eszünk, kötelezve vagyunk aznap valamilyen más
bűnbánati cselekménnyel, tehát imával vagy valamilyen jótetteI eleget tenni
bűnbánati kötelezettségünknek. Az egyház tehát csak két napon tartotta meg
a régi szigorú böjti előírást, ez a hamvazószerda és a nagypéntek. Amikor
a liturgiáról szóló zsinati rendeIkezés azt kívánja, hogy "a bűnbánatnak régi
gyakorlatait korunk körülményei, a különböző vidékek lehetőséget és a hivő1e
viszonyai szerint kell ápolni", külön kiemeli, hogy "szentnek kell azonban
maradnia a húsvéti böjtnek nagypénteken, az Úr szenvedésének és halálának
napján. Ezt meg kell mindenütt ünnepelni, sőt, .ahol alkalmasnak látszik és
lehetséges, ki kell terjeszteni a nagyszombatra is, hogy így felemelt és ki
tágult lélekkel jussanak el a hívek az Úr feltámadásának örömeihez" (Lit.
konst ..109).

Az elmondottak mögött igen mély üdvösségrendi összefüggések és a ke
,"esztény lelki élet, a "spiritualitás" sok érdekes vonása húzódik meg. Lássuk:
ezeket kissé közelebbről. Minden keresztény valóság, de különösképpen a
bel.ső vallásos élet alapját, értelmét és értéké t a Krisztus Urunk életmiszté-
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riumaival való kapcsolatban kell szemlélnünk. Ez más szóval annyit jelent~

hogy Jézus Krisztushoz kell hasonlókká válnunk, a krisztusi lelkületet kell
magunkban megvalósítanunk. Az Isten Fia halálával és feltámadásával szá
munkra kiérdemelt kegyelmekkel kell a rossz és a bűn ellen kiizdeniink,
hogya Szenilélek bennünk való tevékenysége által Isten gyermekei és egy
más között is igazi embertestvérekké lehessünk Krisztusban. Az egyháztól
régen, de különösen ma oly sokat sürgetett bűnbánati szellem és maga a bűn

bánat-tartás is a legszorosabb összefüggésben van Jézus Krisztus életmiszté
riumaival, de különösképpen eggyel, nevezetesen az úr Jézusnak a pusztában
töltött negyven napi böjtjével és a gonosz lélektől való megkísértésével. Ter
mészetesen legfőképpen fennáll az összefüggés a húsvéti misztériumokkal,
Krisztus halálával, feltámadásával, de a Léleknek pünkösdi killdésével is.

Isteni Megváltónk, mivel ember is volt, mindenben hasonlóvá akart lermi
hozzánk a bünt kivéve. "Szolgai alakot fölvéve, kiüresítette önmagát" (Fil
2,7). Jézus magára vállalta a bűnbánat-tartást is. Ezért vitte őt megkeresz
telkedése után a Lélek a pusztába, ahol imába merülten kereste a mennyei
Atyával való etJyüttLétet, ahol böjtölt, hogy ezzel is a lélek felszabadítására és
a test feletti értékeire hívja fel figyelmünket. Es végül Jézus hármas megkí
sértése mögött azt kelL látnunk, hogy .itt valójában a bün minden leheWsé
gével szembe nézett: az élvezetvágy és az anyagiakban való elmerülés, a fék
telen birtoklás vágya az önzés árnyalatainak kiélésével együtt és a hatalom
vagy, a mások feletti uralom kegyetlen és kéjelgő ráerőszakolása, és mindig
új kaini tébolyok keresése kicsinyben és nagyban. Az úr ellenállt a kísér
téseknek és ezzel példát adott, hogyan kell életének e misztériumából is ke
gyelmi erőt meríteni saját magunk számára.

A bűnnel és a rosszal való szembehelyezkedést, az ellenállási szellemet és
a jóra való hajlamot szüntelenül ápolnunk kell magunkban. Az egyház azt
kivánja, hogya bűnbánat erénnyé váljék bennünk. A három bűnbánati cse
lekmény, az ima, a böjt és a jó cselekedet erre kiválóan alkalmas. Ha a bűn

Istentől és embertársainktól való elfordulást, sőt velük való szembehe~yezke

dést jelent, akkor a bűnbánati cselekmények Istenhez és felebarátunkhoz
valóban visszatéríthetnek bennilnket.:

Az ima a lélek felemelkedése Istenhez, a mennyei Atyával való bizalmas
párbeszéd, felemelkedés szűk evilági horizontunkból, és a lélek szárnyalása
az örök igazságok és a belső béke egén. A böjt megtisztit a testi kívánságok
tól, mindig arra akar tanítani bennünket, amire minden ősi nép is rájött,
hogya böjt, az önmegtagadás szellemi és lelki megvilágosulást jelenthet. A
bölcsek, a mély szellemi életet élő ernberi kiválóságok, gondolkodók, költők

és feltalálókebben a testi lemondásban és áldozatban mindig nagy erőt sej
tettek a szellemi erők mozgósítására. A harmadik bűnbánati cselekedet a jó
tett. Már az őskeresztény korban a böjtölőktől azt kivánta az egyház, hogy
mindazt, amiről lemondtak, ételben vagy értékben, adJák oda a rászorulók
nak. Tehát a jó cselekedet bűnbánati értelemben elsősorban alamizsnálkodást
jelentett. Ezt a bűnbánati szellemet az egyház ma minden olyan jó cseleke
detre ki akarja terjeszteni, amivel a másik emberen testileg-lelkileg segítünk,
sőt amivel a magunk közösségi életét, a munkánkat, az emberekkel való
érintkezést és együttléte t lehet a nehézségek e~viselésévcl Istennek tetsző cse
lekedetté tenni. Türelem, megértés, mások elviselése.

Ez a bűnbánati szellem és a belőle következő új fegyelem egysze'rre kí
ván eleget tenni az emberi lélek hármas irányulásándk. A vertikális vonal
nak, az Isten felé vonzódásnak és keresésnek, aminek legfőbb táplálója oz
ég felé tekintő ima és az Isten igéjéne7c meghallgatása. Az embernek azon
ban állandóan keresnie kell a horizontális viszonyulások egyensúlyba tartá
sát és ápolását is, ezért kell szüntelenül ,iót tenni másokkal, mert csak az
embereken keresztül juthatu~k el Istenhez. S 'végül ítt van a harmadile vo
nal is, a saját magunk körül futá kxrrvonai, a saját énünk világa. Önzés, gőg
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és hiúság minden nemes és jó szándékú törekvést felégethet bennünk. Saját
énességünktől való megtisztulást, a böjt, és általában a lemondás, az áldozat
hozhat, kicsinységeink .és féktelenségeink megfojtására.

A pusztában imádkozó és böjtölő, a gonosz lélek kísértéseivel szemben
győzedelmesen küzdő Krisztus miszté1'iumával való belső kapcsolat elvezet
bennünket a húsvéti ünnepek küszöbéhez, amikor az egyházzal az Úr hús
'L'étját ünnePelve részesedünk majd a meghalt és feltámadt Krisztus ,tij
kaiban is.

GYURKI LASZLŰ

IZ OSEGYHíz IGEHIRDET~SE ~S J~ZUS TÖRT~.ETIS~GE

"Minden Jézusra vonatkozó tudósítás, amit az újszövetségben talJálunk nem
történeti jelentőséggel készült, hanem azért, hogy a Jézusban való hit tanúbi
zonysága legyen. Az evangéliumok nem történelmi adatok, nem éLetrajzok, hanem
hit-tanúbizonyságok, Ezt ma mímdenkí elfogadja, s mínt tudományos állítást ve
hetjük mi is" - olvassuk W. Trilling Jézus történetiségéről írt könyvében, amely
ben igyekszik röviden összefoglalni, mit is tudhatunk Jézusról a történész szemé
vel.' J. Jeremias pedig így teszi fel a kérdést: "A történelmi Jézusnak és üzene
tének van-e jelentősége a keresztény hitre?,,2 Ez a kérdés szinte érthetetlennek
látszik annak, aki nem ismeri a vele kapcsolatos problémát és vitát, A kérdést
az ősegyházban és a protestáertizmus első századaiban sem vetette fel senki. Ma
viszont az újszövetségi vita középpontjában áll. Számunkra azért fontos ismerni
a problérnát és feleletet adni rá, mert nagyon sokan negatív választ, adnak a
kérdésre: a történeti Jézusnak semmi jelentősége sincs a mí hitünkkel kapcso
latban.

A probléma felvázolása

A probléma meglátása és felvetése a felvilágosodás korának eredménye. Ré
gen azt tartották, hogy az evangéliumok történelmet közölnek, s minden részüle
ben föl is használhatók, mint történelmi források. Az evangéliumok kutatása a
négy evangélium kifejtésében, azok harmóniába való állításában merült ki. Az
újszövetségi szövegmagyarázat tulajdonképpen a dogmatika segédtudománya volt.

A problémát H. S. Reimarus hamburgi keleti nyelvész. - tehát nem is teoló
gus - vetette fel először (1694-1768). Könyve, amelyben elméletét kifejti csak
halála után jelent meg. Reirnarus szerint más volt Jézus szándéka és más volt
az apostolok elgondolása. Jézus szándékát azokból a szavakból tudjuk meg, ame
lyeket a kereszten mondott: "Én Istenem, én Istenem, míért .hagytál el engem".
Jézus ezekkel a szavakkal beismeri, hogy elgondolása, terve teljesen megbukott.
Jézus politikai vezér volt, földi országot akart, de ez nem sikerült neki. Az apos
tolok elgondolása egészen más volt. Jézus halála után szétfoszlottak reményeik,
de ők nem mentek vissza dolgozni régi helyükre, hanem ellopták Jézus holttestét,
kitalálták föltámadását és újra eljövetelét. Krisztus képe tehát így teljesen az
apostolok elgondolása.

Reirnarus elgondolásával szemben igen nagy volt a fölzúdulás. Teljesen el
ítélték.a számukra gyűlöletes írást, pedig Reimarus volt az első, aki észrevette,
hogy a történeti Jézus és az igehirdetés Krisztusa nem ugyanaz. Más a történelem
és más a dogma. Az ő könyvevel kezdődik a történelem Jézusának kérdése. Tud
juk, hogy Reímarus állítása nagyon felületes volt. Jézus nem volt politikai forra
dalmár. Felvetett azonban Reimarus egy problérnát.: ki volt a valóságban a mázá-
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reti Jézus. A felvilágosodás kutatása erre akart feleletet adni úgy, hogy a dogma
tikától akarta megszabadítani Jézus alakját. Ennek azután az lett az eredménye,
hogy míndenkí igyekezett a saját képére formálni Jézust. A racionalisták szerint
erkölcstanító volt, az idealísták szerínt ő volt az ideális ember. az eszteták sze
mében a zseniális szónok, a szecialisták szerínt a szegények barátja. tgy igyekez
tek míndíg "modeI1nizálni" Jézus alakját és megtalálni benne saját koruk ideálját.

.Ezeknek az elgondolásoknak a hibája az, hogy a lélektarira és nem a forrásokra
építenek. Ezekkel kapcsolatbam Trja Hahn István is a Világosságban: "A nagyszámú
Jézus-életrajz eredménye a különböző Jézus-alakoknak valósággal megdöbbentő

sokfélesége. .. De éppen ez a sokféleség. az egymással sokszor szöges ellentétben
álló eredmények mutatták meg legmeggyőzőbben az ilyenfajta rekonstrukciók ön
kényes voltát.">

A problémát más oldalról közeliti meg M. Kiihler 1892-ben megjelent köny
vében (Der sogenannte historísche Jesus und der gcschichtlíche, biblische Chris
tus. 1953-ban és 1963-ban is kiadták), Kahler különbséget tesz Jézus és Krisztus
-között, Jézus a názáreti ember, ahogy Jézus életrajzai leírják, Krisztus viszont az
egyház által hirdetett Megváltó. Jézusról a történelem beszél a források alapján,
,Krisztusról pedig az evangélísták az apostolok igehirdetése által. Kahler tétele
így hangzik: mí a bibliai Krísztus képét ismerjük csak, s ennek egyedül a hitre
van jelentősége. Krisztust csak úgy ismerjük, ahogyan az evangéhsták leírják ne
künk, s nem úgy, .ahogyan a tudományos kutatás mutatja. Kahler ennek ellenére

i'nagyon sokszcr állítja, hogy ez az "ember" hitelre méltó az újszövetség közlése
szerint,

Ezt az elgondolást bizonyos változtatással Bultmann is magáévá tette. (') ab
ból indul' ki, hogy a kutatások Jézus életével kapcsolatban eredménytelenek voltak.
De számunkra ez nem is fontos. Nekünk a kervgrnához (az üzenethez) kell for
dulni. Nem a történeti Jézust keressük, hanem az apostolok Krisztusról szóló ige
hirdetését.

Jézus Pállal ellentétben nem hagyott maga után semmiféle írásos emléket.
Jézust az evangéliumokból ismerjük, ezek pedig nem életrajzok, hanem hit-tanú
ságok. Bultmann szerínt nagyon sok másodlagos elemet is tartalmaznak, sok anyag
változáson ment át, és igen sok legenda is található bennük (például a csodák).
A négy evangélium az evangélisták hítéri át adja nekünk Jézus portréját. Márk
az elrejtőzött Emberfiát állítja elénk, Máté Izrael titokzatos királyát, Lukács az
eljövendő Egyház Urát, János pedig a magát kinyilatkoztató Isten Fiát. Mindegyík
tehát a maga szempontját tartotta szem előtt, s nagyon sok szubjektív vonás ta
lálható bennük, amitől el kellene tekinteni. Ezért mi Jézust csak "mitikus öltö
zetben" ismerjük, s nem tudunk az igehirdetés mögé menni. Ezért nem lehet Jé~

zus-életraizot írni. Bultmann nem állítja azt, hogy Jézusról semmit sem tudunk.
Jézus személyér nem tagadja. Bizonyos dolgokat ki tudunk hámozní Jézus életé
ből és tanításából. a történet-krátika módszereível, de ezeknek - szerínte - semmi
jelentősége sincs a keresztény hitre.

Nagyon meglepő tétel ez: a kereszténység osak húsvéttal kezdődik. Akkor azt
is lehetne mondaní, hogy az izlám csak Mohamed halálával kezdődött, s a budd
hizmus is csak Buddha halálával vette kezdetét. Bultmann állítása szerint Jézus
csak egy zsidó próféta volt és nem tartozik a kereszténységhez. Jézus prédikációja

. csak feltételezése és nem eleme az újszövetség teológiájának Csak egy feltétele
zés a sok közül. Az apostolok húsvéti tapasztalata, a zsidóság messíási hite, s a
pogány világ mítoszaí szolgáltatták azt a ruhát, amivel II názáreti Jézust felöltöz
tették. Ebből érthető Bultmann tétele, hogy míért nem lehet Jézus-életrajzot írni:
hiányoanak ehhez II források. A történelmi út által, a rendelkezésünkre álló for
rások által egy zsidó prófétához és tanításához jutunk el, ami teljesen jelenték
telen a mí hitünk számára. Nekünk nem a történelmi Jézust kell kutatní - ez
úgyis hiábavaló törekvés -, hanem a kerygmát keH értelmezni, vagyis Pál apos
tol evangéliumát a bűnös megigazulásáról. A páli és jánosi közösségek erősen az
ókor színkretísta vallásosságának befolyása alatt állottak, s tele vannak mítoszok
kal. Eppen ezért nekünk mítosztalanítaní kell, azaz saját nyelvünkre kell lefor-
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dítaní az üzenetet. Amit az első keresztények tanítottak az Istentől kiváLasztott
népről, a megtestesült Igéről, aki isteni hivatást teljesített, az ő megváltó és elég
tételt adó haláláról, föltámadásáról, a közösségben való munkálkodásáról a szent
ségek által, az ő végső visszatéréséről - mdndezek mítoszok, Történeti megjele
nítésük alá van rendelve a mítosznak és nem tartoznak az újszövetség gondolatá
nak lényegéhez. Nem a történeti és mítíkus elemek közt kell különbséget tenni,
mint a XIX. század Jézus életének írói tették, hanem az egész üdvtörténetet a
maga teljeliségében rnítosznak kell felfogni. Tehát egy "nem történeti", "nem idő

beli" tényről van szó, Éppen ezért nem is fejeződött még be. Nem lehet 1-30
évre leszűkiteni, mert megújul míndannyíszor és rníndenütt, ahol a kerygrnát hir
detik. A kinyilatkoztatás valóra válik a hít elfogadásában. így hangzik röviden
Bultmann nézéte. Mit válaszolunk rá?

Bultmann elgondolásának pozitív meglátása a kerygma befogadása és valóm
váltása. Igen sok veszélyt és tévedést rejt azonban magában, mert áldozatul esik
a megtestesülés valósága. Föláldozza ezt a mondatot: és az Ige testté lett. Fel
bontja az üdvtörténetet, amikor tagadja Jézusnak és tanításának történetiségét.
Tulajdonképpen ókor!i eretnekségekről van szó. Gnoszticizmusra és doloetízrnusra
kell gondolnunk. Ezek az eretnekségek nem tulajdonítottak Jézusnak valóságos,
hanem csak látszólagos testet. Másik tévedés az, hogy Jézus tanítását PáJ apostol
tanításával akarja helyettesíteni.

Jézus történetiségének jelentősége és igazolása

Amint láttuk, az evangéliumok nem használhatók profán értelemben vett tör
téneti kútfőknek, s ezek alapján nem írhatunk Jézus-életrajzot, De ennek ellenére
azt kell mondanunk, hogy a történeti Jézushoz és az ő tanításához kell eljutnunk..
Azt az evangéliumot kell megtalálnunk. amelyet Jézus hirdetett. S ehhez az evan
géliumok segitenek minket, amelyek Jézus tanítását közvetítik számunkra.

Az evangéliumok mínden verse arról tanúskodik, hogy a kereszténység for
rása nem a kerygma, nem is az apostolok húsvéti tapasztalata, s nem egy ideális
Krisztus-kép, hanem az ember názáreti Jézus, aki Poncius Pilátus alatt kereszt
halált szenvedett. Az ősegyház kerygrnája szüntelenül a történeti Jézusra és az ő

üzenetére utal; és ez a kereszténység forrása. Az igehirdetés különböző formáin
keresztül átvilágít a történeti Jézus senki mással nem helyettesíthető alakja. Az
igehirdetés lényeges eleme az, hogyamegdicsőült Messíás azonos a názáreti Jé
zussal, aki tanított, csodákat tett és Poncius Pilátus alatt keresethalált szenvedett.

A Jézus által hirdetett tanítás megelőzi az ősegyház kerygmáját. Jézus életé
nek egyes eseményei bizonytalanok, de üzenetét ki lehet fejteni. Jézus életének
eseményeit és tanítását felhasználta az ősegyház, hogy tanuságot tegyen a benne
való hitéről. Az evangéliumok nem modern értelemben 'vett életrajzok, de túlzás
arról beszélni, hogy nincs bennük történelem és minden teljesen át lett dolgozva.
Szerit Pál a négy evangélium Irásba foglalása előtt írta leveleit. Ö volt a pogány
keresztény egyház nagy teológusa, de ennek ellenére csak elszórtan találjuk az ő

terminológiáját az evangéliumokban. Jézus szavai az evangéliumokban húsvét előtti

állapotokra utalnak. Nagyon ritka a krísztolögíaí alakítás, s ha ilyet találunk is·
az evangéliumokban azok is míridíg a történeti Jézusra vonatkoznak. Az elsődle

ges forrás hiánya sohasem észlelhető.

A források tehát arra köteleznek bennünket, hogy a történeti Jézusig menjünk
vissza és az ő üzenetét keressük. A kerygma, amit az ősegyház róla hirdetett,
míndig őrá vonatkozak, Ennek az igehirdetésnek a lényege: Isten volt Krisztusban
és Isten általJa kiengesztelődött a világgal. Ez történeti eseményre utal. Krisztus
meghalt búnéinkért az Irások szerint. Ez csak történelmi esemény lehet, s Jézus
halálát nem lehet önkényesen tagadni. Jézus maga. is beszélt saját haláláról ~
föltámadásáről.

A föltámadt és megdicsőült Krlsztus, akit az apostolok hirdettek és a közös
ség vallott, megegyezik az apostolok által ismert názáreti Jézus vonásaival. Ugyan-
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ez áll Szent Pál tanítására is. O is szüntelenül hivatkozik néhány dologra, ami az
ő tanítását megelőzte. Szent Pál azt álilitja, hogy az ember a hit által igazul meg
a törvény cselekedete nélkül. Ezt hirdette Jézus is és teljesen érthetetlen lenne
Szent Pál tanítása, ha nem ismernénk Jézusét. A kerygma alapja rníndig Jézus
tanítása volt, erre tanították a közösséget és ennek lecsapódását birtokoljuk az
evangéliumokban.

A megtestesülés kifejezi, hogy Jézus története saját magát adja történelmi
kutatásnak, A zsidókhoz írt levél szerzője arról ír, hogy Krisztus egyszer halt
meg mindenkíért (9, 12). Ez is a történelmi eseményt húzza alá. A megtestesülés
botrányát nem lehet kikerülni. Az ember a hiten keresztül ezzel a történelmi
ténnyel találkozik. Az újszövetség írásai arra tanítanak minket, hogy az ember
a hit által igazul meg, de ez a hit Krisztus halálában - mint történelmi tény
ben - gyökerezik, amely számunkra a megváltást szerezte. Bultmann ezt ködö
síti el, amikor azt állitja, hogy a megváltás nem ebben az egyetlen cselekedetben
történt, hanem minden ember számára újra és újra megismétlődő esemény, vala
hányszor Krisztus halálának üzenete szól hozzá.?

A legujabb teológiai fejlődés itt megy túl Bultmannon és az ő kerygrnatíkus
teológiáján. A történeti Jézus kutatását komolyan kell venni. S ezzel a teológiai
kutatás nem szenved csorbát, ahogy Bultmann állítja, s nem fogunk újra csak
olyan Krísztus-képot kíformálnl, mint amilyeneket a XIX. század kutatóí. A tör
ténész míndig követi saját rnódszereit, de ma már sokkal biztosabb eszközök áll
nak rendelkezésünkre, hogy Jézus életét kutassuk, mínt a múlt koroknak. A Jé
zus életére vonatkozó kutatás bizonyos fokig szerénnyé tett bennünket, amennyi
ben tudjuk, hogy az evangéliumok nem modern értelemben vett életrajzok és for
rások, de az evangéliumok kutatásában ma már több segítségünk van, mínt régen.
J. Jeremias a következőket használja fel ehhez: Irodalomkrttíka, formatörténet,
Jézus korának tanulmányozása, Jézus anyanyelvének kutatása, Jézus üzenetének
eszkatologikus jellege, Jézus tanításának kizárólagcssága (a hit követelménye)."
Mindezek segítségével közelebb jutunk a történeti Jézushoz.

Az evangéliumok drodalomkrltikaí vizsgálata nagyon előrehaladt. Ma már
különbséget tudunk tenni, illetve fel tudjuk ismerni az evangéliumokban a Márk
féle hagyományt, a sajátosan Lukács, Máté és Jánoshoz tarwzó hagyományt. Az
Irodalomkrítíka a szájhagyományhoz vezet vissza bennünket, ami megelőzte az
evangéliumokat. Fölismerjük továbbá az evangéliumokban az evangélisták mun
káját, s különbséget tudunk tenni a hagyomány és a szerkesztés munkája között,
Ennek segítségével vissza tudunk menni az irásba foglalás előtti áüapotig. (Ezzel
kapcsolatban bővebb kifejtés található a Vigilia 1970 januári számában: Az
evangéliumok és a történelem.)

A formatörténet segítségével azokat a törvényszerűségeket ismerjük meg, ame
lyek a szájhagyományt arányítotték. Különbséget lehet tenni a hagyományok születése
és növekedése között. A formatörténet segítségéve! meg lehet állapítani egyes hagyo
mányok "életbe ágyazott helyét" (Sitz im Leben). Föl lehet fedezni az evangéliu
mokban bizonyos helíenísta elemeket, amelyek egy régebbi palesztinai hagyo
mányra épültek.

Jézus korának tanulmányozása is magához Jézushoz vezet el bennünket. Az
evangéliumok történeti személyeket említenek (Nagy Heródes, .Heródes Antipász,
Poncius Pilátus), vallási és politikai csoportokról szólnak (farizeusok, szadduceu
sok, Heródes-pártiak, zelóták), beszélnek a templomról, az istentiszteletről, Gabilea
és Júdea egymástól különböző lakóiról', kis és nagy településeket említenek és POIl

tosan megneveznek, Megismerjük belőlük az egyszeru emberek életét, hallunk a
templomadóról és a rómaiaknak fizetendő adóról. Ez annyira sokoldalú ábrázo
lása egy kornak, hogy nem lehet kitalálás és míndenképpen föl kell figyelni rá a
történésznek is. Annál is inkább, mert mi.ndezeket megerősítik az ásatások és a
Holt-tenger mellett előkerült esszénus-közösség leletei is. 6

Jézus anyanyelvének tanulmányozása is segít ebben a munkában. A kutatók
véleménye szerínt Jézus a galileai arám nyelvet beszélte. Ezt a dialektust kezdték
kissé jobban tanulrnányoení. Annak ellenére, hogy nem áhlnak rendelkezésünkre
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kritikai szövegek és szótér a galileai arám dlalelctusról, a kutatás így is sok ered-o
ményt hozott. Az evangélísták Jézusnak ugyanazt a szavát különböző görög szó
val adták vissza. Ezek segítenek bennünket az eredeti szó rekonstruálásában. Pél
daképpen hozhatjuk föl II Miatyánk szövegét, amelyet másképpen közöl Máté,
mínt Lukács. Vissza' !reJ[ menní az ősarám szöveghez, Jézus több szavát és mon
dását eredeti arám nyeívű formájában őrizték meg az evangéliumok. Ezek közül
is kiemelkedik egy szó: "abba", ami annyira megragadta a tanítványokat, hogy a
hellenista közcsségben is arám nyelven élt tovább ez a szó. Szenrt Pál is így hasz
nálta. Az "abba" magyarul "édesapát" jelent. Egészen meleg családi kapcsolatot
fejez ki, ami a kívülálló számára elérhetetlen. Ez a kifejezés sem az ószövetség
ben, sem a biblián kívüli irodaiomban egyáltalán nem fordul elő. A zsidók ne
vezték Istent "abinu"-nak - atyánknak -, de sohasem "édesapáJIlak". Ez a je
lentéktelennek látszó szó tehát sajátosan jézusi eredetre mutat. Ugyancsak sajá
tosan jézusi eredetre utal a másik kifejezés is, amelyet sehol sem találunk meg,
mint bevezetést a beszédhez: "ámen, ámen, mondom nektek". Ezek Jézus saját
szavai, saját prédíkácíóí.?

Jézus üzenetének eszkatologikus jellege szintén közelebb visz bennünket a tör
ténelem Jézusához. Jézus használta saját korának apokaliptikus nyelvét. Ezen kí
vül JézU'.S miJnden prédikációja Isten közbejöttéről. szól, amellyel a történelmet
irányítja, továbbá Isten ítéletéről. Jézus ezt úgy fejezi ki, hogy eljött hozzánk az
Isten országa. Ez Jézus középpontí témája és teljesen új az akkori rabbinista
tanítással szemben. Jézus személyében megjelent az Isten országa, de beteljese
désének idejét osak az Atya ismeri. Ez a tanítás nem származik az ősegyháztól,

mert az ősegyház igehirdetésének középpontjában a megfeszített és feltámadt Krlsz
tus állt. Teljesen jézusi eredetre mutat a következő, nehezen érthető eszkatologikus
mondás is, ami az egyház kezdetétől fogva problémát okozott: "ámde azt a na
pot, azt az órát senki sem ismeri, a mennybelIi. angyalok sem, sőt még a Fiú sem,
csak az Atya" (Mk 13,32). Jellemző erre a szövegre, hogy Máté kéziratainak na
gyobb része kihagyja a "Fiút", Lukács pedig nem is hozza Jézusnak ezt a mon
dását. O. Cullmann fejtegetése szerint a szövegnek ez az értelme: a Fiú az evan
géliumokban rnlmdig a konkrét názáreti Jézust jelenti, s Il1J€m a második Isteni
Személyt önmagában. Igy érthető, hogy II végső napot ő sem ísmerí,"

Jézus hitet követelt. Ez azt jelenti, hogy Jézus olyan tekintély volt. aki ki
lépett az ószövetség határaiból. Jézus tanításában a kizárólagossággal, a hit köve
telményével találkozunk. Míndíg szembetaláljuk magunkat valami újja1. Jézust és
tanítását az akkori zsidó társadalom semmiféle kategóriájaban sem lehet elhe
lyezni. Bármennyire is úgy VIselkedett, mínt a többi törvénvtanító, amikor ta
nítványokat gyűjtött maga köré, tanított és vitatkozott a zsinagógákban, mégis
különbözött tőlük, rnert környezetéhez szekatlan elemek tartoztak, mint az asszo
nyak és gyermekek, (Az apostolok maguk is csodálkoztak. amikor Jézus Jákob
kútdánál a szamariai asszonnyal szóba állt - 1. Jn 4,27).. Jézus szóba állt a meg
vetett vámosokkal és bűnösökkel, akiket minden zsidó messzire elkerült. Jézus
továbbá nemcsak értelmezte a törvényt, hanem saját tanítását a törvény fölé
helyezte. Ez egészen hallatlan dolog volt, mert Jézus a zsidók szemében Isten
akaratának számító törvény fölé helyezte magát. Isten helyében, Isten tekintélyé
vel mert cselekedni. Bármennyire is próbálnak párhuzamot vonni Jézus tanítása
és a rabbindsta irodalom között (ezzel kapcsolatban a legalapvetőbb munka: H.
Strack - P. Billerbeck Kom11wmtar zum N. T. aus Targum und Midrasch), azt
látjuk, hogy Jézus üzenete analógia nélkül van. Nem találunk paralel helyet az
zal, amikor Jézus a bűnösöket hívja országába, vagy a vámosokkal asztalhoz ül.
Megengedhetetlen az, hogy valaki az Istent "abba"-nak szólítsa. Jézus a tékozló
fiúról szóló példabeszéddel Igazójja a vámosokkal és bűnösökkel szembeni eljá
rását. O úgy cselekszik, mánt akinek hatalma van. Olyan valaki lépett a színre,
akinek üzenete előtt, akik befogadták, biztosak abban, hogy Isten szavát hailják,

Ha az evangéliumokat vizsgáljuk, mindenképpen Jézussal találkozunk, vagyis
a történelmi Jézushoz jutunk el: Hahn István is megjegyzi tanulmányában, hogy
az evangéliumi elbeszélések egy sor olyan közlést is nyújtanak Jézusról, amelyek
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semmiképpen sem Illeszthetök 'bele a mítíkus keretbe, sőt annak ellentmondanak,
Ezek azért is fontosak, mert a legkorábban keletkezett és teológiai szempontból
még :1egkevésbé átdolgozott Márk evangéliumában találhatók. A következőket so
rolja ezek közé: Jéz\l.St családja háborodott elméjűnek tartja (Mk 3,21); Galileában
semmiféle csodajelet nem képes végrehajtani, s csodálkozik azon, hogy nem hisz
nek neki (Mk 6,5-6); s végül a keresztfán mondott megrendítő szavak: "Istenem.
Istenem, míért hagytál el engem?" (Mk 15,34). Hozzáfűzi ezekhez: Milyen dog
matikaí érdek sugallhatta volna €'I1IIlek a messlás-kírályhoz méltatlan sikertelen
ségnek bevallását? "Az evangéliumoknak ez a néhány közlése a reális tényekre
való emlékezés levegőjét árasztja,"?

W. Trilling idézett művében a következőket sorolja Iöl, rnint amiket teljes
bizonyossággal lehet állftaní Jézusról: 1. Kereszthalála. Jézus a rómaiak előtt a
leggyalázatosabb halált szenvedte el. Szent Pál szerínt ezért botránya kereszt a
zsidóknak és esztelenség a pogányoknak (lKor 1,23). Jézus kereszthalálát említi
Tacitus római történetíró is. 2. Jézus működésének eredménytelensége, Jézust nem
fogadták eJ. honfitársai, rtaJrutványai pedig elhagyták, s műve teljesen kudarcot val
lott. Ez őszintén és leplezetlenül elénk tárul az evangéldurnok lapjairól. 3. Jézus
názáreti származása. Jézus a megvetett. félig pogánynak tartott tartományból
származott, ami a Messíás számára semmiképpen sem lehetett előny. Nátánáél
kérdéséből is nagyon jól kitűnik ez: "Jöhet valami jó Názáretből?" (Jn 1,46) Jé
zus názáreti származása semmiképpen sem lehetett a tanítványok kítalálása, s
mindenképpen történeti ténynek keLl elfogadni. 4. Keresztelő János megkereszteli
Jézust a Jordánban. Ez a következő problémát veti fel: ha a Messiást az Előhírnök

megkereszteli, akkor Keresztelő János nagyobb nála, Keresztelő János is érzi az
ellentmondást. Egy későbbi apokrif evangélium is utal erre a problémára. Eszerint
ugyanis Jézus nem keresztelkedett meg, hanem így felelt: míért kellene nekem
megkeresztelkedni? Jézus megkeresztelését nem találhatta ki keresztény és nem
támaszthatott ilyen ,problémát. Tehát ez a forrás is mindenképpen történeti. to

Ezek csak kiragadott példák az evangéliumokból, amelyek szinte minden tu
dományos vizsgálat és bizonyítás nélkül is kézenfekvők rníndenkí számára. A
szentírás-tudomány feladata, hogy az előbb felsorolt eszközök segítségével egyre
jobban megközelítse a történeti Jézust.

Erdemes röviden összefoglalni, mít is válaszolnak protestáns szeritírás magya
rázök (J. Jeremias, O. Cullmann) Bultmann nézeteire.

Jézus evangéliuma - szavai és tettei - a kiindulása a kereszténységnek, (A
kereszténység tehát nem Jézus halála után kezdődött, amint Bultmann állítja.)
Milyen a viszony az evangélium és az igehirdetés között, a húsvét előtti tanítás és
a húsvét utáni igehirdetés között? Két egymástól elválaszthatatlan valóságról van
szó: Jézus evangéliumát és az ősegyház hit...tanúságát nem lehet egymástól elvá-:
lasztani, mert ez egy valóság. Jézus evangéliuma az egyház hít-tanúsága nélkül
élettől megfosztott történelem. Az egyház ugyanis szüntelenül megvallja az ő ta
nítását, átadja és tanuságot tesz róla. De ez az igehirdetés nem lehet Jézus nélkül.
Jézus nélkül csak egy elképzelést vagy filozófiát hirdetne. Joggal állítja O. Cull
mann, hogy az őskeresztény igehirdetést történeti él emétől megfosztani annyi, mint
az ókor gnoszticizmusához visszatérni, mégpedig a doketízmushoz, amely szerint
Jézusnak csak látszólagos teste volt.u

Jézus evangéléurnát és az ősegyház tanúságtevését hasonlítjuk a kérdéshez és
felelethez. Jézus élete, működése,halála, tanítása - amely szerint "abba"-nak nevezte
Atyját, aki hívta a bűnösöket, továbbá engedte, hogy keresztre szegezzék -, ez az
Isten hívása. Az ősegyház tanusága ezer hangon, a Szeritlélek indítása alatt, a vá
lasz erre. Jézus a kereszten a középpont. feléje megy a nagy sokaság, A názáreti
Jézus az Isten hívása, a róla való tanúságtevés pedig a felelet. Ez a felelet két
féleképpen történik: az imádás, dicséret, továbbá a világ előtt való tanúságtevés'
által. Ez a felelet a Széntlélek indítására történik. A lényeges elem a hívás és
nem a válasz. Az ősegyház hít-tanúsága - Pálé, Jánosé, a Zsidókhoz irt levélé 
csak Jézus prédikációja után érthető.
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Az ősegyház igehirdetése nem kinyilatkoztatás. Az újszövetség szerint az Ige
testté lett és az Isten kinyilatkoztatása csak rajta keresztül jut el hozzánk. Az
ősegyház igehirdetése viszont tanúbizonyság, amely a kinyilatkoztatásra támasz
kod.ik. Az ígehirdetés nem kiinyilatkoztatás, s Golgota sincs mindenütt, ahol az
igét hirdetik, hanem osak: egy van Jeruzsálemben. Nincs folyamatos kinyilat
koztatás.

A hit telüntélye az Úr. A történeti Jézus nem egy feltételezése a tanításnak:
a sok közül, hanem az egyetlen. A kerygma feltételezi Jézust, rnínt a válasz a
kérdést, a kinyilatkoztatáson alapuló tanúbizonyság magát a kinyilatkoztatást.
Egyedül az Emberfia és szava tud te~jesen ,tekintélyt adni az igehirdetésnek és
senki más rajta kívül.

A történettudomány tudja bizonyítani Jézus történetiségét, csak: nem tudja
megmagyarázni, mert nem lehet a szokványos történeti kategóriákban elhelyezní.
A történettudomány Jézus-képe feloldhatatlan rejtélyhez vezet,almit csak a hit
tud feloldani. A hivő Krísztus-képe tehát nincs ellentétben a történeti kritika Jé
zus-képével, hanem sokkal teljesebb annál, A hivő ember előtt ugyanis feltárul
az érettünk emberré lett megváltó Isten titka.

Jegyzetek: 1. W. 'I1riIlling: Jésus devtaa1t I'hfstoíire, Coof.. 318~39. Ol. - 2. J. Jeremias: Le probléma
hístortque de Jésus-Christ. Ediltioln de I'Éptl. 9. o. - 3. HjaJhal István: A Jézrus-mí;,osz és 1\
történelem. VllIJáJgIOSSIág (10011) 23. o. - 4. O. Cuflrnazsn : É1JuJdIesde 'I1héolol'/ie bJhlique. De
Lachaux et N:LestJé. m. O, - 5. J. Jeremias: i, m. 46---<19. o. - 6. W. '[iriilling: J. m, 57. o. ~
7. J. Jere<mias: Kennzeichem der 1pslssima verba Jesu. Synoptis<:he Studien MünChen. 3.9513.
86--93. o. 8. Mérleg: 1969. 003. old. a1Ia[J(ján - 9. Haihn István: A kJét JéZ1U&JIlátosz és a tör

ténelmi J,é1zus. Világosság (196lll) 202. did. - 10. W. 'Iiril,lilll,g: L m. 6O-G5. old. - IL O. CuJlmarun:
i. m. 1316. old.

CSOKA J, LAJOS

I ROMiN KOR KIIllKUlásl ts I BENCtSEK
A XX. század egyik közismert nyu~ti történetfilozófusa, az angol A. Toynbee

az A Study of History című, több nyelvre 1efordított 12 kötetes művében azt ta
nítja, hogy a történeti élet folyamatának: egyes szakaszait, az egyes civilizációk
kialakulását a "challenge" és a "response" kapcsolódása hozza létre. A lelki és
erkölcsi, a társadalmi és gazdasági élet süllyedtségében lévő néptömegek segély
kiáltásaira vagy hívására, a "challange"-re a kor legjobbjai s azok munkatársaí a
tőlük telhető legnagyobb lelki, erkölcsi és fizikai igyekezettel adnak választ, "res
ponse't-t, sietnek segítségükre. A történeti élet emelkedő Irányzata, az új clviilli.
zácíó kialakulása és uralma, ja: kor szellemiségének fölemelése, átlelkesítése, "ethe
rialisation"-je s életrnódjának javítása, nemesítese addig tart, ameddig a kor leg
jobbjaiJnak energiája. Mikor aztán ez a pozitív - rendszerint a vallásból, főleg a
kinyilatkoztatásból táplálkozó - életerő a tömeg negatív jellegű ellenállása kö
vetkeztében kimerül, megkezdődik az illető korszak vagy civilizáció stagnálása,
majd hanyatlása, pusztulása.

Ebben a történetelméleti fölfogásban dolgozott H. Fischer német kultúrtör
ténész, aki az 1969-ben megjelent művében azt mutatta be, hogy a X. század ele
jének tarthatatlan viszonyai követelésére, "Herausforderung"-járn a kor szellemi
elitje miként adott feleletet, "Antwort"-ot, melynek eredménye az európai kul
túrtörténet román korszaka l~. Azt már műve címében - Die Geburt der West
lichen Zivilisatíon. Aus dem Geist des romanischen Manchtums - jelezte, hogy
a korszak: teremtő és irányító egyéniségeit a bencésekben. elsősorban a Cluny-i
bencésekben látja, Megállapítása szerínt az európai történet X-XII. századának
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román korszaka az Ő alkotásuk, "ist die ganz spezifische Leistung eines Teams
von Pionieren, in erster Linie der cluníazensdschen Mönche".

A következőkben - a fejezet tárgyalása folyamán mondottakat Toynbee ~

Fischer fölfogása szerint összegezve - néhány vonásban azt vázoljuk. hogy a
X-XII. századi bencés reformmozgalmak - főleg Cluny-é - miként alakították
kí az európai kultúra vagy civilizáció román korszakát. Ez utóbbi két szóval vagy
fogalommal kapcsolatban megemlítjük, hogy míg az angolok a. cívihzácíén álta
lában kultúrát értenek, addig azt a németek inkább a technikai kultúrára értél
mezík. De maga a kultúra szó is külőnböző értelmet hordoz. Annak sztatikus ér
telmezése egy immár befejezett, lezárt - pl. a román - kor műveltségét jelenti,
a dinamikus pedig annak kiallakítását, tehát a művelődést, annak folyamatát. De a
kultúra jelent értékrendszert is, si ilyen értelemben beszélünk pl. egyházi, lovagi
vagy hindu műveltségról.

Tárgyunkra térve, láttuk, hogy a X. század elején Európa-szerte zavar, nyug
talanság, harc, létbizonytalanság uralkodott. A központi hatalom, a jog és az er
kölcs megingása, az önző feudális társadalom anarchíáia következtében az önbí
ráskodás, a magánbosszú. a gyengébbet elnyomó erőszak jutott uralomra. S ehhez
járult még a szaracénok, a normannok és amagyarok pusztítása. Az élet már
szinte elviselhetetlenné vált; Odó, az első Cluny-i apát és sokan mások a világ
végét várták. Dado verduni püspök komolyan kérdezte Regino tudós bencéstől.

hogv a rnagyarok kiépében nem az idők végét jelentő Gog és Mágog tűntek-e föl?
Am ez az "Untergang"-hangulat a támadalom elitjéből mégsem pesszímíz

must, sorsába beletörődő fatalista tétlenséget váltott ki, hanem - miként 3 év
századdal korábban Nagy Szent Gergely pápában is - Istenbe vetett bizalmat s
abból fakadó életerős aktivitást. Miként a hatalmas fa is kicsi magból fejlődik s a
folyamok is csekély forrásokból fakadnak, úgy a mi korszakunk is néhány nagy
egyén és kolostor hatására bontakozott ki, melynek hordozói és birtokosai a népek
tömegei lettek.

Cluny, Gorze, Brogne alapítóit s az őket követő nagy apátokat. mint Majolust,
Odilót, Hugót; Petrus Venerabilist és a többieket - kiket Fischer "klllturschöp
ferische Mönchselite"-nek nevezett - a transzcendens világnézet ragadta meg és
kerítette hatalmába. Az Istenség, a "Numen" hatása alatt állottak - az Isten,
Krisztus Király, a Maiestas Domini szolgálatában találták . meg életük értelmét,
annak kibontakoztatását.

Ennek érdekében kívántak kiválni a "vi1ág"-ból, annak társadalmi és politikai
kötelékeiből. Ezt támogatták az uralkodók, amikor .Jmmunétas't-t s a pápák, mi
kor "exemptio"-t adományoztak Clunynek és sok más kolostornak, ami által lehe
tővé vált azok autonóm élete. Ez az autonómia és autarkia - míkor maguk gon
doskodtak erkölcsi, szellemi és anyagi igényeik kielégítéséről - nagyfokú függet
lenséget biztosított számukra, amiből viszont .természetszerűleg következett a pár
tok és érdekek fölött álló vezetők rendkívült tekintélye. Utalhatunk itt Szent Adal
bertnak nl. Ottóra gyakorolt hatására vagy a Cluny-I apátokra. akik közül Hug-6
III. Henrik német császár és I. Endre magvar kfrály, majd VII. Gergely és IV.
Henrik, utóda, Pontius II. Kallixt és V. Henrik között igyekezett az ellentéteket
kiegyenlíteni, Petrus Venerabilis pedig Kasztilia és Aragónia Alfonz new kirá
lyait békítette össze, A közéleti tekímtélv páratlan fokát láthatjuk aztán abban is,
hogy a II. keresztes hadjáratra (1147-49) induló VII. Latos francia király Sugerre,
St. Denis apátjára, nl. Konrád német császár pedig Wibaldra, Stabio és Korvey
apátjára bízta távolléte alatt országa kormányzását.

A X. század első felében föltűnő reformszerzetesséz, a "homo novus"-ok élete
befelé fordult s a földi életen és a látható világon túltekíntö, valóban transzcen
dens jellegű volt. Nemcsak a Cluny-i, hanem a többi kolostor is ..az, imádság tisz
teletre méltó hajléka." kívánt lenni. Lakóik, a szerzetesek mezilletődve; félelem
mel és tisztelettel hódoltak a ..Numen tremendum". az Isten fönsége előtt. Ez a
.mumenísztlkus" lelkület fejeződött ki imádságukori és énekükön. szartartásos moz
dúlatalkon és megjelenésükön, azaz egész lényükön. A Megváltó életének, halálá-
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nak és megdicsőülésének átélését az egyes ünnepek és ünnepkörök liturgiája biz
tosította.

Ennek az életnek központi helye a templom volt. Tudjuk, hogy azt mennyire
tervszerűen építették föl és céltudatosan díszítették. Ez a terv- és célszerűség azon
ban nemcsak az értelem műve volt - az érzület is kellő hangsúlyt kapott benne.
Mivel az Istent ők is csak "tükörben és nem színről színre" látták, a konkrét áb
rázolások helyett gyakran alkalmazták a szimbólumokat. Ilyformán lett a kereszt
az Isten háza, a templom alaprajza, míg a 12 oszlop az Isten egyházát tartó 12
apostolt jelképezte, Sámson vagy az oroszlán az Úr Jézust, Libanon cédrusa, Sion
ciprusa pedig Szűz Máriát. A templom megvílágítása, jellegzetes félhomálya
ugyancsak hatott a misztikus vagy numenísztákus érzületre, míként a képek sri
nernek megválogatása is.

Korunk bencéseinek - akárcsak ma Teilhard de Chardinnek - világképét az
univerzalitás, az egyetemesség jellemezte. Isten teremtett világa magába foglalta
a természetest és a természetfölöttit. Olvasmányaikban és művészetükben egyfor
mán szerepeitek az angyalok és ördögök, a szentek és csábítók, az erények és
bűnök. S a természet világában is meglátták a teremtés egységét és Isten nyo
mait, a "vestigium Dei"-t. Ezt az uníverzalísztíkus és teocentrikus szemléletet így
fejezte ki Canterbury-i Szent Anzelm kiváló tanítványa, az autuni bencés Hono
rius a XII. század elején: "Minden Istennek él és minden érzi Teremtőjét. Érzi
Ot az Ég, mely az O parancsára végzi szüntelen körforgását, Érzik a Nap, a Hold
és a csillagok, mert pályájuk pontjait változatlanul megőrizve térnek vissza. Érzi
a Föld, s ezért hozza meg határozott időre gyümölcsét, termését. Érzik a folyók,
melyek míndíg visszatérnek forrásaikba. Érzik a tengerek és a szelek, melyek Par
rancsolójuk szavának engedelmeskedve azonnal elcsitulnak. Érzik a holtak, mer]
Annak parancsára föltámadnak. Érzi az alvilág, mert szavára visszaadja azokat,
akiket elnyelt. Az oktalan barmok is megértik Istent, mert az Altala beléjük oj
tott törvényt míndíg megtartják,"

De nemcsak. a természet, hanem az ember világában is keresték Isten nyomát
s meg is találták Istent a történelemben. A nogentí Guibért műve, a Gesta Deí
per Francos szerínt a frankok, dlletőleg a franciák Isten terveit valósították meg
az I. keresztes hadjárat folyamán. Honorius a Clavis physicae - a természet
kulcsa - című művében a természet világát, az Imago Dei - Isten képe - cím
alatt az emberiség életét ismertette. Jellegzetes tünet, hogy akkor, a XI. század
vége óta tűntek föl az egyetemes, a világtőrténetek, melyek - Dániel jövendölése
nyomán - az ókori keleti népektől kezdve Nagy Sándor és a rómaiak birodal
mán keresztül Jézus Krísztusig, aztán saját korukiig egységbe foglalva ismertették
az emberiség életének fontosabb eseményeit.

S ezzel, a nemzetre, rajra és korra tekintettel nem lI.évő egyetemes, univerzá
lis szemlélettel hozható kapcsolatba az is, hogy az emberiséget nemcsak történe
tileg, hanem "sub specie aeternitatis", az örök élet szempontjából is egységnek
tartották. Odiló Cluny-i apát ezért kapcsolta a XI. század elején a Mindenszentek
ünnepéhez a halottak napját, mely aztán hamarosan általánossá vált az egyházban.

Korunk bencéseinek világszemlélete tehát univerzalisztikus volt, melynek kö
zéppontjában az Úristen állott, "Kinek mímden é!". Ebből a világnézetből követ
kezett aztán annak kollektív, közösségí [ellege is. Az Istennek élő szerzetes el
hagyta a "világ"-ot s egy másik közösség, a kolostor tagja lett. Az egyéni, az in
dividualista szempont azután már nem érdekelte. A közösségben és a közösség
eszmevilágában élt, abban imádkozott és dolgozott. Mert az imádságon kívül dol
goztak is a román kor bencései. Egyesek az apátság adminisztrációjában, mások
annak scrtptóríumában vagy műtermében, Illetőleg műhelyében tevékenykedtek.
S ezt a közösségben dolgozó szer:zetesd társadalm.at igen nagy mértékben jeillemezte
az anonyrmtas, a névtelenség. Iróít s még inkább művészeít csak ritkán tudjuk
megnevezni - nem saját dicsőségükre, hanem Isten kedvéért és a közösség érde
kében hozták létre sokszor "örök" alkotásaikat.

Annak során az értelem, a "ratio" világánál és kellő tudománnyal, "scientia"
val vizsgálták a természet és az emberi élet jelenségeit, melyeket az eszmélkedő
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bölcsesség, a "sapientia" révéln hoztak kapcsolatba Istennel. Ezen az úton halads
a kor legkiválóbb szelleme, a már említett bencés Szent Anzelm, akii összefüggé
seket keresett és rendszert igyekezett belevinni a teológiába is. S ez az egységre
törekvés és rendszeralkotás jelentke2Jett a kor művészetében, annak legfejlettebb
ágában, az építészetben is. A templom belső és külső összefüggését és egységét a
fő- és a mel1ékhajó találkozásánál kialakult négyzetes tér, a "Vierung", illetőleg

a föléje emelt kupola vagy "tour-Ianteme" biztosította. De a részek arányos el
osztására és ÖSSZhangba hozására is tudatosan törekedtek. Szellemi és művészí

alkotásaikban egyaránt a mindent mérték, szám és súly szerint elhelyező - omnia
in mensura et numero et pondere -disponens - Isten volt követendő míntaképük,

Ez, a vílágnézetében, életmódjában és szervezetében a X-XI. században így
kiépült bencés apátság mínt egy valóságos "mikrokosmos", önálló kis világ sok
példányban állott a kortársak előtt. Lakódnak élete nlYitott könyv volt számukra,
melyből a kortársak, az egyházi és a világi. társadalom vezetői és tagjai sokat ta
nultak és hasznosítottak a maguk számára.

Ennek egyik legfőbb és [ellegzetes eszköze a korunkban kifejlett és tömegeket
mozgató zarándoklatok voűtak, melyek Jeruzsálem, Róma és Compostella felé irá
nyultak. Amint a kereszténység elterjedését nagy mértékben segítették az ókorban
a római utak, rnelyek révén a mellettük fekvő városok lettek legelőbb kereszte
nyekké, éppúgy a rní korunkban a nyugati. zarándokutak lettek a románkori ben
cés kultúra legfontosabb "kommunikációs eszközei." A Santiago di Compostellát
fölkereső nyugat-európai zarándoktömegekben egyaránt képviselve voltak főurak,

lovagok és egyszerű emberek, kikhez nemcsak püspökök és apátok, papok és szer
zetesek csatlakoztak, hanem énekmondók és költők is. Ez utóbbiak a zarándokutak
egyes pontjain elbeszélték az azokhoz fűződő mondákat, legendákat, előadták az
ott szereplő hősök (pl. Roland) tetteit. A zarándokutak vonalán vendégházakat,
kórházakat, kolostorokat építettek - itt létesültek a román kor legnagyszerűbb

bencés zarándoktemplomai is, mínt a Vezelay-i, Cluny-i, Limoges-i, moíssací, Tou
louse-í, conquesi és compostellaí. A zarándoklatok részvevői ilyformán nemcsak
lelki élményekben részesültek, hanem míntegy tanulmányutat végezve, történeti,
irodalmi és rnűvészí ismeretekben is gazdagodva, messze vidékekre vitték maguk
kal szellemi kincseiket, ami által a román kultúra hatásos terjesztőivé váltak.

A Cluny-i és a többi szerzetesí mozgalrnak azonban egyébként is hatottak ko
ruk világnézetének és életmódjának alakítására, nemesítésére.

Tudjuk, hogy a pápaság és egyáltalán az egyház reformja a XI. század köze
pén indult meg. Annak legenergikusabb képviselője' a Clunyből Rómába került
Hildebrand volt, aki mint VII. Gergely a pápaság történetének egyik legkirna
gaslóbb alakja lett. O követelte a papság aszketikus életének emelését, a cölibátus
megtartását; az egyház szabadságának, függetlenségének. autonómiájának érdeké
ben ő kívánta a simónia és a világi invesztitúra megszüntetését. Az általa meg
indított harcot négy bencés utódja folytatta, s a Clunyben megválasztott II, Kal
Iixt fejezte be a császársággal 1122-ben Wormsban megkötött konkordátummal.

Cluny első apátja Szent Odó helyeselll állapította meg a X. század első felében,
hogy a világi társadalom helyzetének, vallás-erkölcsi fölfogásának és életének ja
vulása csak a szerzetesség és a papság reformja után következhet be - és be is
következett,

A nemesi osztály, a lovagság a XI. század folyamán jutott a szerzetesség
"numeruisztikus", vallásos eszmekörének hatása alá. Az addig uralkodó önbírásko
dás, ököljog és erőszak nem annyira az államhatalom befolyására szűnt meg, ha
nem sokkal inkább a vallásos eszme uralomra jutása következtében. A lovagok az
Úr Jézus halálára és föltámadására, majd egyéb vallási eseményekre és ünnepekre
emlékezve mondtak le bizonyos napokra, hetekre ellentéteik önhatalmú és fegy
veres elintézéséről s vállalták Isten békéjét, a "Pax Dei"-t vagy legalábbís fegy
verszünetét, a "Treuga Dei"-t, ami a társadalmi béke, rend és biztonság fejlő

dése teréln nagy haladást jelentett. Az egyház ezután már azért áldotta meg a lo
vagok fegyverét, hogy azt csak nemes ügy érdekében, a gyöngék és gyámoltala
nokvédelmére használják.
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Az egyszerű, a falusi nép hasonlóképpen sok hasznos oktatást kapott a kör
nyezetében oly sok helyütt látható kolostoroktól. azok lakóitól. Ott láthatták az
.,ora et labora" - imádkozz és dolgozz - elvéri fölépülő transzcendens, az igazi
keresztény világnézet és életrnód harmonikus megvalósitását. A kolostori templo
mok és szertartásadk szernlélete kiemelte öket a hétköznapok szürkeségéből, meg
éreztette velük Isten fönséget, a "Maiestas Dominív-t és tudatosította bennük is
tengyermekí, magas hivatásukat. De földi, anyagi életük számára is sokat tanul
tak, amikor ~átták, megtapasztalták a bencések magasabb színvonalú gazdasági
kultúráját, intenzívebb mezőgazdaságát, fejlettebb állattenyésztését, s amikor az
apátságok mühelyeíben hasznos iparágakat sajátítottak el, egyesek még rnűvé

szeteket is. S igen sok szegény és beteg a bencés dspítákban talált Istápolóra és
képzett orvosra is.

A clunyi s a vele rokon szellemű reformmozgalmak és azok vezetöi (Fischer
"Mönchsellite"-je) ily módon mintázták meg a X-XII. század románkori kultú
ráját vagy civilizációját, mely egységnek tekintette az emberiséget s azt az Úr
isten felé irányította. S eközben nem feledkezett meg az anyagi, a földi érdekek
szolgálatáról, a magasabb életszínvonal fejlesztéséről sem és arra törekedett, hogy
a béke, rend és harmónia uralkodjék a társadalomban - már amennyire az az
emberek között e földi téreken lehetséges.

A nagy apátok - az elit - által vezetett bencés szerzetesség így adott vá
Ja,;;zt azokra a segélykérő kláltásokra, melyeket a X. század első felének szinte
kétségbeesett társadalma hallatott s így juttatta uralomra azt a szerzetesiesen val
lásos világnézetet, mely kovászként hatotta át és alakította Iti a román kor egy
házi és világi társadalmát. annak életmódját s adott sajátosan új színt és ú] for
mát kultúrtörténetünk ezen új szakaszának.

CSELENYI ISTVAN GABOR

ALBERT CAMUS LÁZADÁSI ~S I KERESZT~NYS~G

Camus világának alapelemei

Albert Camus-nek, a háboru utáni francia szellemiség egyik legnagyobb alak
jának gondolkodása három alapelemre épül. Világának első építőköve az a hit,
melyet a "boldogság vallásának" nevez. Magáénak vallja Goethe szavait a
Sziszifosz-mítoszban: "Mezőm az idő... Megfosztva mínden örökkévalóság
tól, az idővel akarok frigyre lépni."! Eleteleme a [elen, a most, a közvetlen. In
kább jól, mínt sokáig akar élni. Művészetének és gondolkodásának első motívuma
ez a nosztalgia "lthaka földje", a napfényes, derűs mediterrán táj és humánus
népe után. Afrika szülöttje, s innen, a forró égöv alól hozza betölthetetlen bol
dogság-szomját. Ennek a boldogság-imádatnak ellenpúlusa Camus lelkében - és
műveíben - az "abszurd", azaz a rossz milLió megjelenési formája: a szenvedés,
a halál, az igazságtalanság, a háboru, a gonoszság. EzJek az ő számára valóságos
antitézisek. hiszen a szenvedés a boldogság-igényt, a jogtalanság az emberséget,
az értelmetlenség a szellem ígazság-éhét, a halál a halhatatlanság vágyát, sőt belső

követeíményérBh meg. Minden léthelyzet alkalom arra, hogy az értelem szembe
találja magát ezzel a tőle teljesen idegen elemmel, az abszurddal. Mindezek mé
Iyén, "az origó-ponton ott ez a rossz, a halál, melynek színe előtt az ember léte
Iegmélyéből igazság után kiált!,'2

Honnan tör az ernberdségre, a létezökre ez a rém? Ki felelős érte? Az ember
maga? De hiszen minden moccanásával az életet kívánja! A halállal - s az ab
-szurd szinte minden formájával - szemben mindenki ártatlan. Vagy talán Isten
a felelős érte? Camus ezen a ponton jut el Isten tagadásához. Számára ellent-

157



mondás a jó Istenről beszélni, amíkor a teremtésben eluralkodik a rossz: "Isten
nel szemben - írja - nem annyira a, szabadság, mint a rossz problémája ágas
kodik föl. Ez az alternatíva lehetséges: vagy nem vagyunk szabadok, s akkor a
mindenható Isten felelős a rosszért. Vagy szabadok vagyunk és felelősek, de Isten
nem mmdenható'" ... ha pedig, mondhatnánk, nem míndenható, akkor nem is
létezik. E második lehetőség választása tehát Camus .számára az ateizmus válla
lását jelenti. Szíszífosz mítoszának mondanivalója: egyedül, magányosan, de tuda
tosan kell viselnünk az ember-sorsot, újra meg újra meg kell küzdenünk az ab
szurddal; ebben áll az abszurddal találkozó ember tragikus boldogsága. .

Nem megoldás Camus szerint az öngyilkosság, a létezés faladása. De lélek
tani őngyilkosságnak tekinti, ha az ember, feladva a "jelen" szerelmét, bármiféle
örökkévalósághítbe, eszkatológíába menekül. Sót, A [eüázadt ember c. műve sze
rint nem elég egyszeruen elviselni az abszurditást - "mert vétkesek közt cinkos,
aki. néma", tehetnénk hozzá Babits szavával. Számára az abszurd vizsgálata csak
a médszeres kétely alkalmazása, amelynek segitségével továbbhaladhat. S a meg
oldás, melyhez ez a szembesítés szerinte vezethet, a lázadás (la révolte). Ez gon
dolatrendszerének harmadik építőköve, egyben szegletköve. "Azt kíáltom - írja 
hogy semmiben sem hiszek és hogy minden abszurd, de nem kételkedern a saját
kiáltásomban . .. Az első és egyedüli evidencia, amely így az abszurdum megta
pasztalásán belül adódik: a lázadásv.t

A Camus-i lázadás tartalma

Könnyű észrevennünk a Camus-i lázadás kétarcúságát, Egyik oldalról tagadás,
másik oldalról burkolt állítás. Igy [ellemzd a lázadó embert: "Az az ember, akii
nemet mond, de ha visszautasít, ezzel nem tagad: egyúttal igent mond ... A lá
zadás lendülete míndíg értéket állít hallgatólagosan is."s A lázadás tehát nem
szakítás, hanem értékteremtés. az emberi lét értékének állítása. Úgy is mondhat
nánk, a Camus-féle "lázadás" a boldogság-hit s az ettől elidegenítő abszurd szín
tézise; felfogása szerint a hiteles emberség az abszurd tagadásából s az igaz ér
tékek megéléséből születik. Senki sem tagadhatja ennek az emberi hitvallásnak
az értékét, már csak azért sem, mert Camus nem az egyedi ember önállításáról
beszél, mínt Jean-Paul Sartre; nála a lázadás az emberiség "tételezése". A klasz
szikus ember-ideált, az ókor "füzisz"-gondolatát teszi magáévá. Az ő lázadása,
"nem" a jogtalanra, de "igen" az emberi természetre. Cogito-ja ezért így alakul:
"lázadok, tehát vagyunk" -azaz, a rossz elleni küzdelemmel az emberiséget val
lom. S valóban, az igazság és jog megszállottjaként keresi a lehetőséget az emberi
viszonyok megjavítására.

Am jellegzetessége a Camus-i lázadásnak, hogy éppen az itt-re, a most-ra
lehatárolt létezés szeretete miatt - szembefordul minden "ideologizálással". A for
radalmat elfajult lázadásnak mdnősítr, amelyben Prométheuszból Caesar lesz. De
elveti a történelmi kereszténység "kvietizmusát", tűrésre nevelését is, mert (fel
fogása szerint) azzal, hogy "a rossz és a gyilkos gonoszság orvoslását a 'törtéLel
men túlra utalja"6 szentesítette és abszurdnak hagyta meg a szenvedést, Ezért
lázadásának iránya: még ma nekiszegülni a rossznak.

Ateízmusa sem akar valamiféle könnyebb út lenni. Lázasan keresi, hogyan
lehet Isten nélkül berendezni az életet, sőt "szentté lenni Isten nélkül'".7 Számára
csak két világ lehetséges. A rossz szentesítésének világa, melyet azonosít a "kegye
lern világával" (ti. azzal, melyben mindent készen kapottnak vesznek), s a "rossz
elleni lázadás világa", melyben helyet kap a kezdeményezés,. a dolgokat és em
bereket egybefűző szeretet, gyengédség (tendresse) az evilági boldogság érdekében.
Camus, amikor így azonosította az emberért való lázadást az Isten ellen való lá
zadással, túljutott a Nietzsche-féle metafizikai lázadáson. E szakítás legutolsó kö
vetkezményeit is tisztázni akarja. S rájön, hogy az emberre zuhanó felelősség ár
nyékot vet minden cselekedetre. "Nem állíthatjuk senkiről, hogy ártatlan, viszont
nyugodtan állíthatjuk míndenkíről, hogy bűnöz".3 Camus az ateista Jansen, aki

158



mínden cselekedet mélyén önzést - bűnt lát. Ez a szüntelen igazság-keresés ve
zeti el a felismerésig. hogy az "egyetlen igaz" Jézus Krísztus volt. "Az a tragé
díánk - rnondatja egyik hősével -, hogy egyedül' hagyott minket... Mi pedig
nem vagyunk képesek megtenni azt, amit ő tett, és meghalni, mint Ő".9 Számára
Krisztus mégsem a lázadás, hanem a tehetetlenné tevő belenyugvás megszemélye
sítője. Azt jelentené ez, hogy Camus lázadásának nem lenne mondanívalója a ke
reszténység számára? Korántsem állíthatjuk. Utolsó gyűjteményes művének, A
s.támúzetés és az országnak címszavai - mint egész életműve - sejtelmés vá
gyakozást vetítenek ki ismeretlen távlatok felé. Milyen "ország" felé? - az író
erre nem felel. Gondolkodásának keresztény értékelését mégis e felől a teljesség
vágy felől kell kezdenünk,

Az abszurd gyökere

Bármennyire is úgy tűnik Camus műveí - A pestis, A bukás, A száműzetés

és az ország - olvasása közben, hogy itt valamilyen ellenvallás prédikátora szóí
hozzánk, észre kell vennünk, hogy gondolkodásának elemei nem idegenek a ke
reszténységtől, sőt keresztény problematikára épülnek (már könyvcímei is erre
utalnak); nem túlzó talán még Jolivet kifejezése sem, míkor Camus-t' (Sartre-ral
együtt) az "abszurd teológusának" nevezí.w Gondoljunk míndenekelőtt a "boldog
ság vallására", Az a benyomásunk, Camus valamiféle megsejtett "romlatlan ter
mészet" nevében lázad, míntegy visszaérez az emberi tudat mélyén hordozott ős

képekre, a halhatatlanság, a szenvedésmentesség, a külső-belső harmónia és jóság
paradicsomi állapotára. Az elveszett éden ízét érzi' lelkében, s ezért találja gyöt
relmesnek az emberi létet pillanatnyí formájában. Pontosan úgy, mint az ókeresz
tény kor atyái, akik az Eden és az Ország feszültségi íve közott látják a törté
nelmet; akiknél az ősállapot a zsinórmérték, amely felé az ember nyújtózík.I!

Am akkor az ellentétel, az abszurd ideológiája is ugyanazt rögzíti a maga
sajátos nyelvén, mínt amit már a prófétai irodalom, aztán Szent Pál,
s nyomukban a későbbi teológia az "elesett természet" állapotának, alapvető el
idegenedettségnek ír le. A fizikai rosszban, a szenvedésben, a halál felé rnene
telésben szerantünk is több fáj, mint fizikai okok együtthatása. a kietlenség, meg
semmisülés érzése fenyeget bennünket ezekben. S Camus még akkor sem jár mesz
sze a keresztény felfogástól, mikor ennek az abszurdnak, az elesettségnek a for
rását keresi. Azzal, hogy mínden rosszat az önzésre, mint elidegenítő erőre vezet
vissza, ugyanazt látja meg (ha tisztán immanens síkion is), amit Szerit Pál: így
fogalmaz meg: "a halál fullánkja a bűn"; az édeni összhang elvesztéséért tehát
lényegében maga az ember a felelős. A bűn elídegenítő szerepét abban kell lát
nunk, hogy az énre-zárulás - nyilván a tulajdon-rendszer kialakulásával párhu
zamosan, mint annak erkölcsi vetülete -, a mások és a dolgok ellen való fordu
lás beleivódott az emberi psziché minden megnyilvánulásába,a történelem folya
mán sokszorosan egymásra épülő elidegenedésí viszonyok elöntötték az egyélni és
társas élet minden vonatkozását, s lassacskán valóban abszurd légkört teremtettek,
melyben még a legkisebb, akár természetes rossz is a személyiség elleni merény
letnek tűnik. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy valóban az abszurdnak maga az
ember az oka igaz, nem egyszeruen a "ma" adottságai között, mint Camus gon
dolja, hanem egész történelme dimenziójában.

Erről a "háttérről" nem feledkezhetűnk meg, amikor a lét "abszurd" voltáról
hallunk. Camus már olyan világról lad számot, melyben az évezredes folyamat
tűrhetetlen fokot érlelt ki. A társadalom, amelyben él, végsőkig egyedekre hullott,
az egyéni érdek, a harácsolás, a "mindenki ellen" sz,elleme hálózza át. Camus
ennek a világnak ellentmondásosságát, elembertelenedettségét fejezi ki - hiteles,
"belülről" átélt információként - az abszurdban.V Camus számára az abszurdról
beszélni nem divat kérdése, benne az elidegenedés-érzet nem egyszeruen lélek
tani tény, mínt Sartre-nál vagy az amerikai íróknál-gondolkodóknál-'' (Updike-nál,
Salingernél s a többieknél), hanem magának a léleknek a megbetegedése. Láza-
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dása egy rendkívül érzékeny lélek ösztönszerű tiltakozása még a legapróbb em
bertelenségek eJilen is, s egyúttal a teljesség utáni vágyakozás kifejezése.

Ez az ember az erőszak századában - háborúk, fasizmus, diktatúrák korá
ban - nem akar azok közé állni, akik némák a mz:ikai és erkölcsi rossz elhatal
masodása láttán. Karaktere ezért lehet - noha ateista felfogású - rokonszenves
a keresztény ember számára. Lázadása - nézetünk szerint - elsősorban nem is
metafizikai proelémát vet fel, inkább úgy értékelhetjük, mínt az adott társadalom
tarthatatlanságának megvallását. s mint, ezen keresztül, az egész történelem fö
lötti ítéletet. Látjuk azonban lázadása korlátait is. Csak lázadás, csak kritika
maradt, elfogadható megoldás nélkül.

Hiszen ha az abszurd gyökere az eltorzult emberi viszonyokban van, ez azt
jelenti, hogy előbb meg kell szabadítani a világot az elidegenedéstőle erkölcsi-tu
dati formájától, az önzéstől, de annak társadalmi, anyagi hordozóit is, hogy az
abszurd elíleni küzdelemnek egyáltalán legyen esélye. Camus-ben a megoldásnak
ez az útja már nem tudatosult; ő Sziszifoszt boldognak látja reménytelenségében
- épp ezért az ő lázadását kell a rossz szentesítésének látnunk. It,

lsten és a rossz

Mégsem zárkózhatunk el a metafizikai probléma elől, még ha le is "számít
juk" a történelem ellidegenedés-folyamatának rontó hatását, vagyis ha a "világ
bűnének" itt leírt formájában, s így a történelem összefüggéseiben keressük az
abszurd forrását, még mindig nyitva marad a Camus-i probléma mélye: hogyan
fér össze egyáltalán Isten létével olyan világ, melyben a rossz így elura1kodhatott.

Hogy jogos a kérdés ilyen általános felvetése, azt mutatja, hogy maga Aquinói
Szent Tamás is megfogalmazza a nehézséget: "Úgy látszik, nincs Isten, mert ha
volna, nem lehetne rossz a vülágon.; a végtelen jóság ugyanis nem fér meg a rosz
szal, sőt azt egyenesen kizárja."15 S hogy a rossz égő probléma a hivő ember
számára, azt az ószövetségi Jób kísértetiesen Camus-i kiáltása is igazolja: "Mit
cselekedtem én neked, ó, emberek őrzője? Miért tettél ki céltáblául magadnak?"
(Jób 7,20).

Eszre kell azonban vennünk, hogy ez a probléma-felvetés - s így Camus
Isten elleni lázadása is - olyan fogalmakon nyugszik, melyek nem adnak hite
les képet sem Istenről, sem a teremtésről (s benne az emberről), s ezt még az
ószövetség világában mozgó Jóbra vonatkozóan is tartanunk kell.

Kezdjük a teremtmények oldaláról. Világosan kell látnunk, hogy sem az em
ber, sem a viilág nem Isten, hanern bontakozáshan lévő lét; a nem teljes léttel
pedig eleve együtt jár a léthiány. Ez csak annak számára összeegyeztethetetlen
Isten jóságával, aki a világot az Abszolútum kiáradásának tekinti. A szükségszerű

kiáradásban ugyanis a keletkező állapotnak is szükségszerűnek - egyben szük
ségszerűen jónak - kellene lennie. Szabad teremtésben viszont fokozatokat talá
lunk. Minden létező, még ha torzó is, ha csak percre fellobbant élet is, a szeretet
ingyenes adománya, szerves része a teremtés bontakozásának. Nem fogadjuk hát
el, hogy a világ abszurd lenne, legfeljebb értelmünk számára - a tudományok
mai állása szerínt is - ismert és ismeretlen tényezők együtteséből előálló szőve

vény, melyben - Teilhard szavaival - a "jó", az e]őrelendiilés, és a "ro!íSz", a
hanyatlás fáziisa karöltve járt; a bontakozás összetevöí.w

A természeti rossz az ember számára s-em feltétlenül abszurd. Hiszen éppen
a mostoha életkörülmények űzik újabb meg újabb életformák, a civilizáció egyre
magasabb feltételeinek megteremtésére. a híányosságok ösztönzőleg hatnak alkotó
kedvének felszítá:sára. Lázadás ez, valóban, alkotó láz, mely forrongásban tartja
az ember kezdeményező erejét, kutatni hajtj/i a gondolkodót, gyárakba, tárnákba,
laboratóriumokba, iskolákba hívja az emberek millióit. Ez a lázadás, s a mögötte
megbúvó, abszurdnak tűnő léthiány így mozgatja az egész történelmet, az embe
riség előrehaladását - még ha ezt a lendületet meg is töri a bún, az elidegene
dés. De vajon éppen a bűnt, az erkölcsi rosszat miért "engedte meg" Isten? Ha a
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Camus-i abszurd teológiai probléma, akkor éppen azért az, merIt akarat1anul is a
mysterium iniquitatis-ra, a gonoszság titkám kérdez. Mégis látnunk kell, hogy
amint Camus statikus világképe miatt nem talál feleletet a természeti. rosszra, úgy
az erköles sem érthető távlat, mozgás, a jó és rossz feszültsége, dialektikája nél
kül. Igaz tehát, hogy a gonoszság lehetősége szabadságunkkal adva van. Am csak
úgy tehetünk jót, ha tehetnénk rosszat, mégis jót teszünk. A gonoszság oliyan az
ember világában, mint a negatív elektromosság: csak akkor van áram, ha jelen
van negatív töltés is; csak akkor áll elő erkölcsi érték, ha a rossz húzóerejét le
küzdve a jót tesszük. A bún lehetősége teszi tehát lehetövé számunkra a jóért
való küzdelmet.t?

S a másik oldalról nézve a kérdést, belátható, hogy Isten mindenhacóságával
éppen az nem férne össze, hogy nem tudna szabad teremtményt útra indítani, s
nem tudná erejét a rossz ellenére érvényesíteni. Az az istenfogaíom, amely Camus
lelkében él, a deisták Vílág-Gépésze, akinek létével nem fér össze az ember sza
badsága és önrendelkezése, ez a kép azonban nem a kereszténység Istene. Az az
Atya, akit Krisztus elénk tár, nem a bűnök látványában gyönyörködik, amint azt
Camus (vagy Sartre) elképzeli, hanem a bűn legyűrésében, a 'rossz vonzása elle
nére épülő Ország erővonalaiinak szépségében. "Az erő - mínt Szent Pál mondia
- az erőtlenségben lesz tcljessé".Nemcsak hogy az Abszurd, de még a Rossz
sem valamííyen ellenisten ör'[öngése, nem holmi bosszúálló, vak: hatalom önző

szadizmusa, hanem az ember nagykorúvá érlelődésének feltétele; s nem feledhet
jük el, hogy ezt az embert Krisztusban egiészen magáénak vallotta az Atya.

A keresztény és a rossz

Az alternatíva tehát korántsem az, "vagy nem vagyunk szabadok és Isten
mindenható s akkor felelős - vagy szabadok és felelősek vagyunk, de Isten többé
nem mindenható" -, hanem Isten akkor igazán mindenható, ha merí - mint merte
is a kinyilatkoztatás szerint - vállalni a szabad akarat adományozásának kocká
zatát, A kettős lehetőség csak így alakulhat - az emberre vonatkoztatva, Vagy
nem vagyunk szabadok-öntudatosak. s akkor se a bűnért nem vagyunk felelősek,

sem az örömre nem vagyunk méltók; vagy valóban szabadok vagyunk s minde
nestől felelősek a világterv reánk eső részéért.

Igaz, tragikus nagyság ez. Nemet is tudunk mondaní. De igent is. :És ezért az
igenént, az emberben Istenre visszafelelő értékállításért "érdemes volt", emberileg
szólva, Istennek szabaddá tennie az embert. Helyeselll látja tehát Camus, hogy az
ember felelős, legfőképpen önzéséért és szeretetlenségéért, de ez a felelősség a fiú
ság felelőssége, az Ország munkálásában, melyben a búza a konkolyellenére.nő

fel és izmosodik termővé,

Nem használhatjuk tehát fel - mínt, kétségtelen, oly sokan a történelemben 
a Gondvíselésről szóló ,tanítást vagy a krísztusí "bo[dogságok" tanítását a világ
Igazságtalanságainak s abszurditásainak szentesttésére," A szegénység, az együtt
sírás, a másért éhezés Krisztusnál a szeretet, mégpedig a társadalmi értékű má
sokért-cselekvés színonímáí.; a rossz és az elídegenítő erők elleni küzdelemre szö
lítanak.

Kétségtelen: a keresztény ember nem Prométheusz, De hiszen már tudja, nem
vak istenek ellen kell ~zadrua, hanem a benne s világában megbúvó abszurd
ellen. F6 nem is Sziszifosz, mert küzdelme már nem kilátástalan. T,udja, hogy
Krísztus legyőzte a világot, épp míndenkí és mínden iránt való szeretetével, s
tudja, hogy ezt a megváltást valósággá teheti önmaga és társai számára az em
berség tetteiben, az Ország munkálásában,

Az eszkatológia távlatával a kereszténység mégsem követ eilI árulást az ember
ellen. Hiszen épp az méltó az emberhez, hogy van jövője, hogy kIilép önmagábók
s a jövőért is él< a jelen tetteiben. Láttuk, hogy az abszurd egy egész történelem
"tennéke", épp ezért máról holnapra lehetetlen kiirtani. Az abszurddal való ki
egyezést épp az jelentené, ha - mínt Camus - távlat nélkül lázadnánk ellene.
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A keresztény ember a gyökeres orvoslás hitével, közösség-szolgálatban gyümöl
csöző üdvösségre törekvésében már túllép a pl2sZta lázadáson, s a végső állapotot
hozza közelebb.

Ha tehát igazán mélyre nézünk, nem fogadhatjuk el, hogy a kegyelem világa
szemben állna az emberség világával - hiszen a kegyelemmel való együttmű

ködés valójában a rossz elleni lázadást is magában foglalja, sőt túl is haladja -,
hanem azt mondhatjuk, ez a két vflág áll szemben. egymással: a kegyelemmel
együttműködő emberség és a kegyelmet visszautasító önzés világa. Hiszen "aki
szeretetben él, Istenben é]".

Camus ateizmusának értelme

Hogy értékeljük ezek után Camus ateízmusát, a "szentnek lenni Isten nélkül"
programját? A felelet igen nehéz.

Hívjuk segítségül a szentjánosi gondolatot: "Aki nem szeret, nem ismeri Is
tent, mert Isten a szeretet", Elhet tehát még a tudata-akarata szerínt Isten nélkül
élőben is Isten ereje, ha igazán szeret; s aki azt hiszi, hogy "kegyelem nélkül"
szent, ha valóban szent, akkor már Isten kegyelmével működött együtt. S ugyan
akkor: a magukat istenhivőnek vallök is lehetnek Isten nélkül élők, de tetteikkel,
életükkel: önzésükkel, hidegségükkel. szeretetlenségükkel kizárják lelkükből a ke
gyelem jelenlétét.

Lehet tehát, hogy Camus, bár tudata," fogalmai szerint ateista, vagy legalábbis
antiteista VOJ.t19, Istennel harcoló lázadása azonban nem annak az Atyának szólt,
akit ~risztus közvetített; sőt emberség-hitével épp 1lEl!éje tört utat. Az a gondo1
kodő, aki legigazabb embernek tartotta Jézus Krisztust, találkozhatott életében
létvállalásával, a kegyelemmel, sokkal inkább, mint sok-sok keI'€S2ltény.20 Az a
tragikus félreismerés azonban, melyről istenfogalma árulkodik, mélységes Ielkiís
meretvízsgálatra szólít bennünket. Bizonyos, ha a keresztény tömegek - nemcsak
környezetében, de a múlt távlataiban is - valóban Krisztus arcvonásait hordozták
volna, Camus felfedezte volna bennük az igaz emberség kritériumát, s nem azono
sította volna a "smkrális világ" fogalmát a nem hiteles emberséggel.21

Jegyzetek: 1. Albert Camus: Le Mythe de Sisyphe, París, 1942. 93. és 112. o. - 2. camus:
L'oomrn';' révette. Paris, 1955. 374. o. - 3: SisYJ)he '19. o. - 4. L'homme Il1éVlelté 25---00. 0' 

5. ue. - 6. i. m, 374-5,. o. - 7. i. m. 276. o. - 8. 1. m, 35. O. - 9. A b u k á s ban CJamence
az üdvöt keresve .rézusra gondol, aik.i megbocsátott a házasságtörő aSSZ<Ja1\Vn:::.k 15 és meghaJli
baratatért. - 10, VÖ: Régis Joll:vet: La tMruogte de l'albsUJrde, PaTiS, 1961. 27. o. - 11. Paul
EvdQlki!ffiiClV: La conmaíssance de Dieu, seilion I:a tradition oríentale, Lyon, 1967. 2'1~2Jll. o. -
12. MáI%US György-.I101I'diaí ZádOlI": Irányz.artJok II maa potglárí filozÓfiába!l1, Bp. 1964. 116. o. -
13. Sidney Finkelste1n: Elidegenedés és egz'aztencíahzmus az amerikai wcxlJ8l1omban. Bp. 1968.
14&, 2m, 316. o. - 14. VilágOSSág, 14. évf. 2. SZ. Ancsei: SzísZ'Üfossml vítatkozva. - W. Aquinói
SZ. Tamás: Summa 'I1heolo;gica, Pats r. q. 2. a. 3, ob], '1. - ali. P. Teill!wlrd de Chardin:
Le M1l1eu dívín, LV. 200. o. - 17. Étienne Borne; Le prQl>leme du mal, PalI'ÚlS, 1000. 194. o.
- 18. OuHaet: Jésus-ChIíst hier et !lIUjoUI1d'hwl, Paris, 196'3. 32. o. - 19. Les Temps M.bdernes,
19.511. V. és VIII. - 2JJ. VÖ: S2JaJbó Ferenc: Mai jjrók és gJOndoillwd6:k, Louvaln, 1965. Ca
mUS-TŐl. - 21. Henry de LuJbac: Le drarne de l'humall1Ísrne athée, Paris. 1945. 89. o.

Nem a papok országát, hanem az Isten országát jött Krisztus felállítani.
Legyetek Isten gyermekei minden társadalmi alakulásban. ez az Isten országa,
de küzdjetek és érvényesüljetek Isten adta erőUek szerint, ez az lsten örök gon
dolata s a ti fel'adatotok.

Prohász~a Ottokár
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SAN FRANCESCO D'ASSISI

NAPHIMNUSZA

Mindenható, fölséges jó Uram,

minden dicséret, hódolat és áldás

csak Tenéked jár ki,

s nevedet méltón nem mondja száj ki.

Dicsértessél, Uram, s minden teremtményed,

legkivált pedig bátyánkurunk, a nap,

aki mireánk világot áraszt:

tündöklő s roppant fénnyel sugaras;

tükrözi, Fölség, a Te arcodat.

Dicsérjen, Uram, hold asszonynénénk s valamennyi csillag:

j'enyükkel az eget gyöngyen teleirtad.

Dicsérjen, Uram, testvérünk, a szellő,

a lég s minden idő, borús vagy derengő;

általuk nyújtod, nékünk ami ,kellő.

Dicsérjen, U7"am, húgocskánk, a víz:

alázatos, hasznos, becses és derűs.

Dicsérjen, Uram, testvérünk, a tűz;

vele éjet derítsz:

ékes és vidám, hatalmas és erős.

Dicsérjen, Uram, anyaföld nénénk;

szállást, minékünk ő juttat élést,

te1'em gyümölcsöt, tarka virágot, füvet, különfélét.

Dicsérjen, Uram, aki szerelmedért másnak megbocsát,

s elszenved kórt és keserűséget.

Boldog, ki békén tűr;

megkoronázza érette Fölséged.

Dicsérjen, Uram, testi halál nénénk:

el nem keriüte anyaszült lény még.

Jaj annak, kit halálos vétekben ér ett

Boldog, kit szentséges szándékod vezérel:

a másodUc halál kíméli sze7/lélyét.

Nosza, diosérjéte,k s áldjátok Uram,

szolgálván hálával s alázatosan.

SZEDŰ D'G:NES fordítása
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EGY GYERMEKKOR TÖRTÉNETÉBŐL

ONÉLETRAJZI RÉSZLETEK

írta MÉCS LASZLÚ

Mindent láttam
... így éltem én kettős életet már gyerekkoromban. Ha egyedül voltam,

főképp éjjel, akkor féltem. A Fekete Mitológia fekete varázslata alatt éltek
érzékszerveim. Ejjel például nem mertem kimenni az udvarra. Ott sötétlett
felső kértünk, mely felfutott sűrű szilvásaival egész a ·temetőig. Úgy áradt
onnan a sötétség mcsevirágos lelkemre, mint a tűzhányó korma valamikor
Pompei pazar virágos kertjeire. Azért, ha ki kellett mennem este vagy éjjel,
mindég édesapámat hívtam. Ez az alapjában véve elnehezedett, kényelmes
mozgású ember sohase nevetett ki és nem szidott össze. Valószínűleg őt is
gyötörte gyerekkorában, sőt később is a Fekete Mitológia fekete mágiája.
Mamát sohase hívtam, mert ő erős egyéniség volt és kinevetett volna vagy
megkorholt volna.

Mondom, ez csak akkor vett erőt rajtam, ez az ismeretlen, rontó erőktől

való félelem, ha egyedül voltam. De. sokat voltam együtt másokkal. A leg
szegényebb falusi gyerekekkel. Ezek révén megismertem falum szegény és na
gyon küzdelmes életét. írtam már, hogy voltam nyírfaseprőkészitőknél. Vol
tam kosárkészítőknél. Voltam szerszámkészítőknél, akik nagy bükkfa-tör
zseket vettek meg az erdésztől, gereblyéket, kaszanyeleket, fejszenyele
ket, eketalyigákat s más hasonlókat készítettek apáiktól tanult mes
terségbeli ügyeskedéssel, aztán szekereken szállitották délebbre fekvő fal
vakba, ahol ezt a háziipart nem ismerték. Voltam az "uhlyárok
nál", vagyis szénégetőknél, persze anyai engedéllyel. Egy Liba Pista
nevű, nálam idősebb fiú járt velem iskolába. Az felvitt egyszer a he
gyekbe apjához, aki egy ilyen szénégető csoportnak volt a vezetője. Láttam,
hogy építik a "milyát", melyet Mikszáth "millé"-nek nevez, Bakonybélben
pedig boksának hívnak. A Liba Pista lisztet és zsírt vitt apjának, s láttam
hogyan csinálják a "bagós-galuskát" mikor is mindent fakanállal gyúrnak,
kavarnak, tépnek, anélkül, hogy hozzányúlnának erősen kormos-szenés ke
zükkel, míg belekerül a bogrács vizébe. Láttam szövőszékeket még! Nem is
egyet. A nem nagy lakás első szobájában vagy egyetlen szobájában állították
fel, s majdnem teljesen betöltötte a szobát. Láttam, hogy futtat ják, repítik
a vetélőt a szálak között s ott figyeltem meg, hogy a harkály ilyen vetélő

repüléssel száll fától fáig vagy kerttől kertig. Láttam egy nagyapát kiterítve ka
rácsonykor az egyetlen szobában, aki hordó szélére állt a kamrában, hogy
eJérjen valami új csizmát á mestergerendák szögén, megcsúszott, a hordó éle
a két combja közé került s ketté vágta az ágyékát : épp karácsony vigiliá
ján; a komódon ott díszlett a karácsonyfa, alatta a bölcső, a bölcsőben cse
csemő. Láttam a legszegényebbek életét és láttam a .Jeggazdagabbak" por
táját, amilyenek Rédayék voltak - de ez csak viszonylagos gazdagság: a pa
raszté. Mert mindenre szükség van az élet folytatásához .: Ha egy lovat elad
nának, hogy gyereküket iskoláztassák, akkor mivel szántanának? Azért a pa
rásztember igazában sohase volt "gazdag". még ha volt is mit "aprítania a
tejbe". Láttam a primitív fájdalom kollektív őrjöngését temetéseken ; láttam
a primitív öröm hirtelen megőrülését a lakodalmi együttesekben. Láttam az
esetlegesség, a Véletlen játékát, mikor Satanas hálóval halászott, s fohászkod
tam, hogy csillanjon meg a hálójában legalább egy kisujjnyi hal, csak neki
lévén hálója és a molnársegédnek. Láttam az elemek tébolyát, mikor három
kis ház is égett egyszerre csűrjeivel. kazlával együtt, s a nők féltébolyultan
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térden csúszkáltak a sárban, Isten felé hado.nászva, markolászva kinyújtott
karjukkal, hogy lehúzzák az égből. Láttam erdők roham-lépésekben futó
égését. Láttam a Hernád, a komoly öreg Hernád megkergülését a Templom
hegyről, mikor mindent elárasztott, főképp a Rónaságnak nevezett mezőt, s
vitte a búzakereszteket, mint valami arany tutajokat ; vitte a Szokolyból el
hurcolt pallót, mely immár darabokra kezdett szétesni, s e részekkel és az
elsodort gát óriási gallyasfa-kévéivel döngette a kisfalusi pallót, mely ingott,
mint nagy, százlábú állat, felfordult s tiszott a szennyes áron. Láttam a Gyár
építését. Megjelent az állomás melletti földeken Weiser zsidó vezérigazgató
Kassáról és más szakállasok. Láttam a méréseket, a fundamentumok ásását,
játszottam közöttük más gyerekekkel. Láttarn a kátrányos tetőrészt, a ké
mények füstölését. Láttam a legények és férfiak "rugalmas belépését a Gyár
ba és gyűrődött arccal, szennyes ruhában való házatérését. Láttam a szuper
foszfát keverését, melytől büdös. lett a falu szűzi levegője, ibolyaszagú lombjai
es csalitosai. Láttam a falu összes kajszinbarackjainak kiszáradását és nem
mosolyogtak többé az égre rózsaszínű menyasszony-arcukkal ; és láttam. az
összes tavaszi fecskék kipusztulását szűlőfalumban a műtrágyagyár füstjétől.

Mindent láttam, mindent és mindenkit szerettem. Mindennek része tud
tam lenni zengő, életes erőkkel. De mihelyt magamra maradtam bárhol és
bármikor: mélabúsan és Fekete Mítológiában éltem életem első negyedszá
zadában.

Hamvazószerda
Hamvazószerdán, vagy utána való vasárnap mi.ndenki meghamvazkodott.

Az ottani öreg pap csak elmorogta a szertartás mondatát latinul: "Memento
homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris." Senki se értette. Én se. Én
aztán sok évvel később másképp hamvaztam. Pillanatra megálltam. mikor a
térdelő homlokára keresztet rajzoltam a szentelt barkából égetett hamuval,
s bár tiltva volt, magyarul mondtam : "Emlékezzél ember, hogy por vagy és
porrá leszel." Istenem, milyen furcsán éreztern magam, mikor anyja karján
a kisded rámnézett kék vagy fekete angyal szemével, vagy a kamasz fiúk,
kamasz lányok, vagy a szép nagylányok, nagylegények életvidám szemükkel
- és suttogtam nekik: "Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel."
Az öregeknél nem éreztem a zavart. Lehajtották fejüket s ebben az alázatban
benne volt a válasz: "úgy van."

Mondom, szülőfalumban ezt így nem tudtam, nem tudtuk. Talán a pap
se gondolt rá..Hiszen a legszentebb dolog issablónossá, gépiessé válhatik
az élet legfönségesebb pillanataiban: akár vallásról, akár hazafiasságról, há
zasságról - vagy csak a semminek látszó szerelemről van szó.

De a nagyböjt megkezdődött. Az akkori embereknek nem kellett róla
különösképpen prédikálni. A nagylányok este eljöttek édesapámhoz. Beve
zette őket a nagyszebába a zongorához és próbálgatták a passiót énekelni a
négy evangélista szövege szerint. Persze édesanyám nem nagyon örült ezek
nek a próbáknak, mert hiába készített seprőt az előszobába, mégse tudták
teljesen letísztogatni a havat, sarat csízmájukról. Ilyenkor hiába próbálta
megőrizni a "szép szoba" ünnepi tisztaságát, meg kellett engednie a Kenyér
őfelsége szolgálata miatt - mint ahogy a Kenyér zsarnoksága miatt száz
ezreknek és százmíllíóknak kell eltűrniök a világon, hogy álmaik legbelsőbb"

legszebb ünnepi szép-szobájában sáros csízmával megjelenjen a virágos sző-··

nyegeken a nyers, faragatlan élet.
Próba után a nagylányok fölmentek a Templomhegyre: Körülállták a

templom előtti nagy fa feszületet s nagyböjti énekeket énekeltek. "A kereszt
fához megyek. Mert máshol nem lelhetek. nyugodalmat lelkemnek." Erős, vad
viharhangjuk most szelídebb volt, mint máskor, s a nép jólesően hallgatta
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.mind a négy faluban. Szép emlékem ez a húsvétig megísmétlődö áhítatos
hangáradat, melyet nem dirigált karmester, csak az áhítat, mínt az erdők

madarainak alkalmi kórusát. ,
Megkezdődött a nagyböjti szent csend. Eltűntek a harmonikák, szájhar

.monikák. Edesanyám elkérte a Palkó tehenész dudáját és elzárta, nehogy kí
sértésbe essék. Szó nélkül odaadta. A legények nem jártak összefogózva, nó
tázva korcsmázás után. Egy legény fütyürészve ment hazafelé jókedvében;
úgy ment keresztül az udvaron is: az anyja kiugrott a konyhából és szájon
vágta. A fiú tudta a nagyböjti mórest és elhallgatott. Nem emlékszem rá.

'hogy a plébános ilyenekről prédikált volna. A tömegekben még élt akkor az
a tisztesség-ösztön, hogy temetésen nem illik fütyürészni. Nagyböjt nem
egyéb, mint Krísztus világraszóló ravatalozása a világraszóló feltámadási
.ujjongás előtt.

Ma az emberiség soha sem tart szünetet a szórakozások hajszolásában,
próbálja elkábítani állandó rettegését a világkatasztrófáktól. Ezek az altató
szerek elrontják lelkiismerete nyugalmát. Az Egyesült Allamokban egymil
liárd altatótablettát nyelnek az emberek évenként. A mai emberiségnek nincs
:nagyböjti .csendje s feltámadási ünnepe.

Nagyszombat
Édesanyám nagypénteken délután öt körül összegereblyézte a családi fé

szekalját. tehát Lyulyát, Palkó tehenészt, a három diáklányt, akik nemcégen
érkeztek haza, Imre öcsémet és engem. Mindenki ünneplőbe öltözött. Min
denkinek krajcárokat adott a kezébe, ő maga egy tízkoronást dugott fekete
kesztyűjébe. ami nagyon-nagy dolog volt éppen tőle, akinek fő életelve volt:
"Beosztás!" Apát le kellett hívnom a méhestől, Adott neki kávét, melyet
.előző nap főzött s most csak megmelegítétte. Nekünk megmagyarázta, hogy
apa nagyon fáradt a kórusi tevékenységtől, passió-dirigálástól. Ö fog vi
gyázni a házra, nagyszombat reggelén korán kell fefkelnie.
, Úgyis volt. Engem se hagytak aludni, hisz már egyházi "személyiség" let
,tem, mióta ministráltam, A húsvéti gyertya .megszentelése után követke
zett" a keresztkút-szentelés, Utána fekve arcraborult a pap, kurátor, mi
nístráns-kar az oltár lépcsőjén, míg a kar a Mindenszentek Iitániáját éne
kelte. Közepe táián a pap felkelt, bementünk a sekrestyébe, fehér míseru
hát vett fel, a litánia vége már átmenet volt az allelujás miséhez, a pap
énekelte a Glóriát; a ministránsok, félretéve a kereplőket. csengőket ráztak,
megharsant falrengetően az orgona, a harangok, melyek zöldcsütörtök Gló
riája után "Rómába mentek", most mind megszólaltak, s míg mfndez csen
gett,zengett, kongott, én berohantam a sekrestyébe, lehánytam magamról a
mir-.istránsruhát, kiszaladtam a templomból, lerohantam a méhes mellett a
Templomhegyről az udvarunkra. onnan a Hrubecs-patakhoz az iskolakert
mellett. Az egész falu ott mosdott a harangszó megzendülése óta. Voltak,
akik messzebb laktak, s most értek oda velem egyszerre, voltak, akik a kö
zeli mezőkön dolgoztak, otthagyták a kapát, ekét s mosdaní jöttek a patakba.
Minden és mindenki kacagott, főképp a gyerekek és a fiatal lányok. kacagott
a Nap, kacagott kertünkben a korai cseresznyefa, a korai barackfa, moso
lyogtak a gondvert öregek egymásra, a kék, nagyon kék .tavaszi égre, mo
solygott a nagyon kék, föltámadási kék. tavaszi kék ég minderre a mcsoly
gásra, kacagásra, tavaszodásra, feltámadásra.

,Edesanyámat nem sokszor láttam mosolvogní, k:;>cagni meg alig -- de
most kacagott ez a máskor :távolba néző. gondoktól arnvékolt szürkésbarna
.szempár, Igen, ott volt ő is: odajött ő is otthagyva családanyai művészke

dése .csodáit, a sütemények tüneménves formáit. tortáit, pecsenvéit és a pa
takhoz szaladt, az Elet vizéhez szaladt, hogy együtt legyen a falusi Együttes-
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sel, annak tavaszi feltámadási lázával. Tisztelt mindent ami szépet, jót átélt
és csinált ez az Együttes és minden Együttes. Akkor nem tudtam, honnan
ered ez a "glóriás" mosakodásí szokás, Nem kérdezősködtem utána azóta
sem. De gondolom, hogy eredete az őskeresztény szertartásban keresendő.

Ott van a Szertartáskönyvben az előírás, hogy amennyiben akadnak meg
keresztelendők, a keresztkút megszentelése után meg kell őket keresztelni.
Az őskereszténységben a katekumeneknek nevezett, még pogányságban élő,

de már alapos oktatásban részesült jelentkezőket ilyenkor merítették a ke
resztelési medencébe. Gondclom, hogy ennek népies emléke ez a nagyszom
bati mosakodás a patakban.

Egy pár pillanatig a pataknál volt mindenki, aki valamiképpen együtt
élt a falu lelkével. A [egyzőék nem voltak ott. 'Pinka bácsiék sem. Pilászy
erdészék sem. Nem ís említve a korcsmárost és más zsidókat. De nővéreim,

Etelka, Margit, Mariska ott voltak. Csak később vettem észre a jókedv zűr

zavarában, hogy nővéreim erős belekarolással és ölelgetésekkel vették körül
paraszti nagyanyámat, apa édesanyját, aki akkor ért oda a hegyekből, Ka
vocsányból, hátán hozva füvelőben a húsvéti bárányt. Nagyon öreg volt.
Csak ezen a napon jött hozzánk. Kezet csókoltam neki, ő meg öreges kedv
teléssel összevissza csókolta orcáimat. Alig vártam, hogy a konyhánkban
legyünk s lássam az egész barikát, nem csak kedves fejét.

Közben a templomban befejeződött a nagyszombati istentisztelet. Lejött
apa. Bevezette nagymamát a nagyszebába. Mi gyerekek körülvettük édes
anyánkat, hogy ne vágja le a húsvéti bárányt, úgyis rendelt már borjúhúst
Kisfaluban "A makk heteshez" címzett korcsma tulajdonosánál. A nagyma
ma nem jön rá, hogy a bárány helyett gyenge borjúhúst eszik! Mama pró
bált ellenkezni, de kórusban kiabáltuk nagy életelvét: "Fő a beosztás!" ,.Fő a
beosztás!" Minek egyszerre annyi hús! Mikor szentelt sonka. Kolbász is lesz.

- Jól van, gyerekek, de ki fogja gondozni, legeltetni, itatni?
- En l En l :E:n! Kiabáltuk mindnyájan, még Imre öcsém is beleszólt éb-

redező együttes-ösztönével.
Mama persze nagyon örült, hogy annyira tiszteljük fő életelvét. A bá

rányt kivettük a forgalomból. vagyis elrejtettük a nagymama szeme elől 
viszont az iskolapadlásról lehoztuk a tavalyi húsvéti bárány irháját, kicsit
megnedvesítettük s felakasztottuk az eperfa tetejére "száradni", a nagymama
gyengülő szemei idei baríkáia bőrét látták az eperfán.

Apa csendes, mély boldogsággal nézte édesanyját, s egvszersmínd mélv
mélabúval is. Mintha valaki az emlékké vált virágok szénaboalvában nézné,
hogyan szárad össze és szotykosodik meg édesre az élet erdeiében talált gyü
mölcs. Igen. Ilyen volt. l!:des és nagyon. romlandó. Éreztük, hogy nem sokáig
fogjuk már látni. Azért nem is engedtük. hogy délután visszamenjen a he
gyek közé. Sokat kellett beszélnünk, hogy ne menjen. A végén már Etelka
előhozott egy Eperjesen megjelent. sárosi nép számára szerkesztett úiságot,
melyből ezt a cikkecskét olvasta fel: ..A nagyheti hófúvás halálos áldozata.
Branviszkó mellett egy estéli utast a nagy h6fúvásban meatámadtak a far
kasok. Teljesen megették, csak a két csizmáia maradt meg." Ez az érv dön
tötte el a vitát. Nagymama maradt. Különben holnap se kell félnie. mpT't
másnap, húsvét délután Palkó tehenész úgyis meglátogatja édesanyfát s ha
zakíséri nagymamát ...

Minél magasabbra kapaszkodik az emberiség, annál határtalanabb lehet6ségef
nyílnak meg számára a boldogulásnak, és ha egyelőre a szocializmus a legmaga
sabb pont, amely felé most az út vezet, e~észen 'bizonyos, hogy azon túl fs jlJnni
jognak még új ormok új perspektí1Ják1ca1.

Móra Ferenc
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ERDÉLYI JOZSEF VERSEI

HOLDFÉNYES ÚT

Mintha egy szép örök jelenben,
emléke melynek kísér e.ngem,
innen és túl jövőn és múlton,
egy dértől csillogó földúton,
.egy holdvilágos őszi éjjel,
két ló ment egy ernyős szekérrel ...

A vadcsikót is mintha látnám
a két mokány ló szőrös hátán,
fűzka.s felett a gyékény ernyőt,

azóta bár nagy idő eltölt,
az alatt a sötét árnyékot,
mit iZ szekér fÖlé borított,
fehér útra feketén dőlve,

az árnyékot, hogy metszi éle
az ernyős szekér ferde képét ...
Egyenes út, nem látni végét,
't'ége talán az égen ·lenne,
mintha fel, a Holdra vezetne ...

A szekér után négyen mentek,

együtt menni kik úgy szerettek,
három fiú egy negyedikkel,
kedves unokatestoériikket,
a.nyjuk öccsével, egyidőssel

mint hármukkal és mi7wen össel,
élt ,ki valaha őelőttük;

a Holdban az fénylett felettük,
fénypalástba ölelve őket,

azokat az úton menőket,

együtt kik ahogy mendegéltek,
mint egy testben .négy szívvel éltek,
vagy négy testben egy szivvel, - mindegy,
fő, hogy négy fiú egy úton megy;

örültek hát annak az útnak,
melyre olyan együtt indultak,
annak a sugáregyenesne.k;
együtt hogy nem sokáig lesznek
tudva, de nem akarva tudni,
hosszán mint szélté.n továbbjutni,
csak menni szép lassan, nem futni,
holdkórosan inkább aludni;
minél tovább csak együtt le.nni,
egy szekér után együtt menni,
mitsem törődve a v.ilággal,
bár egy örök életen által;
ám egy híd előtt csak megálltak
és elbúcsúztak és elválta,r, ...

Nem látták többé soha Imrét.
. Emlék maradt szívükben, emlék:

eltúnt a világháborúban,
de szíve a három fiúban, 
megállt kettőben, de még bennem,
dobog az én öreg szívemben,
mint a lovak lába a hídon,
ha nem is mint rég, csak lassúdon,
mint négy szívből egy, az utolsó;
fedelével míg a koporsó
rá .nem borul egyszer, végtére,
min~ gyékényernyő a szekérre ...
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SZEPTEMBER
Süti a Nap a vadgesztenyefákat
e meUékutoa déli oldalán;
kékes árnyék függ az innenső oldal
fasor leplezte magas ház-során.

Haszontala.n fao. vadgesztenye,
verset kell róla mégis mondanom;
mert szép, kivált ha olyan nagyra felnőtt,

mint azok ott, a másik oldalon.

Haszontalan fa a vadgesztentye,
haszantal.an; olyan, mint ez a vers,
s mint a feketerigó víg danája,
melynek örülsz, ha újra kiteklsz.

Még lombosak a. vén gesztenyefák,
p.em hullnak a nagy, ujjas levelek;
de már kemény gyalogjáróra-útra
az ágakról új gesztenye pereg.

Küszöbön áll az ősz, nem éne,kelnek,
hallgatnak már, nénuik a madarak,
de zeng e vers és benne mindörökké
szelíd nyár vége, szeptember marad.

Én vagyok már az utolsó dalos,
egybefolyik bennem a tél, a nyár;
élek, míg érzek, zeng bennem a lélek,
minden" az élet, semmi a halál.

Míg szerelmespárt és gyermeket látok,
érdemes élni, látni, hallani,
ősszel-tavasszal egy s,zép kis utcának,
télen-nyáron szerelmet vallani ..•

TAVASZI
Egy ,kis bogár felébredt,
hatlábú, keményszárnyú,
repülni tudó állat,
fekete mint avarnyú;
nagyobb valamicskével
a mezei bolhánál;
!le bogarabb bogár nincs
ennél II kis bogárnál.

Hogyan került szobámba,
ajtón vagy ablakon jött? 
Bárhogy, egy hosszú télen
csoda hogy meg nem döglött;
hogy él, mozog hat lábon, 
repüLni tán még gyenge.
Bele akar kerülni
talán egy új versembe? ...

VENDÉG
A tavasz hozta s itt van.
HOlalhatott a télen? 
Lehet hogy itt, szobámban,
s most feketén-fehéren
itt mászkál könyvem szélén,
vakitja a fehér fény, 
könyvem árnyékos sarkán
alszik tovább, szegénykém.

Nem űzöm el, nem bántom,
nem mozdítom a könyvet;
békét hagyok az én kis
tavaszi örömömnek;
aludjon csak, ha alszik,
ha nem alszik, nyughasso.n;
nemét.,nevét ki tudja:
legény-e vagy kisasszony?

Párja ha van szobámban,
talán az is felébredt;
unalmasITlak találja
egymagában a létet;
indul nuisát ,keresni,
talán meg iS találja:
könyvem sarkában ülve
szunllókál szíve párja ..•
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VÁSÁR

írta SIMON EMIL

Virradat óta állt a vásár. Amott, az ócskások szőnyegein halomban a
lim-lom. Errébb a vászonos cigányok terítettek csíkos konyharuhákat. Ka
nyarodik az út, befordul a baromfisok közé. Kavargatja a szél a tollak so
kaságát. Alópiac legszélén a cserepesek rakodtak ki.

Özvegy Varjúné üres kosárral járt a sokadalomban. Szemén, száján a
mosolygó öröm, mintha csak az ő kedvére lenne· ez a vásár. Megállt a vá
szonosok előtt, felemelte a törlőruha csücskét, finoman, ízlelve morzsolta a
két ujja között.

- Mennyiért adja? ,
- Száznyolcvan a hat darab.
Varjúné mosolygott. - Sok az, lelkem.
- Mennyit ér magának? - kérdezte a cigányasszony, s az alku lehető

ségére megvillant a szeme. Sötét árnyalatú kezét ráfektette a fehér vászonra.
- Százhúszat - mondta halkan Varjúné.
- Ugyan anyám, nem komoly vevő maga! Vakujjak meg, ha a dok-

torné nagysága nem százhetvenért kérte, de még úgy se adtam.
Az öregasszony elengedte a vásznat, továbblépett. A cigányasszony pénzt

szeretne látni, utánakiáltott:
- Százötvenért ! Vigye no, bánjam meg!
De Varjúné már el is tűnt a tömegben. Atkecmergett az árkon, kiállt

az út szélére. A vastag porból kihúzott egy-egy fával megrakott szekér.
- Hogy a kocsi fa? - szólt fel valamelyikre.
Az ember kicsit meghúzta a gyeplőt, csak éppen hogy lassítsanak a lo-

vak. - Kilencszáz.
- De megkéri. Hétért adja!
- Ne-e! - biztatja az ember a lovakat, s elkocognak.
Varjúné rajtuk felejti a szemét, s még jobban mosolyog, Mennyi min

dent megkérdezett. mennyi mindenre alkudott, pedig nincs' az erszényében
még két forint se!

A plébánia toronyőrája elütötte a ki1encet. Az öregasszonv felkapta a
feiét, .sietve hazafelé indult. Az udvaron dohogva forgott a mosóaép mctorja.
Habos, gőzölgő ruhák feküdtek egy teknőben, halomhan. A fiatalasszony
rögtön észrevette a kapu nyílását.

- Hát maga? Vásállt, mi? Alkudott a sosevót pénzén! Ö, de meavert
bennünket az Isten! - Mérgesen intett. - Amott a tűzön van a kávéja.
Egye meg, aztán lássa el a gyérekeket.

Varjúné nem szólt, besurrant a konyhába. letette a kosarat, fogta a bög
rét, s leült. A három gyerek elébe állt, nézték a száját.

- Nem ettetek még? - kérdezte tőlük.

A maszatos arcukon meg a gömbölyű hasukon is meglátszik, hogy be
laktak. De' azért nem tágítanak mellőle.

Délben megjött a fia. Fekete ember, a keze is csupa olaj. Motorszerelő

műhelye van a' város határában. Sok pénzt keres, de még vasárnap is leg
többször dolgozik. Motoron jött, a gyerekek sikítozva szaladtak elébe. Ami
kor leszállt amotorról, megpaskolta a gyerekek arcát, bíccentett a felesé
gének, aztán bement a házba. A belső szobában takarítás közben lelte az
anyját. '

- Mi van, mutter?
- Mindjárt lesz ebéd.
Váratlanul belépett a fiatalasszony. - Anyád mán megint vásállt. Majd

egész délelőtt odavolt.

170



Az ember nem válaszolt. Valami motorra gondolt, amit délután meg kell
javítania. Leült az asztalhoz, maroknyi pénzt. húzott elő a zsebéből, rendez
getní kezdte a bankjegyeket. Nagy sokára felnézett a feleségére.

- Megjött a motoros újság?
- Betettem a varrógépre.
Az ember a zsebébe gyűrte a pénzt, bement a szobába. Ahogy a hűvö

sebb helyre ért, tüsszentés csavarta meg az orrát. Előrántotta a zsebkendő

jét, s észre sem vette, hogy egy százforintost is kihúzott vele. A pénz leesett
a földre, s ottmaradt. Az ember levette az újságot a varrógépről. s kiment
a szobából. Az öregasszony mindent látott, meredten leste a pénzt. Először

szólni akart a fiának, de olyan hirtelen kiment, hogy már nem jutott rá idő.

Kis ideig állt, aztán folytatta a portörlést, De a pénz nem hagyta nyugton.
Hirtelen elszánta magát, lehajolt, felvette a százforintost, s a köténye zsebébe
süllyesztette. Már nem is volt izgatott, mcsolyogni is tudott. Meghallotta a
menye lépéseit. A tornácon járt, s az ablakon át benézett a szobába.

- Haladjon már, tálaljon Pistának, mit piszmog annyit?
Eppen egy szék lábát törölgette, nyögdécselve egyenesedett fel. A menye

a fejéhez kapott.
- Mi a bűnnek köll azt magának maszatolnia ? Aztán csak nyög belé.
Az öregasszony szótlanul indult kifelé.
Gyorsan megebédeltek. Amikor a fia itthon van, egyszerre minden meg

élénkül. A fiának életeleme a hajsza. Atveszik ők is. A gyerekek kapkodták
az ételt, alighogy lenyelték. az anyjuk zavarta őket aludni. A fia meg fog
piszkálóval a foga között, ült a- motorra és elpőfőzött, Az öregasszonyra ma
radt a mosogatás. Csendesen rakoszatta az edényeket, mert a menye is ledől

egy kis időre. Nyugalom borul a házra.
Varjúné kiült az udvarra, kezével a köténye zsebe körül matatott. :J1::rezte,

hogy ott. van a pénz, hallotta a ropogását is. Felkelt, bement a fáskamrába.
ott már elő is merte venni a bankjegyet. Sokáig nézi, s megriadt, amikor az
udvarról behallotta a menye neszezését. Gyorsan iszkolni akart kifelé, de,
hogya menye ne gyanakodjék, egy álmosan bóbiskoló tyúkot hajtott maga
előtt.

- Minek zargatja? - rivallt rá a fiatalasszony.
- Eldugja a tojását - mondta az öregasszony.
- Ej, most meg erre jött gondja?

A második, harmadik 'napon már alig tudia a titkát tartani. Félrehúzó
dik, mert fél, hogya szeme állásából észreveszik a rejtegetést.

- Talán hőguta érte? - szólt utána a menye,
Nem válaszolt, Végezte a dolgát, amit rábíztak. majd egy idő múlva is

mét csak eltűnt.

- Anyádat kerülgeti a veszedelem - mondta a fiatalasszony délben az
urának. - Bolyongós lett, akár a lélek. .

- Hadd mán békében - legyintett az ember.
Varjúné csak szédelgett, este nem tudott elaludni. Hettgel odaszólt neki

a menye: - Szerdán nagymosás. Maga is vesse le a piszkos göncét, mert
áztatok.

Olyan ijedten kapott a kötényéhez, hogy a menye felfigyelt rá.
- Kincset őriz, vagy mi? '
- Ugyan - mondta zavartan. - Csak belémszúrt.
- Ördög a vasvellával! - nevetett a fiatalasszony. s továbbment. Aztán

'már mérgesedik az anyósa miatt, s estére kifakadt. - Anyádnak már egészen
huss! - mondta az urának, s a homloka előtt húzogatta a kezét.

- Mi baja?
-- Tudom én? Ha megszólítom, riadtan néz rám. Már annyit se merek

mondani: hu.

171



- Mert csak folyton szídod,
Az asszony galuskát szaggatott, hátrafordult a gözből.

- Te meg az ő pártját fogod! Bezzeg az én bajom, semmi!
Igy teltek a napok, amíg újra elérkezett a vásár ideje, Varjúné már

hajnalbari szedelőzködött, Csendesen kelt ki az. ágyból, felöltözött, óvatosan
nyitotta az ajtót. Borús az ég, nehezen világosodik. Az öregasszony megköny
nyebbülve szíppantott a hűvös levegőből.

Váratlanul elébe toppant a menye.
- Magát meg ki zavarta fel? Tán akakasok?
- Nem tudtam, hány óra van.
- No, hiszen vásár van! - csapott a homlokára a fíatalasszony. S per-

gett a nyelve a szidásban, hogyaszomszédokig áthallatszott. - Magától fel
is fordulhatnánk mindnyájan l - zárta le nyomatékkal a szóáradatot, s pa
pucsait jól odaver,ve becsattogott a házba.

Varjúné kisurrant az utcai kapun. Döcögtek már a szekeresek, lámpák
píslákoltak, mint az egész éjjel virrasztók szeme.

Az öregasszony apró lépésekkel ment, messzíről úgy látszott, mintha
nemis haladt volna. l!:gészen kivilágosodott, mikorra a vásárterre ért. Meg
állt egy fa mögött, előhuzta a százforintost. Nagy lökésekkel dobogott a szíve.
Nézte a mozgoíodást, megvárta, hogy a vásárosok kirakodjanak, rendezöd
jenek. Aztán elindult a sorok között.

- Hízott ludat, édes! Meleg télicipőt, mama! Fejkendőt, zsebkendőt.

néni! - Igy szólitgatják, s mindegyikre mosolyogva bólint. Kezét a zsebében
tartja, szorítja a pénzét. Ilyen bajban még sohasem volt. Most, hogy igazi
pénze van, fél. Nem tudja, sok-e vagy kevés'? Alkudoznisem mer, Pedig va
lamit venni kellene. Túlságosan is megmelegedett a zsebében. Mint a parázs.
Feljebb szállt a nap. Harangok szólnak, hangjuk lebeg a vásártér felett, mint
libák felett a gólyák.

Az öregasszonynak eszébe jut, hogy haza kellene mennie. De a pénze is
megvan még, s ugranék ki a zsebéből. Járt a sorok között, eljutott a faze
kasok fertályára. Asító fazekak terpeszkednek a földön, mint nagy fülű tör
pék. Kistányér, nagytányér áll halomban, a szekér kerekének festett tálak
támaszkodnak. Varjúné homályosan látja, mintha nem is a saját akarata ve
zetné.

- Azt a tálat - mutatott rá egyikre.
- Kilencvennégy forint - mondta a fazekas.
- Jó - bólintott az öregasszony.
- Kilencvennégy - mondta mégegyszer az árus.
Az öregasszonyelőkapta a pénzt, nyújtotta. A fazekas csodálkozva nézett

rá. Alku nélkül nem. érzi igazinak a vásárt. De azért elkapta a pénzt, s a
visszajáró hat forintot Varjúné tenyerébe számolta. Aztán odaadta a tálat is.

- Nehéz lesz ám, .néní,
- Elbírom, csak adja a kezembe.
A fazekas a hóna alá segítette a tálat. Ahogy megindult vele, a súlyos

agyagedény csaknem elhúzta.
- Isten áldja! - szólt utána az árus.
Varjúné botladozva indult hazafelé. Hamar elfáradt az ujja, görcsös fé

lelemmel szorította a tál szélét. Az utcájukba fordulva megállt, s kis időre

megtámaszkodott egy kíszögelésen, Az utcán szerenceére nem járt senki. Kap
kodva lélegzett, s egy idő után valamennyire megpihent. Újra nekiindult. s
egyszerre ott volt a kapujuk előtt. A menye a malacot etette, a nyitásra oda
pillantott, kapkodta a levegőt a csodálkozástól.

- Lopott? Uramisten! - Elsápadva rohant az anyósához, majd kiütötte
a kezéből a tálat.

Az öregasszony óvatosan letette az edényt, s a cipeléstől zsibbadt tagjait
nyomkodta.
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Karay Lajos

- Nem loptam.
- Akkor hát vette? Nincs magának pénze! Talán pénzt lopott?
A perlekedésre kirohantak a gyerekek, visitozva ugráltak körülöttük.
- Huss, te! - csapott feléjük az anyjuk, aztán újra az öregasszonyra

támadt. - Bolond maga? Teljesen? Mit akar ezzel? Vigye vissza, lopott hol
mit ide ne hozzon! Mi a kőnek nekünk ez a barom nagy tányér?

- Festett - nézte mosolyogva az öregasszony. - Akárminek jó.
A menyéből kitört a sírás. - Kegyelmes Atyaisten! Ezt én tovább nem

bírom! - Otthagyta az anyósát, s berohant a házba.
A gyerekek nem követték, megálltak a tál mellett.
- Szép-e? - szólt hozzájuk az öregasszony.
A gyerekek csak nézték. Aztán az anyjuk visítozására szétszaladtak.
Varjúné csendesen tűnődött. Még a déli harangszó előtt vissza akart jutni

a vásárba. Látott egy vég nagyon szép rózsaszín selymet. Majd a két ujja
közé veszi, szakértelemmel morzsolgatja, s merf pénze nincs, alkudozhat is
az árussal.

KARAY LAJOS VERSEI

Hamninchat éves vagyok, az egyetemen magyar-történelem szakot végeztem.
Foglalkozásom sajtüzemi dolgozó. Egyedül élek két kis cicámmal Kesztheíyen, nem
is kívánkozom más társaság után.

Gyerekkorom óta írok rendszeresen. Emlékszem, valamikor "költő" akartam
lenni. Aztán úgy adódott, hogy először emberré kellett lennem s annak megma
radnom. Két egyidejű kötelesség közül előbb míndíg a fontosabbat kell végrehaj
tam, a fontosabbtk pedig többnyire nehezebb is.

A költészet? Alázat és fegyelem. Önmagunk és magáról megfeledkezett korunk
szüntelen alázatra intése mínden élő és élettelen iránt, akárhányszor állítólagos
közhasznukkal. "jelentőségükkel" fordított arányban. Egy ember fejlet1:ségét én ki
zárólag az emberen kívüli világhoz, tárgyakhoz. növényekhez, állatokhoz való vi
szonyán mérem le, iJ:évén a kultúra nem szellemi, hanem lelki kategória.

Az alázat szülte lelki fegyelemből következik mímden érett költészet foTmal.
fegyelme is. A szavak kövek, a kövekkel pedig nem hajigálózunk, hanem építünk.
A költészet építkezés. Precízen lmmunkált kőnégyszög-strófák rendje, mintegy
míníatűr, hódoló és alázatos utánzata a nagy Létezés rendjének, örök és magától
értetődő szabályosságának.

FÉNYKÉP-ARC A SÁRBAN

Nem téged néz. Ki vagy te? Azt a vélcony
papírt eltépheted, ő meg se rezdül.
Rajtad s a sáron úgy nevet keresztül,
mint a füstön, mely tűnő, illanékony.

Ű már szabad. Nem fogja kő, keréknyom.
-el, gondoZatnál sérthetetlenebbül.
Szakadjon! Málljék! Nem csúnyul, se szebbül.
Múlók múló dühére nem fogékony.

Utól nem érheted. Örök, akár a
múlt. Egy letűnt perc végérvényű ténye.
Ű túl van már, te inne'lt még a Rosszon.

Hát mit teszel? LetörZöd szánva-bánva,
vagy rátiporsz, hogy bántatlan fölénye
vándorutad végéig ostorozzon?
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LÁZÁR FELTÁMADÁSA

Sziget volt. Egy sziqet, Köd jött s a szél se fújt.
Félálom. Semmi láz. Homok takarta testem.
A.kár egy naptalan, nagy árnyú égitesten,
súllyá súrült a csend. Aldottam ezt a súlyt.

S hang ,leélt negyednapon, villámló és erős.

S mint vízalatti táj arcát torzitja tört fény,
fUJ'csán s értetlenül (mert csúffá lőn a Törvény)
virágzanak felém halványan-ísmerös

látvá.nyok szirmai, Márták és Máriák,
fehérek, ámulók, lepWkön nap süt át,
száU szappanWatuk s rettegnek, mint a poklost,

szép testem istenujj által hótiszta bár,
nemrég úr voltam itt, gazdátlan meghívott most,
s magányos, mint a part, mely szürkén visszavár.

AZ ŰRUTAS SZONETTJE

Nőtt, nőtt a kék pon,t. Tudtam, ott a Föld jön.
A ,kontinensek arca földerengett,
ismert szivárványrajz a rég-felejtett,
pincéből megkerült családi gyöngyön,

s a ház a régi volt, víze.n-göröngyön
emlékek fénye és esője pergett;
gyermekkoromból néztek rám a kertek
s az arcok, kiknek jót esett :köszönnöm,

de furcsa volt, hogy vissza nem köszönt
egy árva hang sem. Atvakít a csönd
a tárgyakon, s a léptem mintha lesnék.

Magam feledtem volna élni tán,
vagy álarc mindenütt a földi festék
s más égitest ez, 11UÍs galaktikán?

BALATONBERÉNY, EZ MARADT BELŐLED

S mint puskatűzben templomi karének,
fogy a gyerekkor. Mégy valami tájon:
a te volt kerted! Mennyi szöges lábnyom
a talajvízben! Talán térdig érhet

a fű, ha nem tovább. Nincs ,kitől kérdjed,
hogy túl vagy-e, vagy innen a halálon,
de rérnek csüngnek még az almafakon
is, kinyújtják kis ag-kezüket érted,

s pókhálójuk bekúszik, ahol alszol,
a deszkaszínbe, és anyád sem él már,
s éjjel a vizes polcon, mig a szél jár,

megzörrennek a nittelt pléhedénye,1c,
ha égzengés közt őszéji vihar szö],
mint puskat'Úzben templomi karének.



I N D Á K

A oorázsvesszót titkon megsuhintják.
Almunk mögött, me ly már sötétbe játszó,
mind távolabbról hangzik a madárszó.
S a házat éjjel elnyelik az indák:

mint kő wyomán zöld víz a lassúfilmen,
száll fölfelé a burjá,nzó pokol,
ablakok tátott szája fúldokol,
kacsok tapadnak a tetőgerinoen,

és nő, magaslik ismeretlen magból
vagy zöld üveggé forrott tűz-anyagból;

ébredni késő, hétalvó rabok!

Rostok ropognak a falak husában.
Holdvívó indák feszengő gúzsában
sikoltoznak a fogoly csillagok.

CSILLAGOK VÁZÁJA

A fal mögött egy rit/ca váza lángol.
Nem bronz, kovácsolt vas vagy terrakotta,
de úgy lehet, két csillag hajlította
formába ívét, két feszes sugárból.

Nem érhet hozzá földes zsályacsokrom,
de még szemem sem: [allal. óvja drága
fényét előlem kényes tieztasáqa,
zúzott kudarccá fájdul minden ostrom,

de majd, az ég fehér tűzesokra ráhull
méltó ítéleWI, méltó virág ul,
szépsége gőz lesz, csillagláng alatt,

s míg kint a tenger sisteregve hőköl,

áldom, mely véd az izzó szájú hótől,

a zöldpenészes vén betonfalat.

NAPTÁVOL

F:gesd belém, Uram, csillagaid fagyát,
külső bolyg6idél, a naptávolban úszó
kopár kőroncsokét, a Neptun és a Plútó
metán-viharait, ammóniá,1c-havát,

mint dérlepett vaso,n, úgy süssön raj~am át
világnagy hideged, a mellet görcsbe húzó,
hogy elrekedjen minden emberdallamú sz6,
mely gőzét rámlehelni elszánná magát, -

jóságuk langy vizét fagyaszd rám, hogy ropogjon;
míg egymást ölelik, csörgése bekopogjon
forró álmuk mögé hócsillag-poron át;

fejts ki e szeretet-gonoszság-szövevényből

s fonjon nyugodt, kezed világúr-mélyi fényből

fejemre s holdjaid jegéből koránát.
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E G Y P A R A D O X O N*

Irta VAS ISTVAN

Egy időbenolvastam néhány ontológiai könyvet, nem sok tudományos
megértéssel, annál több érdeklődéssel és képzelődéssel. Különösen a közeledő

jégkorszaknál szerettem elidőzni és - amint erre A félbeszakadt nyomozás
végén is céloztam -' elképzelni, hogyan viselkedtek az állatok a korszakval
táskor. A szaporodó esőzések között, a gyérülő napsütést élvező állatok érez
ték-e, hogy szervezetük új szervek fejlesztésére, átalakulásra, a túlélés es
hetőségeire készül? És a pleisztocén embere mikor kezdte keresni, figyelni,
fö1fedezni a mély barlangokat? A hozzászólás minden joga nélkül is le mer
ném fogadni, hogy, nem tudva, miért és mi elől, előre fürkészte a búvóhe
lyeket, a menekülés útjait.

De csak jóval később jutott eszembe, hogy a pleisztocén korszakváltás
előtt napozó állatok képét összevessem a mi állapotunkkal a közeledő ka
tasztrófa előtt. Ez az összevetés viszont lassan-lassan gyanakvással rnérgezte
meg minden emlékemet és tudomásomat akkori gondolkodásomról : mintha
csak addig öntörvényű alakulását ama világvégzetes év tavaszának rádióból
áradó gajdolása-rikácsolása-bömbölése" induló-harsogása kitérítette volna út
jából; és eszméletem öntudatlanul is védekezésre, kibúvók keresésére kény
szerült volna. Egyébként amúgy is nemsokára elérkezett az idő, mikor az
irodalom világában is gyanakvással tekintettek minden gondolatra. És vissza
tekintve, be kellett látnom, hogy a közvetlen közelünkben keletkezett új ha
talom fegyverekkel fedezett hiedelemvilága olyan fenyegető fertőzet volt,
amelynek nyomait viselte - ha eltekintek az érintetlenség olyan tiszta ki
vételeitől. .amílyen Tersánszky volt, vagy Berda József - mindenféle szellemi
magatartás, nem csak az uralomra törő gyűlölet, és nem csak a fürge vagy
óvatos mímíkri, de a dac és az ellenállás sem maradt egészen mentes tőle:

olyan betegség támadta meg a szervezetet, hogy a védekezés ütemét is a ví
rus diktálta, a nem is valamiféle tudomásulvétele volt az igennek, az ellen
méreg sem volt független a méregtől.

Csakugyan éppen a hitleri hatalomátvétel idején olvastam-e A keresz
ténység eredetét? Emlékezetemben legalábbis összekapcsolódott azokkal az
idétlen zajokkal, amikre az ember nem akart figyelni, és mégis oda kellett
figyelnie. Azt hiszem, hogy ebből a könyvből termeltem ki az első ellenmérget
- vagy mondjam úgy, benne találtam az első kibúvóra? Később szívesen
mondogattam, hogy engem Renan térített meg - mert már akkor is szerét
tem a paradoxonokat. Meg aztán volt benne igazság is, ha más nem, hái
'1Innyi, hogy voltaképpen ebből a könyvből ismertem meg a kereszténységet.
Holott, persze azóta, hogy a hetedik és a nyolcadik gimnázium között bele
kezdtem Dosztojevszkijbe - akiről, miután regényeit az elkövetkező négy
évben folytonosan olvastam és újra olvastam. végül is kénytelen voltam le
mondani, mert úgy éreztem. különben képtelen volnék élni -, többször is
belelapoztam az Újszövetségbe. Különösen bécsi magányomban olvasgattam
sokszor, habár az Apostolok Cselekedetei és levelei rendszeres kihagyásával.
De nem sokat gondolkodtam a jelentésén, inkább - akármilyen furcsán
hangzik is - szürrealista törekvéseim támogatását kerestem benne. La certi
tude c'est la réalité - olvastam egyidejűleg Aragon valamelyik könyvében (ta
lán a Traité du style-ben?), vagyis: a valóság nem más, mint a bizonyosság
- ami nagyon is megegyezett akkori gondolkodásommal. Mondanom sem
kell, hogy Aragon szupervalóságról beszélt, a szürrealizmus képzelett és kép-

• RéSzlet a szerző "Nehéz szerelern" című önéletrajzt munkájának késtZüUI, harmadtk kő

teléblli1.
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zettársítási álomvilágáról, melyet csak a belső bizonyosság tud valóságnak
elfogadtatrii. Ennek a bizonyossággal egyenlő valóságnak legszebb példája volt
a szememben az evangélium. Magyarul és egyszerűen szólva az evangéliumok
ból a kizárólagos költészetet, a magasabb rendű mesét fogadtam be, a Jele
néseket meg egyenesen úgy olvastam, mint egy nagy szürrealísta költeményt.
úgy is lehetne mondani, hogy "nem vettem komolyan" az Üjtestamentumot

. - noha én abban az időben am vettem a legkomolyabban, amit szürrealíz
musnak foghattam fel.

Később a szürrealizmus varázsa kezdett elpárologní a mi légkörünkből,

és számomra azzal együtt csökkent az evangélium vonzása is. Még leginkább
a könnyedségében is gyökeres társadalmi felforgató ereje élt bennem tovább,
az olyan mondatok forradalmisága, hogy könnyebben jut át a teve a tű fo
kán, mint a gazdag a mennyországba, - ami természetesen hozzátartozott
már szürrealista vonzerejéhez is. De még mindig nem érdekelt komolyan
Krisztus személyisége, és eszembe sem jutott az a feltevés, hogy történelmi
tényező volt. Az ötvenes évek elején közölte valamelyik egyetemi tankönyv:
"A történészek bebizonyították, hogy Jézus Krisztus nevű személy sohasem
élt." Abban az időben már semmin sem lepődtern meg, de ha húsz évvel
korábban olvasom ezt a mondatot, kétszeresen is elcsodálkoztam volna, nem
csak azon, hogya nemlétezést bizonyítani lehet, hanem azon is, hogy valaki
szükségét látja a bizonyításnak.

Renanhoz sem valamilyen elsődleges érdeklődésből fogtam hozzá. Sokan
emlegették az írásművészetét, a szellemességét: inkább jó és elterelő szóra
kozást kerestem benne, éppen Hitler hatalomátvétele után - nyilván az is
vonzott hozzá, hogy annyira ellentéte a germán szellemnek. Vonzalmamba
nem sok kíváncsiság vegyült, hiszen tudni véltem, mit várhatok a kőnyvtől :
Renant, az irodalmi utalásokból, Voltaire tizenkilencedik századi utódának
képzeltem, a kereszténység nagy ellenfelének, ádáz hitrombolónak. A keresz
ténység eredetének egymás után következő kötetei annál váratlanabbul döb
bentettek rá, hogy ezt az egészet nem lehet nem komolyan venni, hogy itt
földi valóságról van szó, "megtörtént esetről".

A második kötettel 'kezdtem az olvasást, az elsőt, a Jézus életét egyelőre

kihagytam - rossz emlékeim voltak róla. Amint ugyanis a maga helyén,
nyolc évvel ezelőtt említettem, a Komgold Ernő térítő zászlaja köré gyűlt

középiskolások fő prófétája Buddha volt. Ott, e regényféleség kezdetén, iró
nia, sőt kicsinylés vegyült a róluk szóló leírásomba. Ma már, valamivel tá
jékozottabban, aligha tagadhatom meg e jobbára lipótvárosi fiúkból és lá
nyokból alakult margitszigeti peripatetikus iskolától az előfutári dicsőséget,

hiszen a maguk módján három évtizeddel megelőzték a napnyugati Zen-kul
tuszt. Hozzátettem, hogy Buddha mellett Jézust is elfogadták prófétának
(akárcsak Adyt és H. G. Wellset) - igaz, afféle alsóbbrendű prófétának, Es
nemcsak Buddha beszédeinek német fordítása, hanem a Jézus élete (a Re
nané) is körbejárt a fedett sétányon, magyar fordításban, de rövidített vál
tozatban. Én is belefogtam, de - akárcsak Buddha beszédeit - akkor nem
tudtam megemészteni, nyilván elfogultságból : émelyített az a misztikus már
tás, amivel Korngoldék ezeket a szent könyveiket leöntötték. Most is ezért
halasztottam el a sorozat végére.

A második kötettel indultam hát, Az apostolokkal. A feltámadás csodá
jával kezdődik, pontosabban Mária Magdolna csodájával, a szeretetével,
amely nem tud belenyugodni az Egyetlen elvesztésébe, inkább meglátja őt,

testi valóságában, halála után is. A csoda feltételeihez szorosan hozzátartoz
nak a helyi talaj- és légköri viszonyok, a jeruzsálemi napsütés szemkápráz
tató fényessége meg a barlang homálya, a por és a homok fehérsége, sőt, a
viseleté is - no és, persze az apostolok hinni-akarása. Nagy művészet volt
ennyi valóságos tényező hajszálain lebegtetni ezt a csodát. De ez a művészet,

bármilyen érzékletesen tudta is leírni a táj és a hiszékenység tüneményeinek
ezt az egyszeri kombinációját, mégsem tudta valószínűbbé varázsolni magá-
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nál a misztikus Feltámadásnál, amelyet szinte könnyebb lett volna elhínnem,
mint ezt a "természet~s" magyarázátot. Valójában beidegzettségem egész fe
gyeimére szükségem volt, hogy el ne higgyem - akkor még.

Annyit mégis elért bennem a renani írásművészet, hogy tudomásul ve
gyem: a feltámadás megtörtént a valóságban, vagyis valóságos emberek való
ságos szemében. Es micsoda elhítető sokfélesége apostoloknak, nőknek, em
beri viszonylatoknak! A kereszténység eredete hemzseg a hiteles figuráktól,
és nem hagyott kétséget afelől, hogy az én hajdani, szürrealista mesevilágom,
vagyis az evangéliumok törtenései és hitetései eleven emberek között leját
szódott 'eseménysorozat, amelynek helye van az időben, a történelemnek egy
meghatározott pillanatában.

Es ekkor, a visszájáról nézve, derült ki csak igazán Aragon megfogal
mazásának pontossága: eltűnvén a bizonyosság, a józanul és ésszerűen elő

adott valóságnak éppen a valószínűsége veszett el. Más szóval: Renan olyan
nagy művésze a kételkedésnek, hogyakételkedésben való kételkedést is fel
tudja ébreszteni. Ez engem, akkor, nem annyira a csodatételek, inkább a be
szédek és beszélgetések magyarázatánál zavart meg. Mert az evangéliumokat,
persze, újra olvasgattam. Renannal párhuzamosan, első ízben "komolyan vé
ve", vagyis szövegre és jelentésre odafigyelve, és első ízben azzal a feltéte
lezéssel, hogy - a későbbi hamisítások és betoldások lehetőségét is figye
lembe véve - a bennük idézett szavak nagy része elhangzott, és ugyancsak
eleven emberek mondták eleven embereknek. Ezt pedig nehéz volt elhinni.
Tudtam természetesen - mert mohó érdeklődésem hamar kezdett átterjedni
rokon területekre -, hogya biblia, az Oszövetség éppen úgy, akárcsak a foly
tatása, mi mindent vett át másoktól, régebbiektől. sumeroktól és Egyiptomból
(akik valószínűleg szintén átvették· valahonnan). De lehetetlen volt nem lát
nom, hogy ez az átvett anyag milyen minőségi változáson esett át és milyen
kiszámíthatatlansággal gyarapodott az evangéliumban. Es - ne szégyelljem
ezt a szégyenletes elfogultságot, ezt a triviális tunyaságot bevallani - az
újtestamentumban megnyilvánuló minőségi ugrást, gyökeres gyarapodást ak
kor még képtelen voltam - talán éppen azért, mert Renan olyan eleven ala
kokat csinált belőlük - ezeknek az egyszerű halászoknak, ácsoknak és egyéb
kézműveseknek tulajdonítani. Mentségemre hozzá kell tennem, hogy művelt
emberekről, vagy éppen papokról még nehezebb lett volna elhinnem. Nem
sokat segített ezen Renan meggyőző magyarázata sem a görög műveltség el
terjedéséről Kisázsiában: amit én ismertem a görögségből. meg sem közeli
tette az újszövetség talányos többletét. Mert igaz, hogy felszabadult érzel
meink emlékezetes tavaszának Platójában tudvalevően olyasféle helyet foglal
el Szókratésr' mint Jézus az evangéliumokban; de Szókratész tündöklő logi
kája, fegyelmezett fantáziája hirtelen elszürkült Jézus paraboláinak, fordu
latainak és egész fogalmazásának merész meglepetései, kihívó szellemességei
és kibékíthetetlenül egységes ellentmondásai mellett. Es az evangélium költé
szetéhez képest csakugyan eszelős önkívületet és unalmas udvari protokollt
összezagyváló "dadogás" lett "Pindar égi szárnyalása", mely pedig, Hölderlin
fordításában, szintén szürrealista varázzsal vonzott egy időben. Szóval, a hír
hedt hitellenes könyv olyan nehéz helyzet elé állított, amelynek magyará
zatára, ha nem is a legelfogadhatóbb, de a legkézenfekvőbb munkahipotézís
az isteni kinyilatkoztatás lett volna. Megértettem, hogya gátlástalan kétel
kedés is elvezethet a credo quia absurdumig.

Nem mintha én akkor odáig elmerészkedtem volna. Hiszen amit addig el
fogadtam vagy befogadtam, az is annyi beidegzettségbe, titkos vagy nyilvá
nos tilalomfába, sőt, úgyszólván az értelmi becsületembe ütközött, hogy fel
fedező utam váratlan eredményeit és elragadtatásait dacos önbátorítások és
öntudatlanul is bűntudatos borzongások ellenpontozták. Ennek a belső tila
lom-rendszernek a jelentkezését annál bosszantóbbnak éreztem, mivel a tabuk
régebbi és erősebb rétegének semmiféle cenzori jogosultságát nem ismertem
el. Ez az ős tabu-réteg természetesen a zsidóság volt. Holott évek óta szí-
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vósan és tudatosan igyekeztem, hogy minden zsidó kötelezettségből és kö
töttségtől szabaduljak. Ami nem volt éppen könnyű folyamat. Hiszen soha
sem - és mindmáig sem - tagadtam meg, vagyis tagadtam ki eszméletem
eredetei közül am a nyári délelőttöt, amikor nagyapám, a bátaszéki réten,
készületlen, illetve a pesti Forradalom gyermeki megfogalmazásával teli fü
lembe plántálta a börésisz bóró elauhim, a "kezdetben teremtette Isten az eget
és a földet" Genézis-költészetét, de még nagyapám ünnepélyes templomi tény
kedését meg szónoklását sem.

Sőt, éppen abban az időben, amikor apám - talán mert még megment
hetőnek tartott - a leghevesebben hányta szememre családtól való' elfajzott
ságomat, akkor kezdtem én tudatosabban vállalni nagyapámat. Hiszen 
ébredtem rá, és apámnak is ezzel vágtam vissza - voltaképpen ő fajzott el,
ő volt lázadó a maga módján, amikor a rabbik sorát egy kereskedelmi pá
lyával szakította meg; én viszont, bár elég nagy kerülővel, mégiscsak lénye
gében közelebb kerültem nagyapám szellemi hivatásához, mert apám élet
felfogásához képest a költészet mégiscsak valamiféle vallás volt. Aminthogy
nagyapám öröksége szinte észrevétlenül, de legalábbis természetesen vonult
be költői tudatomba. Az Otestamentum távolról sem okozott annyi fejtörést,
mint később az Evangélium: egyetlen, de fontos elemét kivéve, befogadása
nem járt semmiféle meghasonlással modern öntudatomban - a benne előforduló

csodák elhanyagolható járulékok voltak, a száraz. okoskodó részek nyílván
valóan későbbi, papi betoldasok ; nagyobb része azonban vérbeli epika, kez
detlegességében is lenyűgöző történetírás, no és persze, nagy költészet, amint
hogy a próféták, az Enekek éneke, Jób könyve Adyval együtt került költői
felfogásom alaprétegeibe.

---.-4----

NAPLÓjEG YZETfK

Az Eneketc éneke Salamon király trójai ajándéka a Szentírásnak. Ahogy a fiatal
kereszténység fölébe kerekedett ennek a "'<eleti bujaságnak, átvéve és s.aját céljaim
asszimilálva hevét és szépségét - páratlan teljesitmény. Még nehezebb volt kistJ
játítani a barbár lélek szabadságharcát, de ez is sikeTÜlt, és a lovagköltészet fez,..
szökő érzelmei végeredményben a keresztény vallás képzeletvilágát gazdagították.
De a Szerelem bőven kárpótoIta magát ezért: kirabolta a vallást, és a deloode'll8
európai ezerelem minden sejtelmessége, halál-közelsége, misztikus izgalma ebből a
titkos, földöntúli forrásból eredt. Amilyen mértékben ez a forrás elapad, kezdi
értelmét veszteni a szerelem nagyratörő rajongása. A miszticizmust megtagad-ni, s
a szerelem magasabb igényeit fenntartani következetlen eljárás.

Még mindig az Evangélium. El,fogulatlan ésszel lehetetlen kételkedni benne,
hogy kinyilatkoztatás diktálta, de abban is, hogy a ,kinyilatkoztatott szöveget, Mr
nagy igyekezettel, de ügyetlenül, kihagyásokkal és torzításokkal jegyezték fel. '

Néha az Evangélium olvasása közben nem tudom megtagadni azt az érzést,
mintha egy hatalmas költő alantabb járó fordítását olvas'J'l.ám. Nem a fordttói
alázat hiányzik, csak éppen a forditóknak a szöveg "túl magas" volt, a szó pesties
értelmében. Az újszövetségi kinyilatkoztatásról készültek aztá,n műveltebb fordítá·
sok is. De a gótikus meg a barokk kereszténység - hogya frivol hasonlatot foly
tassam - úgy fordított, ahogy Rilke és Kosztolányi szokott: szépen, finoman, bo
nyolultan, csak a fordított szöveg mélyebb, ,keményebb, érdesebb lényege maraa
ki olykor. Az igazság. Magam is műfordító vagyok, igazán megértem 6ket: nem
lehet könnyű dolog Istent fordítani.
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. ÖT FEJEZETBEN, ELŐ· ÉSUTÓSZÓVAL

AJÁNLÁS

- Nem szeretem az álinterjút, vagyis az öninterjút, még abban a formában
sem, hogy az ember nem arra felel, amit kérdeznek tőle. Én minden interjút csak
úgy tudok felfogni, mint egy sakkiátszmát, mert leülönben értelmetlennek találnám.

- Mit gondol, ki fogja most kettőnk közül a mattot adni?
- Érjük be a pattal.

ELŐSZÓ

- Eredeti tervern az volt, hogy ön
életrajzomat - így fundáltam ki 1942
ben - nem kronologtkusan fogom meg
írni, hanem témakörökben csoportosít
va. Az eJJSŐ kötet lett volna a környe
Let, vagyis a lakások, az elvesztett ott
honok leírása és története. 1939~ig, mert
ez határkő volt az életemben - első

feleségem, Eti halála és a háború ki
törése. Ez még annak idején el is ké
szült, de csak 1957-ben került sor a ki
adására, Elvesztett otthonok címmel. A
második kötet lett volna a pénz regé
nye, az anyagi világé, a harmadik a

l. FEJEZET

ELVESZTETT OTTHONOK

-Melyik volt a legkedvesebb.? Hol
érezte úgy, hogy "megszólalnak", szin
te társaloqtuü: Önnel. a falak, mert be
fogadták maguk közé, mint húsból-vér
hől való társukat?

- A Hold utcában (ma Rosenberg
házaspár utca), a Nemzeti Bankkal és a
Postatakarékpénztárral szemben van egy
kis, kétemeletes ház, a múlt század ele
jén épült, némi mór beütéssel, egy ki
csít úgy, mirrt a Vigadó, Első emeletén
van egy kis el'kéllY· - tadán Granadá
ban is elképzelhető. Ez volt az első la
kás, amit "otthon"-nak tekintettem:
Etivel, aki táncosnő volt, vagabimd évek
után itt kezdtünk együtt élni mint há
zasok, huszonöt éves koromban. De azt
sehol sem éreztem, hogy "megszólal'
nak", társalognak velem a falak - leg
följebb a képek, fényképek a falakon.
Egy lakást különben sem a falai tesz-
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vallásról vagy világnézetről szólt volna
- ahogy tetszik -, vagyis a szecialáz
musról, kereszténységről; a negyedik a
szerelemről, az ötödik a költészetről. De
majdnem húsz év eltelt, amíg Illés
Endre rábeszélésére nekivágtam az utol
sónak, mert a többit sehogy sem lehe
tett megírni: itt is tabu, ott is tabu.
Persze, aztán a Nehéz szerelembe sok
mínden beletódult a kimaradt kötetek
bőL is,

- Ha elfogad társszerzőnek, azt ja
v,aslom, írjuk meg együtt ezt az öt
kötetet öt míni-atűr fejezetben ...

nek otthonna, hanem azok, akik benne
laknak, és azok, akiket a launek lares
et penatesnek neveztek, a magukkal ho
zott halottak szellemei.

- Fontosnak tartja a környezet, az
otthon ihlető szerepét a művésZi alko
tómunkában?

- Fontosnak. De a környezet nem
feltétlenül azonos a lakással. Sohasem

. felejtem el egy alföldi tanya kezdetle
ges Iugasát - igen jó környezete volt
néhány versemnek és a III. Richárd
fordításának. Sokáig nagyon szeréttem
kávéházban dolgozni. Ma már ez sem
megy, részint, mert nemigen maradt
kávéház Pesten, részint meg azért, mert
sem gyomrom, sem derekarn nem bírja
az egy helyben ülést - szükségem van
rá, hogy munka közben sűrűn felálljak
és járkáljak. De hogy még az elmúlt
évtizedben sem átallották hivatalos mű

vészetírányítók, sőt költők és irodal
márok is, kirohanní a "kávéházi iroda
lom" és a kávéházak ellen, ahol annyi
nagy költőnk dolgozott, Petőfitől József
AttiIáig és Illyésig - hogy csak azokat



ernlítsem, akik többé-kevésbé beleszu
szakolhatok a népies fogalomzsákba -,
ezen még míndíg nem győzök csodál
komi.

- Mit nevez otthonnak? A meghitt
ség, a menekülés helyét, elefántcsont
tornyot, vagy klubot a vendégeskedés
hez?

- Egyiket sem. Leginkább még azt
a helyet, ahol jól lehet dolgozni, sze
retni - és talán meghalni.

II. FEJEZET

PÉNZ ÉS MUNKA

- Mit jelent Onne,k a pénz? A bol
dogság forrását, a munka jutalmát vagy
lekenyerezést valamilyen elvárásért cse
rébe?

- Erről szólt volna a csavarmenetes
regénytervezet második Kötete. Boldog
ságat '? Ezt, ugye, tréfás kedvében kér
dezi? Jutalmat? Munkáért? Nekem a
pénz gyerekkoromtól fogva a Mam
mon volt, a világ förtelmeinek és un
dokságainak megtárgyáasodása - ha jól
emlékszem, a maga közgazdasági felké
szültségével Marx is valahogy igy ha
tározta meg. E förtelmen belül később

némely előnyét is megismertem. A pénz
- ha ugyan lehet így nevezni a sok és
nehéz munkával szerzett, aránytalarnrl
kevés fizetőeszközt valamelyes és
viszonylagos függetlenséget biztosít. Le
hetőséget ama, hogy csak olyat írjak,
amire nekem van szükségem, nem pe
dig egy hatalmas, de gyönge és szeszé
lyes ízlésű kisebbségnek - vagy több
ségnek. Szóval, védelmet a lekenyerez
tetés veszélye ellen. Megjegyzem, en
gem sokan akartak megfélemlíteni 
lekenyerezni kevesen. És szerencsere ők
sem jöttek rá, mí az az egyetlen dolog,
amivel engem is le lehetne kenyerezni.
De ha már eddig nem találták ki, nem
fogom ezúton világgá kürtölni.

- Ha megszüntethetné a pénzt, mivel
helyettesitené?

- Ez a kérdés mintha a "magasabb
etika síkján" vagy a "megvalósult kom
munizmus idején" rovatába tartoznék.
Azt hiszem, "a fejlődésnek ezen a sza
kaszán", ahogy mondani szekták; in
kább a pénz megjavítása. mint meg
szüntetése volna soron. Egyelőre még
mindig ezt látom a legkényelmesebb
csereeszköznek. Ebben a nézetemben
persze több a beletörődés, mint a ter
mészetes érzés. Történelmünk egyik vi
haros időszakában, késő este az elha
gyatott Kossuth Lajos utca és a Tanács

körút sarkán láttam egy nagy, nyitott
ládát telis-tele papírpénzzel. hideg, @Szí
eső zuhogott le rá. Valamilyen furcsa,
felejthetetlen elégtétel érzése fogott el.

- Ha váratlanul meggazdagodna, mi"
re forditaná ?

- Nem tudom magamat gazdagnak;
elképzelni. De ha volna fölösleges pén
zem, túl a közvetlen életszükségleteim
kíelégítésén, azt hiszem, azt mínd uta
zá sra fordítanám.

- Naplójegyzeteiben trJa, hogy az
evangélium nem becsüli a munkát, "s
lenéz minden másnapra való gondosko
dást". Nem tartja állítását kissé meg
alapoza.tlannak? Marx szavai jutnaok
eszembe: "Nem arról van szó, hogy a
munkát felszabaditsuk, hanem' arról,
hogy megszüntessük." Lát-e rokonvoná-'
sokat az evangélium és a szocializmus
tanitásai között a társadalmi-gazdasági
élet megítélésében?

- Azt írtam, hogy a munkát sem, De
így is kicsit könnyelmű fogalmazás volt
részemről. Hiszen Jézus önmagáról, sőt

az Atyaúristenről is azt állítja, hogy ál
Iandóan munkálkodik. És a parabolái
ból is az derül ki, hogy legjobban még
iscsak a földműveseket és szőlőműve

seket becsüli a világon. Vagy azt talán
Lenin mondta, hogy aki nem dolgozik,
ne is egyék? Nem, a szentírásban ol
vasható. Jézus becsülte az evés-ivást is.
De ezt csak úgy mellesleg. A lényeg az;
hogy Jézus azt tartotta volna helyesnek,
ha a gazdagok szétosztják vagyonukat,
és a szegények sem igyekeznek a más-
napról gondoskodni. Bizonyos szempont
ból ez gyökeresebb társadalrní vváltozás
lett volna, mint Mao forradalma. Errő1
beszélni sem érdemes, ezt már Barousse
megírta. De hát nem így lett, a gaz
dagok nem osztották szét a vagyonukat,
és a világnak sem lett vége. Ez nem az
én hibám, ez a valóságé. Amióta isme
rem az evangélíumot, azóta, a szeeia
Iizmust fel tudom fogni úgy is,' mínt
annak ideiglenes, gyakorlati kiegészíté
sét, ami nélkül nemigen lehet meglen
ni. Ebben az ideiglenes világban. A vi
lág persze, vagyis inkább mindenfajta
vtlágszernlélet, szeréti az, embert vas
kos vagy-vagyok elé állítaní. Vagy ezt,
vagy azt, de szőröstül-bőröstül. Ezeket
a vagy-vagyokat sohasem tudtaim elfo
gadní. Nekem mind a kettő fontos. A
lélek halhatatlanságában példáiul én is
hiszek - ehhez egyébként nem is kel
lene kereszténynek lenni. Sőt, a lIJélek
halhatatlansága fontosabb nekem a vilá
gi eseményeknél. De hogy közömbösen
nézzem azt, ami körülöttem a földön
folyik, hogy mindarra, amit láttam és
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ma is látok munkában, életben, azt
mondjam, ez nem fontos, csak a lélek
fontos, hogy önmagamat elválasszam a
másik embertől, a társadalomtól. a meg
élt történelerntől? Ezt képmutató pietiz
musnak tartanám. Akkor a lélek halha
tatlanságában sem tudnék hinni. Ennél
Jézus-ellenesebb felfogást el sem tu
dok képm1nd.

lll. FEJEZET

MARXIZMUS ÉS KERESZ'fÉNYSÉG

- Mikor ismerkedett meg a marxiz
mussal? Milyen szerepet játszik a vi
lágszemléletében?

- Tizennyolc éves koromban. A gim
náziumban máT olvastam a Kommunis
ta Kiáltványt. de marxista 1923-ban :1Jet
tem, Bécsben, ahol a kereskedelmi fő

iskolába jártam. Lenint is ott kezdtem
olvasni. Ha röviden és szerérryen aka
rok felelni: a marxizmus segít eliga
zodni a világ eseményeiben, sőt az em
beri közgondolkodásban is. Csak egy
példát. Ha Hitlerről beszélünk, nem le
het megfeledkezni azokról az érdekek
ről, amelyek hatalomra [uttatták, Hogy
Hitler a rossznak, a pokolínak, a sátá
ninak színte írracíonálís megnyilvánu
lása volt, ezt hiszem és vallom. De ha
az ember csak ezt hiszi, és nem veszi
tud(>másul, hogy a német gyárosok és
az angolok fegyverezték fel a kommu
nizmus ellen, és nem kívánesi rá, hogy
miért akkor és éppen Németországban
jeJ.entke:rett a nácizmus, akkor a törté
nelmet egy korlátolt pietista szemével
nézi.

- Elmondhatjuk tehát, hogy történelem
és társadalomszemlélete marxista? Mi
az a többlet, amit Önnek a keresztény
ség nyújtani tud?

-'- Nehezet kérdezett. Primítívül és
kiélezve, mégis azt kell mondanom, hogy
ehhez semmit. Bár én nem mernék az
zal 'dicsekedni, hogy történelem- és tár
sadalomszemléletem egyértelműen mar
xísta, de annyi bizonyos, hogy nem tu
dom a világ' változásai t keresztény
lI!!leffipontok szerint nézni. Abban vi
szont, ahogy ezeket a változásokat el
viselem, azt hiszem, nagyobb szerepe
van a kereszténységernnek, mint a mar
xízmusomnak.

- Vagyis a történelem, a társadalom,
azaz a kollektív sors vizsgálatához a
marxizmust igényli, személyes sorsa,
-belső világa számám pedig a keresz
ténységet?
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- Ez nagyon egyszerűsített, sőt durva
megfogalmazás, de nagyjából erről van
szö. Persze magam is tisztában vagyok
azzal, hogy ilyesmi nincs. De hozzáte
szem, hogy mivel az életem, a gondol
kodásom ellentmondásait illem tudom
megoldani, elfogadom ezt a megoldat
Ianságot.

- S ez nem okoz Önben konfWau
sokat?

- Dehogynem. Olyasfélét, amilyet egy
1949-es vicc így fogalmazott meg. Kohn
bácsit káderezik. többek között megkér
dezik tőle: - Mit gondol, Kohn bácsi,
van-e Isten? Nincs, feleli Kohn bácsi.
Honnan tudja ezt ilyen biztosan? Mire
Kohn bácsi kitárja karját és csak ennyit
mond: - Hát tűrné ezt? Kohn bácsi
tehát döntött.

- Azt akarja mondani, hogy ez a
kettősség, ha kínzó ellentmondás is, szo
ros és szétválaszthatatlan egységet al
kot?

- Igen, pontosan. De én nem vagyok
hajlandó az egyik igazság kedvéért le
mondani a másikról. Szocíalista, vagyok
- azért nem mondom, hogy kommu
nista, mert az már parthoz, gyakorlati
vonalhoz tartozást jelentene, Szocialista
- ez így általánosabb. Valójában ma
gamat belül míndíg kommunistának tu
dom. De hát ezt Isten őrizz, hogy ki
mondjam l Legföljebb a Vigiliában.
Igenis szükségesnek tartom, hogy a ter
melési eszközök ne legyenek magántu
lajdonban, sőt, tovább megyek, nem
hiszem, hogy a szocializmus - most
már kettős eretnekségbe esem -"- telje
sen békés úton megvalósulhat. Történel
mi fordulók sohasem szoktak így létre
jönni. Osztályok nem szekták békésen
átadni hatalrmrkat, Nagyon örülök a bé
kés együttélésnek, de azt gyanítom,
hogy csak erőszakkal ilehet a világon
lényegoset változtatní. És ezt az erősza
kot nem tudom sommásan és feltétlenül
elítélni. Azt, hogy egy forradalomban
rní történik és mi nem történik, nem
tudom sátáninak és bűnnek tartani. Én
magam sosem követnék el erőszakot,

ebben is az evangéliummal tartok: bot
ránkozások kell, hogy essenek, de jaj
a botránkoztatónak. Különbségot teszek
erőszak és erőszak között, de ezt nem
keresztény szempontból teszem.

- Kit tart kereszténynek és kit mar
xistána-1c?

- Keresztény az, aki hisz Jézusban,
abban, hogy valamilyen mödon megvál
totta az emberiséget. Marxista, gondo
lom, az, aki a marxizmus elveivel akar
ja megmagyarázni - és megváltoztatrit
- a világot. Énrám Lukács Györgynek
egyetlen könyve hatott csak, fiatalka-



romban a Történelem és osztálytudat 
ezt a könyvét, úgy tudom, később meg
tagadta. Abban, ha jól emlékszem, olyas
mit is mondott - bár nem ezzel hatott
rám igazán -, hogy marxista lehetne
vaLaki akkor is, ha Marx minden té
telét elvetné, csak a médszerét használ
ja fel. De ma is hamarabb tudok egyet
érteni. politikai, mínt esztétikaí vélemé
nyeível. Vele együtt vallom például,
amit egy interjújában olvastarn, hogy
a legrosszabb szocializmus is jobb, mint
a legjobb kapitalizmus. Igaz, hogy én
.ezt csak bizonyos határig hiszem, mert
amint rendszeresen ölnek, börtönöznek
vagy kitelepítenek., akkor már nem az a
legfontosabb nekem, hogy kapitalizmus
van-e vagy szocíalízmus. De a szocia
liz;.dussal bizonyos gyakorlati megnyil
vánulásait, vagy ahogy mondaní szok
ták, "eltorZltdásait" szembeszögezní, ez
körülbelül olyan eljárás, mintha egy
keresztényt azzal akarnának letromfol
ni, hogy helyesli-e az inkvizícíót - meg
.sok egyebet. A világnak az a természe
te, hogy semmiféle eszme sem nyilvá
nulhat meg benne tökéletesen, tisztán,
ál úgy, hogy ne mondana ellent önma
gának, A kereszténység se mindig az
evangélium szellemében jelent meg a
földön. És aki ezt érvnek tekinti a ke
reszténység ellen, az nem érti a keresz
ténységet. Mert akkor mi szükség lett
volna Jézusra? De hiszem, hogy a sze
retet a legnagyobb erő a világon, és
hogy ez a legnagyobb erő Jézusban
testesült meg. Ne felejtsük el azt sem,
hogy a kufárokat kiűzte ugyan a temp
lomból, de nem akasztotta fel őket.

- A marxizmus viZágméretekbe.n ki
bontakozó reneszanszában - bármilyen
különös is - a kereszténységnek is sze
repe van. Ez a folyamat nem mehet
végbe közreműködése nélkül. Felnőtt
egy új generáció, amelynek társadalmi
érdeklődése és praxisa marxista fogan
tatású, érzelmi töltése, hitviZága azon
ban vallásos, és a kettő benne dinami
kus egészet képez. Talán a dilemma 
marxizmus és kereszténység összekap
csolódása - a valóságban nem képte
lenség, még ha látszólag eklektikus vi
lágnézetet eredményez is.

- így is lehet mondani. De ha így
van, az sem teljesen a mí hibánk, ha
nem a világé, am~ik ilyen vagylagos
ságok elé állít bennünket. Ha a társa
dalmat nézem - a "Vizsgálom" nem a
legszabatosabb szó - nem sokra me
gyek a kereszténységgel, legalábbis a
magarnéval. Ilyenkor, ha tisztán akarom
tartani fejemet és megóvni szememct.
pontosabban a szemüvegemet az elha
mályosodástól, akkor szükségem van né-

mi marxízmusra. Ez még nem jelenti
azt, hogy úgynevezett tudományos VÍ
lágnézetem van: nekem a szocializmus
az élet legegyszerűbb alapigazságai közé
tartozik. Ez persze nem azonos azzal,
amit a marxizmus gyakorlati megvaló
sulásának neveznek - az már bizony
bonyolultabb dolog. Habár azt hiszem,
nem volt kisebb' az eltérés a keresztény
hit meg az egyház politikája között sem,
akár a kereszténység első századaiban
is. Mert ugyan ki ne értene egyet Krísz
tussal és az evangélium társadalmi for
radaJmával? Akinek vagvona van, el
veszett ember. "Könnyebb a tevének át
menni a tű fokán, mint a gazdagnak be
jutni Isten országába."

- Mit tekint bűnnek?

- Sok mindent. Például, ha a lelki-
ismeretünk ellen cselekszünk vagy be
szélünk.

- Vétkezni a tízpara.ncsolat eLlen?
- Attól függ, mit nevezünk például

faragott képelonek. vagy paráznaságnak,
és mi az, hogy ne ölj.

- Egy magasabb etika, a krisztusi
etika síkján minden gyilkosság elíté
lendő. Az ember nem lehet ~mbernek

a végső bírája.
- Ez a "magasabb etika síkján" me

gint majdnem úgy hangzik, mint ami
kor azt mondják, hogy majd a megva
lósult kommunizmusban. Egyetértek,
persze, hogy egyetértek ezzel is a ma
gasabb etika síkján. De a gyakorlatban
mindig kiderül, hogy van emberölés,
amit nem tudunk és nem is akarunk
bűnnek tartani. Van olyan szándékos
emberölés, aminek zászlait a keresztény
egyházak is meg szekták áldani. A mí
l-timnuszunk tudtommal a legszebb wző

vegű nemzeti himnusz, és, ráadásul a
legmagasabb erkölcsű és a Ieghumántr
sabb.' De még Kölcsey Himnuszában is
az áll, hogy "nyújts feléje védő kart,
ha küzd ellenséggel". És mi mást jelent
ez a gyakorlatban, mínt hogy minél több
ellenségünket öljük meg? És ezt ki ne
helyeselné? És ha nem mi magunk öl':'
tünk, de egyetértettünk egy gyilkosság
gal vagy halálos ítélettel - már részt
is vettünk benne. És kd tagadná, hogy
magában az evangéliumban is találni
ellentmondást - még ebben a tekintet
ben is? Lehet, hogy szemtelenségnek
hat, sőt blaszfémiának is, amit mondok,
de majdnem azt érzem, hogy Jézus 
vagy ha úgy tetszik, Isten - még adó
sunk egy magyarázattal. Ö sok mínden
re nem akart maayarázatot adni, talán
mert az embereket gyöngéknek vagy ér
tetleneknek találta hozzá. Néha úgy va
gyok vele, mántha egy más nyelvből
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fordított, ezotéríkus költöt olvasnék. és
illem egészen érteném. talán mert lassú
a felfogásom. Vagy nem pontosan fOT
dították.

- Ma már talán megállapíthatjuk,
hogy a társadalmi haladás olyan fokára
jutottunk el, amikor a hivők tömegei
javallják a marxizmust, de ugyana1cI,?r
elutasítják ateizmusát. Nem gondolJa,
hogy ez az ateizmus veszélyezteti a ke
resztérvység aggior1lJamentóját?

- Nem hiszem, hogy a keresztény
ségnek a marxizmus a legnagyobb el
lensége. A marxizmus ateízmusa
nézetem szerínt - csak erősíti a keresz
ténységet, tisztultabb, mélyebb és hite
Iesebb meggyőzésre és meggyőződésre

szorítja. Majdnem azt mondhatnárn,
hogy könnyebb és jobb dolga van a szo.
cialista országokban, mert van valami,
3IIl1i szembenézesre kényszeríti. Legna
gyobb ellensége ugyanaz, mint ami a
marxizmusnak: a világias közöny. En
mindíg azt hittem, hogy ez csak nálunk
létezik, mert a fiataloknak fogalmuk
sincs a bibliáról de még a bibliai ne
vekről sem. Ha' olvasnak, nem értik a
világirodalom felét, azt sem tudják, ki
volt Keresztelő Szent János, és jó, ha
Dávidot és Góliátot egy régi slágerből

ismerik. Hasonló a helyzet a képzőmű

vészet 60s a zene befogadásával is. De,
ahogy angol Iapokban olvasom, ott sincs
másképp. Altalában a világ fej1ődése
oda vezet, hogy az emberek a vallás és
a lélek dolgai iránt közönyössé válnak.
Már puszta ellenzékiségből. dacból. vag:r
természetes ellentmondásból is, talán ele
venebbül él majd a hit nálunk, mint
Nyugaton. Gondolom, legalább annyit
nyer a kereszténység ezzel az ellenzé~

helyzettel. mint amennyit azzal veszít,
hogy nincs már uralkodó helyzetben.

- Ez nyilván józan megfontolásokra
készteti mindkét világnézet képviselőit

a gyümölcsöző együttmunkálkodás érde
kében. A kompromisszumoknak i.~ meg
van a helye és ideje, de a hit, a taní
tások területén kompromisszum nem le
hetséges.

- Ezzel teljesen egyetértek, csak hát
sokan két hitnek neveznék, ami ben
nem. él. Én nem érzem két hitnek, Va
Iahogy - nem tudom ésszel megmagya
rázni -, de bizonyos. vazvok benne.
hogy amit én szocialtzrrursnak hi:szek,
nem lehet ellentétben Jézussal. Nekem
az volna a mennyországí jutalom, ha
ezt megérteném - ha ugyan megerde
melném. És a pokol az, ha az őröklét
ben ezeknek a kételyeknek lennék ki
szolgáltatva, Engem ezzel büntetnének
a legsúlyosabban.
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IV. FEJEZET

EMBEREK,SZERELMEK

- Naplójegyzeteiben olvastam: "Ter
mészettől gyáva vagyok, tehát lenyűgöz
a bátorság, a butaságot is menteni saok
ta szememben, mit tagadjam, még a
cudarságot is."

- Ez a naplójegyzet 1944-ben, Ottlik
Gézánál bújdostomban született. Alap
jában véve igaz, nem vagyok termé
szettől bátor. Nehezen is hiszem el, hogy
a nem buta ember, a nagyI elsöprő in
dulatokat kivéve, természettől bátor' le
hessen. A legtöbb bátorságot álbátor
ságnak, képmutatásnak láttam, nem iga
zi bátorságnak. Amikor muszáj volt és
nem lehetett mást csinálni, akkor bá
tor voltam. De ha bátorság nélkül ég
becstelenség nélk.ül meg lehetett oldani
az élet problémáit, akkor ezt választot
tam. Persze nekem nagyon rokonszen
ves a könnyedén bátor' ember, de ke
vés ilyet ismertem. Az igazi bátrak
majdnem mind féltek.

- Életének: állomásai, pályájána-Ic for
dulatai mindig emberekhez: barátokhoz:,
eüenteteknez kötődtek. Minden fejlődé

si szakaszt egy-egy új ismeretség s min
den korsza-Icváltást egy-egy szakítás je
lez.

- Ezt jól látja. Megírtam egyszer
valahol hogy ha az ember magáról
akar beszélni, akkor voltaképpen má
sokról kell beszélnie, mert az é.n az"
amit az ember életében hozzászerez ah
hoz az ősanyaghoz vagy hozományhoz.
ahhoz a biológiai örökséghez. ami min
den emberben, vagy legalábbis nagyon
sok emberben hasonló. Én az, amivel
az ember ezt az eredeti ősanyagát ala
kítani tudja, például az igazi emberi
kapcsolatokban.

- Kőltészetét delejes erővel uralja a
szerelmi líra. A szerelem, mint test, lé
lek, szellem félelmetes és csodálatos ta
lálkozása, tűz és víz harmóniája nyer
megfogalmazást. Mit jelentett az éle
tében?

- Többet, mint a költészet.
- A nők inspirálói, támaszai vagy

küzdótársai voltak?
- Többek ennél. Merern állítani, hogy

én mindent a nőktől kaptam. Ha a Vi
gilia olvasói nem botránkoznak meg a
kifejezésen, azt mondanám, hogy szel-

. lemí strici vagyok.
- Első felesége?
- Megpróbáltam elmondani sok ver-

semben és az önéletrajzi regényemben.
De ha egyetlen szóban kellene összefog
lalnorn, .azt mondanám, a megváltást



jelentette. Majdhogynem vallásos érte
lemben.' Megváltást sok mindentől, de
leginkább egy rossz deterrmnácíótól.

- Mostani felesége festőművész. Mi
lyen érzés egy művész-házasságban férj
nek lenni? Nem vezet feszültségekhez
a közösen vállalt alkotói gond, önemész
tő türelmetlenség?

- Rossz érzés, mármint önmagában
véve, rnert házasságban a művésznek

nem másik művészre van szüksége, in
kább menedzserre, vagy legalábbis tá
maszra, Különösen rossz érzés jó festő

férjének lenni. Tréfásan szoktam mon
dani Píroskának, de komolyan gondo
lom, hogy ha tudtam volna, mílyen jó
festő, nem vettem volna el. Éppen elég
baj, ha az embernek a saját pályáját
kell végigszenvednie. Ezért hát dupla
szerencse és dupla érdem, ha mégis jó
a házasság.

V. FEJEZET

KÖLTÉSZET, ALKOTÁS

- Ars poeticája?
- Többféle is volt már életemben, és

most éppen változóban van. De ami ál
landó benne, az a következő: amit más
is meg tud írni, pláne jobban - azt
nem érdemes megírni.

- Összegyűjtött verseinek ezt a ,ki
hívó cimet adta: Mit akar ez az egy
ember? Miért?

- Mit akar ez az egy ember - az
egy-re esik a hangsúly. Van egy ver
sem változat egy gyermekdalra, ame
lyik' ezzel a sorral kezdődik. A címlap
ra csak azért is került. Nekem míndíg
azt vetik szemernre, megbocsátólag vagy
ellenségesen. hogy amit csinálok, én-lí
ra, személyes líra. Ezért adtam ezt a
címet, dafkéból, ahogy Iiatalkoromban
Pesten mondták. A mellék-dafke az volt,
hogy engem mindíg urbánusnak nevez
nek, és ezt utálom, mert nem fedi a va
lóságot, és mert a népies-urbánus szó
párt is utálom. Ezért is jólesett, hogy
egy népdal-sorral fejezhetem ki költé
szetem lényegét, legalábbis egyik lé
nyegét.

- A két kötet anyaga a híres whit
mani sorra emlékezteti az olvasót: "Ca
merado, ez itt nem könyv, aki ezt érin
ti, egy embert érínt ..."

- így gondoltam én is. "Az ember a
fontosabb, nem a vers."

- Milyen tanulságokat von le költe
ményeinek mondandóiból?

- Amit két kötetnyi versben mond
tam el, nem tudom néhány szóban ösz-

szefoglalní. Egyet tudok: nem tudok és
nem akarok rendet teremteni, mert ez
nem az én dolgom. De ez nem azt je
lenti hogy anarchista vagyok. Nem aka
rok 'rendetteI1emteni magamban az el
lentmondások között.

- Ezekből az ellentmondásokból szü
letik, teremtődik a költészete?

- Nem tudom, hogy ellentmondások
ból születík-e, de azokat az ellentmon
dásokat amik bennem élnek, amikhez
ragaszk~dom, nem almrom feladni. ~t
akartam? Még leginkább azt, hogy en
lehessek, illetőleg lehessek én.

- , Hogy messzebb lásson, elvonul
magába." Helyzete rendkívül sajátos a
magyar irodalomban, hiszen se'Tl-kihez és
se:mmihez nem tartozik. Önmag'a egy
csoport, egy iskola repreze,ntánsa és
egyetlen tagja is.

- Ez így van. De ne higgye, hogy
szeretem is ezt a helyzetet. Mivel nem
vagyok índívídualísta, és jó dolog tar
tozni valahova. De hát nem tudom fel
adni önmagamat, és mint már említet
tem, nem tudom elfogadni a vagy-va
gyokat. Ezért voltam mínden táborban
adegen. A harmincas években létezett
két szornszédvár, két folyóirat, a'Szép
Szó és a Válasz. Egyik köré az úgyne
vezett urbánusok, másik köré az úgyne
vezett \népiesek tömörültek. Azért mon
dom, hogy úgynevezett, mert példáJUl
miért volt népies Szabó Lőrinc? Urbá
nusokon rendszerint a zsidókat.' értették,
akik különleges helyzetben voltak, de
semmi esetre sem az volt a fő [ellegze
tességük, hogy urbánusok. Igazi urbánus
volt Kosztolányi és .- mándennel együtt
és míndennek ellenére - Szabó Lőrinc,

továbbá Márai, Cs. Szabó, Illés Endre
stb. Én egyiknek sem éreztem maga
mat. Amikor választás efé állítottak,
ezt nagyon helytelenítettem, veszeked
tünk is rajta Sárközivel, de végül a Vá
lalszhoz csatlakoztam. Nota bene Zelk
is, Radnóti is, akinek pedig kevesebb
köze volt a népiesek csoportjához, mínt
nekem, és sokkal radíkálísabb nézete
ket vallott. De köztük is vendég vol
tam. Nem panaszkodhatom: megbecsült
vendég.
.- Sokan - kritiolmsok és főleg a

sznob közönség - kozmopolita költőnek

tartják, ata egyetemességre. pályázik és
kitörni készül a magyar ~rodalom ke
reteiből.

- Soha eszem ágában sem volt. Örü
lök, ha beleférek ezekbe a keretekbe.
Ha van valami, amiről meg szeretném
győzni, ez az.

- Ennek bizonyára az az oka, hogy
költészetét túlságosan racionálisnak ta-
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látják, fogalmakkal és itéletekkel bir
kózó intellektuel-Urának, amely bárhol
gyökeret verhetne.

- En semmi ellen sem szeletam til
takozní, amit rám fognak, kivéve, ha

.becsületsértésről van szö, Hogy én több
re pályázom, mínt hogy magyar költő

legyek. - ez több a becsületsértésnél.
Ez ízléssértés, Sőt, bevallom, a mi ele
képzeléseinket a világirodalmi érvénye
sülésről, vagy pláne a mí ilyen irányú
kapaszkodásainkat szánalmas dolognak
tartom. A racionalizmusról pedig ne
gondolja, hogy nagyobb a kelete Nyu
gaton, mínt nálunk. Ami meg az én ra
cionalizmusomat illeti, azt hiszem, a
legtöbb fontos versem lényegében va
lami nagyon rácíón túli dolgot mond el,
racionális nyelven. Néhol nyiltan, de
inkább rejtve. Miért? Szemérmességből.

Vagyis mert az ilyesmiről nem szeretek
közvétlenül beszélni. Es mert az írracio
nálís mondanivalónak éppen lét látszóla
gos közvetlenség a közvetett kifejezése.
Ez kuszának hat, sót paradoxonnak. hol
ott nem az. De a kifejtése sok időt

venne igénybe.
- Költészetére, küCönösen fejlődés';'··

nek korábbi szaka.naiban. jelentős ha-
tást gyakorolt Freud elmélete. '

- Freudot nagyon szeretam, akkor is
merkedtem meg a műveivel, amíkor a
marxizmussall. Máig nagyra tartom, fő

leg az utolsó könyveit. Mint író is rend
kivüli volt, ez a magyar fordításból
nem derül ki eléggé.

- Mi az. amit Freudból ma is érvé
nyesnek tart magára nézve?

- Sohasem jártam analitikushoz 
ezt életveszélyesnek érezném. Igaz, még
ma is szerenném magamat megismerni,
tehát vizsgálom magamat, de nem csu
pán freudista szempontból. Majdnem
azt mondhatnárn, míndent érvényesnek
tartok, csak nem olyan kízárólagosság
gal, ahogy Freud igényelte. Nem hi
szem, hogy a világot, az ember életét,
az álmainkat csak a nemiség irányítja.
Freud fontos, mert sokban hozzájárult
az emberismerethez. A Totem és tabu,
a Mózes és leülönösen a Das Unbehrt
gen in der Kultur - nagyszerű művek.

- Milyen jelentősége volt irodalmi
munkásságában a múfordításnak?

- Egyrészt az, ami minden magyar
költőében. A legtöbb érdemleges magyar
költő fordított is, nem úgy, mint a
nyugati nagy irodalmakban. Valamiért
kell ez nekünk, valami hajt erre min
ket. Aztán meg kiegészítette a költői

fegyvertáromat. Villont például életem
egyik mélypontján fordítottam, Eti ha
lála előtt, állás nélkül. Olyan keserű

ség volt bennem, amire akkor még nem
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volt hangom, de amit Vil1onon. keresz
tül el tudtam mondaní - és lclcsit meg
könnyebbü1tem tőle. A negyvenes-ötve
nes évekbea pedig vagy nyolc éven át,
meg sem szélalhattam a saját hango
mon. Van is erről egy versem, A for
dító köszönete - így kezdődik: "Köszö
nöm nektek, nyájas óriások, hogy elné
mulva sem hallgattarn el" Abban az
időben ez volt az embernek az erkölcsi
és anyagi megélhetési alapja. Eppen
ezért túl sokat fordítottam, és rnost már
abba is hagytam.

- Három színdarabot írt, mindegyi
ket társszerzőként. Kettőt Illés Endré
vel (Trisztán, Rendetlen bűnbánat),

egyet Hubay Miklóssal (Egy szerelem
három éjszakája).

- Egy időben álmaírn netovábbja
volt: darabot írni. De nem tudok. A
társas vállalkozásoknak ez volt az in
dítéka. Nem a színpadi érzék hiányzik
belőlem, hiszen csináltam e!1;Y csomó
színpadí fordítást, azokról míndenkí azt
mondta, színészek, rendezők, akik pe
dig e tekintetben kényes emberek, hogy
jól mondhat6k. Azt nem tudom meg
csinálni, ami pedig a Iegegyszerűbbnek

látsZik, a történetet.
- Ha ma lapot szerkesziene, milyen

elvek vezetnék?
- Csak költészeti folyóiratot szer

kesztenék, Mégpedig a krí tikaí rovatot a
legnagyobb becsvággyal. mert azt érzem
aleggyöngébb pontunknak. Pillanatnyi
lag nincs offenzív korszaka az iroda
lomnak, mint a Nyugat első hőskorá

ban, és níncs is feltétlen szüksége de
fenzívára, mínt a Nyugat második hős

korában és a Magyar Csillag idején, vi
szont meglehetősen azétzilálódott az ér
tékrend azáltal,. hogy megszűntek a kü
lön folyóiratok, amelyek kialakíthatnák.
Ilyen szempontból - bár ez li szó mín
den csoport részéről pejoratívnak szá
mít liberális lapot szerkesztenék.
Vagyis erényt csinálva abból a hát
rányból, hogy nem tartozom sehová,
nem kötnek csoportszempontok, onnan
venném a jót, ahol találom. Ez nem
azt jelenti, hogy nem volnék, a magam
értelmezésében, pártos. De az értékek
szempontjából liberális volnék.
. - Űn az élete folyamán sokszor volt
páIYlLr~ezdő, kitagadott és reveláció, el
felejtett és újra felfedezett költő, rossz
kategória és nemesfém.

- Engem Kassák inditott el. O volt
az első mester, akihez verseket vittem,
ő fedezett fel, ő közölt először akkori
lapjában, a Munkában. Ez még a da
daista, konstrnrktivista korszakomban
volt. Erről a megkezdett útról nemso-



kára letértem, sokféle személyes szaki
táson át is, amihez hozzájárult, hogy
Kassák mostohalánvát vettem el. De
költőileg is beleuntam az avantgardíz
musba.

- Később pedig éppen mint az izmu
sokkal szemben tudatosan vállalt ha
gyományok folytatóját üdvözölte az iro
dalomkritika.

- Igazuk is volt, Ezt a folyamatot
hosszan elemeztern a Félbeszakadt nyo
mozásban. Erre következett második
fölfedeztetésern. MeUesleg hozzátenném.
hogy nekem még egy harmadik fölfe
deztetésre is szükségem volt, 1956-ban
- mert már ol(yan sok éve nem voltam
jelen az irodalomban. Akkor, de rnár
előbb is, leginkább Juhász Ferenc fe
dezett fel - nem is fogom elfelejteni.

Én ugyanis nem tartozom azokhoz a
szerenesés alkatokhoz, akik tizennyolc
évesen : már ugyanolyan kész rnesterek,
mintöregkorukban. Én keservesen, meg
kínlódva fejlődtem - ma már első kö
tetemet is rossznak tartom, elhamarko
dottnak. A zenét Bartókban fedeztem
fel, a festészetet Picassóban és a kon
struktivistákban, Az volt a művészetí

forradalom életemben, amikor kezdtem
Velazquezt is festőnek tartani, Schu
mannt megszeremi. Az irodalmi életbe
Kassák után Kosztolányi vezetett be. El
ső kötetemről Sárközí György írt a
Nyugatban - akkor még nem is is
mertem őt személyesen.

- Lappang itt még egy megfejtetlen
titok: a kereszténységnek mint kultúr
körnek, a gondolkodás egyetemes eszkö
zének, a művelődés termékeny talajá
nak a befolyása, amely a zsidó tradí
ciók folytatójaként a század emberének
előkészítette, európaivá tette Európát 
a szellem honává. Vajon a keresztény
ség humanista tanítása, mely egyszerre
Isten- és emberközpontú vezette el Sár
közit - ahogy eleinte Radnótit is - a
kereszténységhez?

- Nem tudom. Azt sem tudom, mit
jelentett nála az, hogy katolikus lett,
megtért. Megtért az egyházhoz? Es azt
sem tudjuk, később miből ábrándult ki.
Jézusból? Jézusról hallgatott, de talán
a hi t földi megjelenése és szervezete
kiábrándította. Ha utolsó verseit olva
som, akármilyen keserűek, nem hiszem,
hogy mínden hite elhagyta őt.

- Van, aki a küszöbig jut el, van, akí
átlép a küszöbön. Einstein, Franz Wer
fel, Simone Weil a kereszténységet ÚflY
fogták fel, mint "ami által mtnden ki
van fejezve, és ami önmagában ,nincs
kifejezve semmivel".

- Tán egyszeruen arról van szó,
hogy aki kereszténynek születik, annak

ez adva van, de aki nem születik ke
reszténynek, annak meg kell küzdenie
érte. Nem ingyen kapja, vagy aján
dékba.

- Aki kereszténynek' születik, az ts
csak a lehetőséget kapja meg arra, hogy
életében valóban azzá váljék.

- Nagyon kevesen érzik szükségét
annak, hogy külön bejelentsék: ők nem
valódi keresztények. Ehhez valamilyen
stríndbergí erőszakosság vagy exhibi
cionizmus kell. Ha én zsidó maradok,
ez engem sem zavart volna, bár nekem
nem sokat jelentett. Ügynevezett civi
lizált embemek ez nem probléma. Meg
szekott körülménvék között csak azok
hangsúlyozzák, akik! a hitvallók vagy
szentek valamilyen fajtáj ához tartoz
nak. Majdnem annyi keresztény van a
zsidók között, százalékarányban persze,
rnint amennyi a keresztények között,
csak nem vállalhatja olyan természete
sen, mert megtérésének több volna a
füstje, mint a lángja.

- Mit ezeret olvasni Ön, aki mások
nak jelent olvasnivalót?

- Olvasni legjobban verset; történel
met és detektívregényt szeretek. A krí
miket a Iogíkájukért kedvelem. A hul
lák nem érdekelnek, a puszta borzalma
kat, verekedéseket unom: nem tudják
közvetlen élményeimet "überolni". Van
egy állandó gondolati [átékígényem, de
a sakkra sajnálom az energiát, egész
ember kell hozzá, akárcsak a bridzshez
vagy a tarokkhoz. l!:ppen annyi ener
gJiám marad, ami néha egy detektívre
gény olvasásához elég. l!:ppen ezért ol
vasom szívesen a konzervatívabb faj
tát, aminek Agatha Christie a legna
gyobb mestere.

UTÓSZ()

- Ha most, hatvanegyedik évében
számadást készítene az életéről, utolsó
kérdésem {gy hangzana: Mit ezeretett
volna elérni? 'F:s mit· vár még a hátra
levő időtől?

- A jó halált, És hogy mit szeréttem
volna elérni? Ainnyi mindent! É<> abból
olyan keveset sikerűlt! Viszont annyi
mindent elértem, amit nem is remél
tem, vagy eszembe sem jutott elérni!
És ma már nem az a baj, amit nem
értem el, hanem az, hogy amit elértem,
azt is elveszítettem vagy el fogom ve
szíteni. Kivéve azt, amit nem.

*
Végül is - mit akart ez az egy ember?
Ez az evangéliumi ember ...

HEGYI B'F:LA
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I K O N '7 l

Nemes fára [estették, .fekete erű barna fára, arany aLapon kék, zöld és
fehér színekkel. Fejét nem borítja kendő, sápadt arcát sűrű fehér haj _;(ere
tezi. Tekintete kiiiresedett, szeme körül mélységes redők, keze eres. Arnya
latnyi mosoly és sugárnyi szomorúság.

Naponta megállok előtte, nézem, mennyit változott. Bizony, változik.
Sokszor alig venni észre. De néha földbe gyökerezik a lábam. Oly törődött,

mintha szörnyű betegség, rozsda, penész vagy gyilkos kés támadta volna m€g.
Máskor már az előszobában hallom nevetését: úgy kacag, mint az unokája,
csukott szemmel, hátra dőlve.

Vonásai megfonnyadtak, puhák, fáradtak. A szeme alatt húzódó árkok
és táskák töve gyakran csillogott nedvesen. Az árkok végén kibuggyant egy
egy könnycsepp, leszaladt a szája sarkába s ajka szélén lecsúszott az álla
alá. A fa ma is nedves azon a tájon. Pedig az akaratot és a szívósságot is
itt találom, a szája körül. Nem kemény vonások árulják el, hanem aka
ratosak.

Hiúságát bántja, s bizonyára restelli is, hogy leírom: tokája van. Azt
mondja: "olyan, mint a pulykának" - noha éppolyan falfehér, mint az arca,
amely vértelenségével önvádat ébreszt, hívja a világosságot, a szineket és a
csöndet.

Lassú mozdulatokkal dörzsőlöm a hátát. Éloezi, és nagy görnyedtségéből

fokozatosan kiegyenesedik. Allunk egymással szemtől szembe: "tgy - ké
rem őt -, és most te'ssék így maradni". Bólogat engedelmesen. De néhány
pillanat múlva már esengve néz rám: "Nem bírok, kisfiam" - és vissza
görnyed, hogy mélyebbről tekintsen fel rám, mint ahogy hajdanán én őreá.

Csak a homloka ragyog, mintha valahonnan, egy láthatatlan reflekturból
mindig fény keretezné.

Kinéz a képből s látja mindazt, amit egy szembefestett 'arc látni kény
telen. Az ő kora a látás ideje. Feldereng arcán az a bizonyos szomorúság, a
kegyetlenül elfeketülő alapfesték. Hajlottan, behorpadt meüel, kissé hasasan
áll, a kép szélére lép megcsukló, zsábás lépésset.

Behorpadt mellel . . . - mondtam is neki. Hirtelen felnevetett: "Persze,
hogy behorpadt, mert elszoptátok, édes gyerekem".

Ruhája tízéves, húszéves, harmincéves. Zsebében öngyújtó, cigaretta és
szemüveg. Nem, nem, a szemüveg az nincs ott, a szemüveg itt van, amott
van, a lehető legfurcsább helyekről kotorható elő, mindig elbújik, mindig
keresni kell, mintha tárgyba költözött, világot látni vágyó énje volna.

Keze kicsi és erős, lepedőt mosó, lovat hajtó, gyereket cipelő, targoncát
toló kéz. Kék erek kötik-bogozzák keménnyé. Körmein a fehér holdak mind
feljöttek, hogya szív hosszú éjszakáinak idejét hirdessék.

Hogyan lehetne újrafesteni ezt a képet? Fogyatékosságait rendbehozni,
hibáit foltozni? - töprengek magamban. Az arany jl,áttér még elfödi - de
már alig-alig - az alapfesték színét. Ezzel tehát nem vigasztalódhatom, hi
szen ilyen a színe a romoknak, a félig ázott kereszteknek, régi kastélyok te
tejének, ásatag csontoknak. A sziniik: felém közelít.

Az a vágy sarkall, hogy létemhez kőtözzem mindazt, ami felröppenő és
múlékony, .hogy kiszögezzem magamra a [elent, akár szemöldökfára szekták:
a denevért. De lassan-lassan valami meghatározhatatlan, valam,i időtlen erő

mindent fölfal előlem, s ezért szaladok mindennt;Lp a kép elé, rettegve, hátha
a földre zuhant a falról, amíg nem voltam otthon.

És tudatosan és gyakran gondolok arra, hogya legszebb ikonok sem őrök

életűek. Talán egyszer meg is értem ezt - és kénytelen-kelletlen megadom
magam.
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Fönnmaradt egy anekdota IX. Piusról.
akinek "vérében volt a város", az ígazí,
a városok városa, Róma. "Különb'óző
időkben - így szól a történet - kihall
gatáson fogadott három külföldit. Az
első azt mondta, hogy egy fél évbe telt,
amíg végigfürkészte Rómát az utolsó
zugig, a másodiknak egy év kellett hoz
zá, a harmadik felsóhajtott, hogy évek
óta Igyekszik kiismerni, de nem jut a
végére. Csak ettől az egytől búcsúzott
víszontlátással, Arrivederci! - a másik
kettőt elbocsátotta a szokásos áldással."

Cs. Szabó Lászlót, akinek új könyvé
ből ezeket a sorokat ídézem,* a pápa
föltehetőleg el sem engedte volna; leg
alább egy órára meghosszabbította vol
na a fogadást, a vele való beszélgetést,
Vagy végleg ott tartotta volna, hogy ha
már "negyvenöt éve tanulja Rómát", ta
nulja most már tovább is, megszakítás
nélkül, amennyire és ameddig csak le
het. Időnkint pedig jelentkezzék nála
egy-egy "élménybeszámolóra" ; mert ki
tud élményeiről, tapasztalatairól, tudá
sáról, a közvetlenül és a közvetve szer
zettről elegánsabban. színesebben, va
rázslatosabban, néha bűvészibben be
számolni? Egy ilyen elképzelt mai IX.
Pius olykor-olykor nyilván elismerően

bólintana is: lám - mondaná magá
ban - hogy csillognak még ma is az
"esszéíró nemzedék" legjobb hagyomá
nyai, milyen megvesztegető még ma is
helyenkint ez a harmincas években ki
kristályosodott ",magyar erazmízmus",
milyen avatott mesterségtudással keveri
ez a magyar maestro, vagy diák, vagy
professzor, aki tanár létére is megma
radt örök szorgalmas, tudásért lelkesülő

diáknak, vagy vándor, esetleg utazó 
vagy emigráns? - az értelem szavát a
szív szavával, a tudást, sőt tudományt
a lírával, mennyire ért hozzá, hogy a
tudományt megfossza nehézkedésétől, és
a lírába belopja a tudomány hasznos
nehezékét! Arrivederci! - mondaná lel
kesen a pápa, s ki tudja, talán minden
etikett ellenére az ajtóig kísérné, me..
leg kézrázogatás közben rábeszélőleg

megismételve. baráti nyornatékossággal:
- Arrivederci! És csak később, csak
míután magára maradt, csak mí
után lassan fölocsúdott e varázs
latos "római muzsika" zsongító bűvöle

téből: csak akkor állna elő, magában,
kérdéseivel és kételyeivel, aggályaival
és ellenvetéseivel. Mit is mondott ez a

signor ungherese? Hogyan is mondta?
Mi is volt ez alatt a virtuóz zene alatt
a szöveg?

Egy helyütt ezt a miniatűr vitát ol
vassuk a könyvben: ",Szépen írsz ma
gyarul, tetszik astílusod.' Ennyi az
egész, csak ennyire vittem? Ne halljam
többé, ha lehet. S ne olvasson, aki csak
a stílusomért olvas." - Csakhogy ez a
"ha lehet": lehetetlen. Persze, aki "csak
a stíhzsért" olvas, az rossz olvasó, leg
alábbis egyoldalú. De mit tegyünk, ha az
író végül is mindent fölold a stílus va
rázslatában? Ha a tényeket míndunta
lan átlényegíti metaforák tűzíjátékává;
ha utalások káprázatos útvesztőibe ve
zet; ha a történelmet egy bűvész táncol
tatja az ujja hegyén; ha a "muzsiká
ban" szinte sosem szól úgy a vezérszó
Iam, hogy be ne formák, egészen az el
leplezésig, a sokszoros felhangok. rezo
nancíák, mellékszólamok arabeszkjei és
fíoritúrái? "Ne halljam többé!" - til
takozik Cs. Szabó László, miközben az
oLvasóval legalább annyira "hallatja"
azt, ahogyan mondja, mínt azt, amit
mond ; és, nemegyszer kelti benne azt az
érzést, hogy az amit végül "is nem más,
rnínt az ahogyan: hogy a mondandó lé
nyege' a moridás hogyanja, a "stílus". Hát
akkor míért ne olvassuk ..,a stílusáért"?
Nem ugyan "csupán", hanem inkább
valahogyan mindenestül: úgy, ahogyan
ő maga végül is míndazt, amit mond,
a szó legjobb értelmében "stílussá" kon
vertálja?

De hát valóban a szó legjobb értel
mében? Senki nem kételkedik - s ép
pen a stílus alapján - szavai igazságá
ban: "Enge'm az ember izgat... nem a
stílus." S abban sem, hogy elsősorban

magára nézve érzi kötelezőnek az "il
lendő világosan írni" elvét. Valóban vi
lágosan is í'r; krístálytiszták a. mondataí,
Illem bonyolódik színtaktikaí labíríntu
sokba, dikciója egységeit sosem zsúfol
ja agyon gerincüket beroppantó terhek
kel. Hiába: a számára elsődlegeserr fon
tos .,embert" is el-elborítják nála az al
lúziók, metaforák, sokszoros vonatkozá
sok és vonatkoztatások índáí. Kacska
ringóikben gyönyörködtetőert kecses,
lombozatukban elragadóan színes indák.
De mégiscsak el-leborítják a törzset.
Előkerül egy név, egy sors, egy problé
ma: Szílveszter pápa, Du Bellay, Tas;
so .. , - s az olvasót rnost már valóban
mindenekelőtt "az ember" érdekelné,

• Cs. szaoö László : Római muzsíka, Auróra, MUinohen, 1970.
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egy Du Bellay, egy Tasso. Az ember, a
sors. Nem elégítik ki az érdeklődését?

Egyáltalán illem Iehet egyértelműen azt
mondaní, hogy nem. Többé-kevésbé
mínden tudhatót megtudunk arról, aki
ről szö van. De többnyire annyi ékít
ménnyel, hogy elvonják figyelmünket a
lényegről; mintha egy kódexlapon a
széldíszek, rníníatürák elborítanák a szö
veget, s végül maga a szöveg is csak
az illusztráció funkcióját töltené be va
lami másféle, más mínőségű kontex
tusban.

Hogyan érzékeltethetném ezt, az effaj
ta érzékeltetések vázlatosságával, és a
vázlatosság óhatatlan igazságtalanságá
val? Beülök a padba, hogy meghallgas
sak egy fölolvasást Tassóról, értesülése
ket szerezzek, tanuljak. Fellép a felol
vasó; de a kezében karmesteri pálca
(varázspálcal) : int vele, és a semmiből

előbukkan egy egész zenekar, mesteri
beintésekre hegedűk, csellók, oboák,
klarinétok, fagottok szólnak, néha kürt
és dob is: szól a zenekar, szól a "mu
zsíka'', s hol van már Tasso! - a mu
zsikát élvezem. s nem kevésbé a bo
szorkányos karmesteri műveletet.

Nagyon igazságtalan volnék? Olvassuk
el a kötet egyik legragyogóbb esszéjét,
A 'Varázsló pápa címűt, II. Szilveszter
ről, és közben a magyárok és lengyelek
keresztény Európába fogadtatásának vi
lágpolitikai hátteréről, Harminckét lap;
tizenötön túl már nem tudom, míről

szól, anélkül, hogy érdeklődésem [ottá-
. nyit is apadna. Az elején tisztán látom
az 'alaprajzot: azt a "politikát", vagy
inkább talán látomást, amit a bölcs Ger
bert, vagyis II. Szilveszter, és az álmo
dozó császár, azaz III. Ottó maga és a
világ elé vetít. A felén túl azonban már
Gerbert és Ottó és mind a többiek csak
a zenekar tagjai, egy-egy hangszer mel
lett; amit élvezek, ami elbűvöl: az a
karmesteri produkció, ahogyan az író a
korra vonatkozó roppant ismeretanyagot
"megzenésítve" egy-egy szólamban sor
ra belépeti, a "Kaiser, Rom II1I1d Reno
vatio" tudományos halmazát tünemé
nyesen hangszerelt szvitté konvertálja,

Maradjunk hasonlatunknál. Ha föl
hangzik mondjuk Beethoven hetedik
szímfóníája, zeneértók pár taktus után
ráismemek a karmesterre hunyt szem
mel ís: ez csak Toscanini lehet, ez Bru
no Walter, ez Klemperer, ez Feren
csik . . . Ugyanígy: ha "fölhangzik" a
Római muzsika akármelyik tétele, akár
melyiket olvassuk az 1963 és 1969 közt
kelt három eSS7.é és három napló közül,
a "szövegértő", még ha történetesen
nem tudná is a szerzőt, azonnal ráís-
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merne Cs. Szabó Lászlóra, és azonnal
a klimára, a forrásvidékre, ahonnét vég
ső soron ez az "előadói stílus' szárma
zik. Már utaltunk rá: ez a harmincas
évek esszéstílusa, végső tökélyéíg, néha
talán már tökélyén túl is érleíve (itt
ott jellegzetes "neofrivol" beütésekkel,
egy-egy rorduíat vagy piruett erejéig);
írtgylesre méltóan rengeteg tudás, mely
talán azért növeszt magának lepkeszár
nyakat, hogy a saját súlyától meaekül
jön. Mi ma már általában kopárabb,
tárgyiasabb modorhoz vagyunk szokva;
sokkal elsődlegesebben "Ihlet" maga a
doíog, mínt a dologról való szólás mí
kéntje. Takarékosabbak, szürkébbek let
tünk, mínt a harmincas évek tűzijáté

kos esszél voltak. Az elvesztett (elve
tett) díszekért magvasabb eredmények
kárpótolnak? Következő nemzedékek
dolga, hogy erről ítéljenek.

Egy biztosnak látszik azonban: ezt a
stílust, magatartást, "muzsikaió értel
met" ezúttal méíy egzisztenciáíís Igeny
tartotta meg ilyen élonek és triesnek a
maga idoben ma már pontosan rögzít
heto virágkorán túl. Hogy Cs. i:>z.abó
Laszlónak "ez a természete"; hogy oda
kint, az emigrációban azt folytatta és
úgy folytatta, amit és ahogyan itthon
addig csinált: ez mind igaz lehet 
részben. Mert az egész igazsághoz nyil
ván hozzátartozik, hogy végül is ez a 
szó legtágabb értelmében vett - "stí
lusba" átmentett haza ~ehetett számára
az a szíget, amely a szellemi és tény
Ieges vándoréletben a mindig magával
vihető otthon azilrumát, életadó közeget
képviselte, Hogy időnkint - hol többé,
hol kevésbé - az itthon hagyott ott
honnal szemben is? Erre végezetül még
visszatérek.

Előbb még valamit erről az "egzisz
tenciális igényről". Ez a "római muzsí
ka" valakinek muzsíkál: míndan tételé
ből "az elesett élettárs rejtett nagysága
s hősi emlékezete" szél, Neki idéződik
fÖil ez az újraélt Róma, és nemcsak: Ró
ma, hanem ez az egész életforma: a kö
zös vándorlás a világban úgy, hogy
közben oldhatatlanul a közös hazában
vándorolnak, a régiben, elhagyottban,
elvesztettben, elveszfthetetlenben. "Az
emigráció állttólagos senki Földjén az
állandó kétlaki jelenlét nyugaton és ott
hon": - azt rnondhatnám, ez a virtuá
Us "kétlaki jelenlét" vált valahogyan
fogható valösággá a kettejük közös
életében és a kultúrának abban a .,há
zában", amit maguknak hajlékul emel
tek. Atköltözni ebbe a "folytatásba" (az
itthon abbahagyottnak ebbe astíluste
remtő folytatásába odakint) : nem tu-



dom, végül is "meg$zabadulás volt-e
míndenfajta nosztalgíától" ; de hogy
olyan életforma lett, ami a nosztalgia
legyőzésének vagy átváltásának, valami
féle szellemi transzmutácíójának a kí
sérlete, folytonos rmmkája és élménye
volt: ez félreérthetetlenül kihallható a
-Római muzsika szinte minden sorából.

Lehet legyőzni a nosztalgiát másként,
mint többé vagy kevésbé az eUen, ami
hez a nosztalgia húzna? Ez gyanítha
tólag nemzedéld kérdés is. Kérdése
amellett még sok minden egyébnek.
Történe1emnek, társadalomnak, fejlődés

nek. Annak is bizonyára, míkor lesz az
"emigránsból" egyszeruen "külföldön
élő hazánkfia"; lesz-e, és ki hogyan éli
meg a saját sorsában, ki hogyan számí
tolja le értelmileg és érzelmileg a maga
számára ezt a tényt, vagy változást. Va
lószínűleg részben ez is generációs kér
dés; de "integrációs" is, mégpedig két
olda1úan: hogyan vesz magába valakit
egyrészt új társadalma, hogyan fogadja
be másrészt egy új társadalom belllesz
kedett tagjaként az a régi, amelyhez
gyökerei és kultúrájának alapjai kötik.

A dolgok fejlődnek; aki egy adott pil
lanatban elmegy, rosszindulatú sugal
mazások nélkül, természetszerűleg is
hajlamos rá, hogy amit elhagyott, azt
többé-kevésbé abba az állapotba bele
merevedve lássa ad infinitum, amely
állapotban (hitelesen vagy sem, az eb
ben a vonatkozásban rnindegy) az el
hagyás pillanatában látta. Valamiféle
burkolt önvédelem is a részéről, hogy
ne vegye észre az itthoni fejlődést, vagy
legalábbis fönntartásokkal nézze, kétel
kedjék a valóságosságában. Szép és tra
gikus donkízsottízmusok születhetnek
egy-egy ilyen magatartásból. Olyan pél
dául, amilyen életének végső szakaszá
ban a felejthetetlen és nagyszeru Gara
Lászlóé volt: amikor saját, keservesen
megkeresett pénzén megjelentetett kinti
kiadványokkal akart a hazai könyvki
adásra "végre" rákényszeríteni olyan
költőket, akiknek a kötetei közben itt
hon már vagy sajtö alatt voltak, vagy a
fordítók műhelyében készültek. l1':rthető,

hogy aki elmegy, sebekkel, vagy egy
lehetetlenülés tudatában, álláspontj át
akkor is a régi érvekkel igazolja, ami
kor erek az érvek már nem érvényesek.
l1':rthető (nem a Iogosságról, az érthető
ségről beszélek), hogy egy ideig magát,
a maga szellemiségét tartja a hitelesen
magyarnak, szemben azzal, amit - elv
ból, s nem anyagiakért - elhagyott (ki
vált ha az itthoni viszonyok közismert
egykori torzulásai még némi alapot is
szolgáltattak ilyetén hitének).

De a világ változik, mindenütt a nap
alatt. A sebek begyógyulna.k, mert az
életnek az a rendje és törvénye, hogy
begyógyuljanak; és végül is nem a teg
napi sebek a fontosak, bármily fájók
voltak is, hanem a holnapi élet. Magya
rak élnek itthon, és magyarok élnek
külföldön; de Magyarország csak egy
van; és ezt lehet építeni (egyedül haté
konyan) bent, lehet építeni (az együvé
tartozás jóakamtával) kintről is; csak
éppen ellene nem lehet: arról az állás
pontról, hogy Magyarország, az "igazi"
nem. ott van, ahol van, hanem ott, ahol
én vagyok.

Miért beszélek erről? Mert 'egyszer
ezt is le kell írni; és mert - említet
tem - itt-ott, futó célzásokban, s in
kább a múltra vonatkoztatva, a múlt
ban kapott sebek sajgásával, a Római
muzsika zenekarában is hallani már
nem is annyira ezt, mint inkább ennek
az emlékét. Amit ugyanakkor ellensú
lyoz az az "állandó jelenlét otthon" :
egyrészt az életígényszerű erőfeszítés az
egész magyar irodalmi-szellemi múlt
folytonos, valóban élő és tápláló életben
tartására a szernélyíségben, érzésvilá
gában, gondolkodásában; másrészt a
lankadatlan, egyre érdeklődőbb és egyre
elfogulatlanabbul tág figyelem. amivel
mai irodalmi életünket kísérí,

Az élettárs, akinek ez a ,,,rómw mu
zsika" . szól, madárkönnyű halállal kilé
pett az író életéből. Hadd ídézzem any
nyí szép közüls e nagy búcsúzás talán
legszebb soraít: "Ha van jövő a halál
után, hagyni kell, hogy a halott tovább
ható szeretete csöndesen lefolytassa lel
künkben szenttéavatásí perét. Igy élhe
tünk, már halálunk előtt a szentek
egyességében. őrző halottainkkal. Nincs
halálos szerelern - az a mulandóság
pusztuló, pusztító része - csak halálos
szeretet van, halk, megtartó áthallás az
örökkévalóságból." Olyan mély szavak,
hogy utánuk hallgatni illenék, elmél
kedve, sokáig. Mégis, hadd tegyek hoz
zá valamit. Igaz, a halott tovább ható
szeretetével nincs, nem. lehet verseny
képes szeretet.. De van egy másik, mil
liószorta szürkébb és szerényebb, az
is a halálunk előtti nagy egyességből. s
a maga csöndességében talán az is meg
tartani segítő. Talán segítő "áthallás",
ha nem is az örökkévalóságból, csak
határokon át, s egy határon át, amely
már rég nem. "vasfüggöny" többé. "Át
hallja" a Római muzsika karmestere?
Szeretnénk, ha meghallaná.

RÚNAY GYÖRGY
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SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Csehov Iva.novja réges-régi emlé~em.

Láttam a köze:l ötven év előtti vigszin
házi előadást, amikor Jób Dániel egy
más után mutatott be Csehov darabo
kat és Claudel Angyali üdvözletére is
készült. Ez az előadás sajnos elmaradt
és Csehov Ivanovja sem ért meg sok
előadást.- Ennek az előadásnak három
főszereplője mégis annyira emlékeze
tembe vésődött, hogy beszámolóm során
hivatkoznom kell Varsányi Irénre, Gom
baszögi Fridára és Lukács Pálra, akik
ne,;c szerepeiben most Váradi I-Iédit,
Moór Mariannt és Bessenyei Ferencet
láttuk.

Kbzel száz éve iródott Csehov első

nagyobb léleg'zetú mesterműve, az Iva
nov. A cári Oroszország elnyomásba,n
fuldokló népét agUátorok uszitották a
zsidók ellen, akik a kezdődő orosz ka
pitalizmusban mozgékonyságukkal és
szorgalmukkal aránylag jobban boldo
gultak, mint a terménygazdálkodásra
áttért földbirtokosok, akiknek már a
jobbágyaikat is fölszabadították úgy
ahogy. A nagyvárosok nyomoráról Dosz
tojevszkij festett tudatunkból ,Icitörölhe
tetlem képet. A válságba jutott vidéki
birtokos-osztály fölbomlásának megörö
kitője Csehov. Az ő tolla nyomán is
merjük a kivágásrn ítélt Cseresznyés
kertet, Ványa bácsi szereplőinek kiiz
delmét a föld megtartásáért, a Sirály
vagy a Három nővér fuldokló és elme
rülö, öngyilkosságigal kacérkodó vagy
éppen odamenekülő hőseit.

Az I van o v ebben a sorozatban a
nyitást jelenti, a nagy művek kezdetét.
:es Csehovnak egy már-már politikába
hajló humanista kiállását a pogromok
Oroszorszáaa ellen. Ivanov az újitó, mo
dern gazdálkodásra áttémi akaró föld
birtokos abban is szakít társadalma
írott és iratlwn erkölcskódexével, hogy
zsidó eredetű nőt vesz feleségül,. Szereti
ezt az Anna Petrovnát, de környezete

'azt hireszteli, hogyapénzéért vette el.
Az elvakultan vallásos zsidó szülők

megátkozzák lányukat a hitehagyás
miatt, hozományt persze nem adnak és
a szülői átok alatt roskadozó [iaialasr
szonyon kitör az akkor jÓformán gyó
ayitha1latlan tüdővész. A beteg asszony
nemsoloora teherré válik Ivanov számá
ra, gazdasági légvárai összeomlanak,
adósságokba süllyed és végül minden
éle,tkedvét elveszti. Anna Petrovna be
tegsége miatt sem igen Járhat társaság
ba. Ivanovazonban estéit inkább szom
széd földbirtokosokná/, tölti. bár azok
nak kícsinyes életmódja is undoritJa és
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untatja. Ebben a mela.nkolikus életun
dorában is ő az egyetlen jó kiállású
férfi széles a határban és Szása, a dús
gazdagon is kuporgató Lebegyev család
egyetlen lánya színtén ki alcar törni
nyomasztó társadalmi köréból. Iva.novra
veti a szemét, újra embert akar farag
ni belőle, ami egy 33 éves férfi eseté
ben lehetséges is lenne, ha Ivanova1i
utól nem érte volna a semmit nem aka
rás, amit oblomovizm,usnak is nevezhet
nénk. A kriptaszerű, kihúlt túzhelyú
házból tehát naponta mégis ennek a
szép, büszke, akaratos lánynak a su
gárkörébe menekül. A,kkor is, mikor fe
lesége orvosa arra kéri, csak ezen az
egy estén maradjon otthon. Ivanov in
kább a lelkiismeretfurdalást és az izet
len társaságot választja, ahol Szása elé
be borul, megvallja olthatatlan szerel
mét és a végzetes csókra éppen akkor
kerül a sor, mikor a beteg Anna Pet
rovna orvosa parancsa ellenére ura
után hajtat és belép a fogadóterembe.

Ivanov befogat és hazaviszí ájult fe
leségét, valami kis erő is száll belé a
megszégyenülés utá,n, és hetekig nem lá
togatja Lebegyevéket, Szását. Az erősza

./cos, gőgös, de szerelméről lemondani
nem akaró Szása azonba.n utána fut
még ezek után is, ott kapja el Ivano
vot a felesége betegszobájának ablaka
alatt. :es megint erőszakos. megint térd
re borul és megint osak egy csók a
találkozó oéae. A halálosan beteg asz
szony láthatott-hallhatott mindent. És
látott, hallott is. Kifakad férje hűtlen

sége miatt, hisz ők szerették: egymást,
szülei átkát is azért vette a fejére, és
most szdzszoroscn kifosztott, megalá
zott, félrelö./cött semmi lett az ura sze
mében. A végletekig fölingeTÜlt Ivanov
a szemrehányásokra nem tud mást fe
lelni sarokba szorultában, csak azt szi
szegi a hajdan ezeretett asszony fülébe:
..Te zs,idó". És ezzel, be is telt Anna
Petrov.na áldozatának és szenvedésének
mértéke. Anna Petrovna a halálos ütés
nyomán szinte a szemünk előtt hal meg.

Még egy felvonás, úgy egy év múlva.
Ivanov esküvőjére készülnek a Lebe
gyev-kastélyban. A plety,kák nem szűn

te,k meg, Szását is csak gőgje és büsz
kesége tartja már meg elhatározása
mellett. De a megoldhatatlan ellentétek
és a lappangó lelkiismeret Ivanovot ar
ra kényszef'íti, hogy egy pisztolygolyót
röpitsen elernyedt testébe. S ez a pisz
tolygolyó méqis engesztelés és valami
féle ,jóvátétel a halálba üldözött elsö
feleség iránt.



Csehov bár még a romantika es;;;kö
zeivel s~m szakított ebben az időben,
realista remekművet írt. Szimbolikájá
val pedig humánus voltához illő felele
tet adott korának pogromfűtötie tor
zulásaira is. Ez a kérdés mindig kényes
volt és ezért nem láthattuk évtiz·ede
ken át sem a Velenceí kalmárt, sem az
Ivanovot. Ha van a történelemnek tisz
títótűz hatása, legalább Európában már
abból a mag'asabb nézőpontból tekint
hetünk le Ivanov tragikus öngyílkossá
gára, hogy megbüntette magát zsídózá
sáért is.

A hatalmas, kényes föladatokat hozó
a1'áma nagy erőpróba elé állította a
Nemzeti Szinházat és a szereploket is.
Sok remek pillanata és kellő alázata
van az előadásnak, de hogy mai szo
kás szerint a díszletnél, a jelmezeknél
és a rendezésnél ,kezdjük a dolgokat,
bizony akad félrefogás is elég.

Csányi Arpád díszletmegoldása erő

szakolt. Az első kép kert jelenetében, a
halottasházhoz kriptához vagy börtön
udvarhoz has~nló falusi kertben gyász
cairasutok: között egy jókora víztorony
szerű fatörzs éktelenkedik, amit a sze
Teplők alig bírnak meg.kerüln!. " Talá;n
valamí ősfa - gondol,lcodtk a nezo, amtg
a képváltozáskor, az egész ólomszürkére
mázolt víztorony vagy gáztartály a le
vegőbe nem emelkedik, hogy alóla egy
gyertyafényes szalongarnitúra bukkan
jon elő. A gyászcafrangok közben ott
maradnak jelezni akarván talán, hogy
ez a dar~b egy nyomott, cári környe
zetben játszódik. De hiszen Csehov ezt
megírta, a rendezés és a szír;é~zek ér~z
tetiJc is, minek akkor ez a radtszletezes?
Anna Petrovnát óvják, hogy este hat
ÓTa után kilép jen a kertbe. De még ha
verőfényes délben lép ki ebbe a krip
taszerű gyászkertbe, már abba belepusz
tulhat, hisz fagy, sötétség és borzongás
száll itt fel minden stilizált falevélből.

Ez a díszlet-bravúr talán annak köszön
heti megszületését, hogya mai színház
ba járók dolgozók, korán mennek mun
kába és így nem egészen két és fél óra
aLatt' ,kívántak leperqetni egy négyföl
vonásos Csehov remekművet. Szívesen
Tászántunk volna azonban még tíz per
cet vagy akár húszat is egy-két szil
netre. Hiszen a harmadik fölvanás v~
gét teljesen agyonüti, hogyakertbol
ismét a levegőbe röppen a "víztoTony",
és alóLa előbúvík a s z a Ion, ahol
mint az szokásos - egy s z a b a d t é r i
h a n g h a t á s Ú rezesbanda vonul végig.

ScMffer Judit jelmezeiről több hízel
gót mondhatunk, stílustalanság azonban
náLa ís akadt. Míkar Szása a csak ko
csíval vagy lóval meg,közelíthető Lebe-

gyev birtokról Ivanov házába lovagal,
miért kell neki hálóköntősszeTÚ, como
tőig fölhasított pongyolában megjelen
nie? A múlt évszázad vége felé semmi
képpen sem mehettek legénynézőbe

földbirtokos kisasszonyok csípőig szét
váló pongyolában.

Marton Endre rendezésében csak azt
hibáztathatjuk, hogy ebbe a díszlet
és jelmezmegoldásba beleegyezett és
hagyta; hogy a harmadik kép megren
dítő végjelenete, Anna Petrovna halál
ba hullása a pillanatnyí színtérváltozás
csínadrattájába fulladhasson. Különben
a fölgyorsított ütemű előadásban sike
rült a csehovi lég,kört éreztetnie, ami a
szereplők kitűnően betanult összjátéka
mellett is rendezői érdem.

Váradi Hédinek emlékezetemben Var
sányi Irénnel kellett megbirkóznia. Az
első és a második képben tökéletes An
na Petrovnát rajzolt, már-már azt hit
tem, utoléri a nagy emléket. Varsányi
Irési azonban ebben a harmadik képben
sem sminlvkel éreztette a halálra vált,
halálra szánt asszony betegségét. Utolsó
megfeszített erőlködés 'L'olt minden sza
va és éppen ezért halk, elfulLadó. A
sokkal fiatalabb Váradi Hédí egy kis
kék aláfestéssel segített a szeme táján
a betegség ábrázolásában és egyetlen
egy hibát követett el a végső leszámo
lásban. Túlságosan megemelte a hang
ját, mikor Anna Petrovnának már jó
formán hangja stnos, és éppen abban
van mártíriumának, igazi szerelmének és
odaadásának, halálba omlásának nemesi
pecsétje, hogy nem vádaskodik hango
san, csak elnyöszorgí, elsusogja életének
rombaomlását. A mai Nemzeti Színház
jó akusztikája megengedné ezt a ,hang
halkítást, és ha ezt Váradi' Hédi egy
szer megp1'óbálja, hihetőleg.sohasem
mond le a hatáskeltésnek erről a leg
cizelláltabb remekléséről. Az est hősná

je így is ő marad.
Szésa, a büszke S.zása az elkényezte

tett lány rögeszméjével fut a kiismer
hetetlenül szeszéhjes, pszichopata Iva:'
nov után. A büszke, amazoni kevélység
és ellentéte a térdre borulás alázata
Gombaszögi Frida fejedelemnái .megje
lenésében sokkal több ellentétpárt hor
dozott. Dicséretére váljék Moór Mari
annak hogy a büszkeséget, a kevélysé
get, az elkényeztetett leány akaratossá
gát meg tudta játszani.

A két női főalakot remekbe faragott
karakterfigurák keretezik Csernus Ma
riann, mint Szása anyja a sze-repbeli át
lényegülés valóságos magasiskoláját
produkálja. De a papucshős apa, Agár
di ugyanílyen kitűnő fígurát farag Le-
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begyevool. Rajz Já.nos ingyenélő grófja
a magas színvonalú előadás egyik nél
külözhetetlen színfoltja.

Pompás Avar István iszákos, köny
nyúvérií. s mindig talpraeső agyafúrt
fickója, Burkin, a tiszttartó-féle szere
pében. Ivanov elle.ntéte Ő, a faragatlan
orosz őserő mérkőzik előttünk az ereje
vesztett Oblomov-fajta földbirtokossal.
Mellette rögtön Pathó István némaság
ra kárhoztatott, esett legényké;ét, Je
goruskát kell emlitenünk. Amit ő itt
hangtalanságban kifejez, azt re:ndezési
leg Anna Petrovna utolsó jelenetében is
föl/kellett volna használni. Harsány
nőalakokiLt formál meg Zolnay Zsuzsa
és Máthé Erzsi. A félig szetszedett, te
metkezési pompát idéző díszletek .r"özé
legalább színeket hoztak életkedvükkel,
kicsattanó jókedvükkel s jellemábrázo
lásukkal. Szersén. Gyula az orvos szere
pében sokszor merev volt és inkább
intrikurnak vált be, mint betegét félt5,
gondos orvosnak. Pedig Csehov ebben
a szerepben egy kicsit önmagát is le
rajzolta, s talán önmaga sajnálatát is a

KÉPZŐMŰVÉSZET

"Száz éve közkincs az Es
t er h é z y c k é p t á r." A művészetek

írámt oJy fogékony Esterházy csa
Iád képtára száz esztendővel ezelőtt,

1870-ben vált a magyar nemzet tulaj
donává. A család akkori feje, Esterházy
Miklós herceg - több fényes külföldi
vásárlási ajánlatot. visszautasítva - a
magyar államnak adta el (viszonylag
szerény összegért) a nagyatyja által lét
rehozott gyűjteményt, amely - Crivel
litól Goyáig - az itáliai, spanyol és
németalföldi festészet válogatott reme
keit tartalmazta. Eötvös József klUltusz
miniszter - 1870. december 8-án kelt
levelében - a kormány és a magyar
társadalom nevében köszönetet fejezte
kri Esterházy Miklósnak "azért a patrio
tizmusért, .amellyel anyagi előnyöket ál
dozott fel, hogy az Ő6eIi által gyűjtött

műkincsek az ország számára maradja
nak meg."

A gyűjteményt a XVIII. és XIX. szá
zad fordulóján élt Esterházy Miklós ala
ldtotta ki. A képtár-alapító arisztokrata
szenvedélyesműbarát volt. Fennmaradt
egy levele, amelyben megbízást ad Mengs
német festő egyik festményének megvé
telére : " ... e kép nélkül - úgy érzem
- nem tudok élni ..."
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saját tüd5baja miatt. Ezt valahogy más
ként kellett volna éreztetni, több em
beri részvét, mélyebb járatú ítélkezés
férhetett volna ebbe az alakba. A ki
sebb szereplők közül föltúnt még Lebe
gyevné háziszolgája alakjába.n Blask6
Péter. Némaságában is beszédes tudott
lenni a kitúnően összehangolt össz
képben.
Végűl Ivanov szerepében Lukács Pál

után Bessenyei Fere.ncet láttuk. Lukács
Pál 23 évesen játszotta a 33 éves Iva
novot. Bessenyeinél tőbb mint fordított
a helyzet. Érettebb, kiégettebb Ivanovot
kaptunk tőle, akinek mélyebbről csap
fől végzete. Hangfogót tett minden sza
vára, s elhihetővé tudta tenni azt is,
ami nem orosz fülnek, szemnek és ész
járásnak már-már hihetetlen: az ivano
vi-oblomovi végső elesettséget.

Elbert János újra fordította a darabot
Tóth Arpád után. Fordítása a színpad
ról jól is hangzik. Milyen ,kár, ho(}y az
ikes igék használatával egyáltalában
nincs tisztában.

POSSONYI LAsZLó

A budapesti Szépművészeti Múzeum
az Esterházy-gyűjtemény állami tulaj
donba kerülésének centenáriumáról szép
kiállítással emlékezett meg. A múzeum
földszíntí dísztermét - a téli hónapok
ban - az Esterházyak egykori kollek
eiéjának legkiemelkedőbb alkotásai töl
tötték meg. Rembrandt "Öreg rabbínus"
át, Goya "Leány korsóval" círnű képét,
Correggío "Madonná"-ját, Tintoretto
"Krisztus Emmaus,zban" című kornpozí
cíóíát, Ghirlandaíonak (Vasad által is
említett) "Krisztus születése" című chef
d'oeuvre-iét, továbbá Boltraffio, Vero
nese, Van Dyck, Jan Steen, Ribera, Zur
baran munkáit együtt Iátva Petrovles
Elek szavai jutottak eszünkbe: "Ester
házy Miklós hercegben a legnagyobb
magyar gyújtőt tiszteljük... A művé

szethez olyan benső és tiszta viszony
fűzte, mínt keveseket... tIete és te
vékenysége sorsdöntő fontosságú volt
Magyarország művészetí kultúrájára
nézve."

A Műcsarnok "X X. s z á z a d i o l a s z
k i s p .1 a s z t i k a" című változatos
és magas színvonalú - kiállítása mint
egy láncszeme annak a tárlat-sorozatnak
("A mai Párizsi Iskola", Vasarely ret
rospektív anyaga, "Mai francia góbeli
nek", "Magyar származású XX. száza-



di rnűvészek" stb.), amely napjaink kül
földi művészeti áramlatairól és jelen
ségeiről kívánja tájékoztatni a magyar
közönséget.

A kiállítás első termében a század
eleji olasz szobrászat forradalmáraínak,
a futurlsta és "kubofuturista" meste
reknek (U. Boccioni, G. Balla, G. Seve
ríni) bronzszobraí kaptak helyet. Meg
lepetés a nagyszerű "metafizikus" festő:

Giorgio de Chiríco két kísplasztíkája;
ezek közül a "Hektor és Andromakhé"
klasszikus rangú alkotás. (Az viszont
sajnálatos hogy Modiglíaní szobrászi
életművét' egyetlen munka sem képvi
selte a budapesti kiállításon.)

Az újabb olasz szobrászat legmarkán
sabb egyéniségei Giacomo Manzú, Marí
no Marini és Emilio Greco. Manzú
Szonja"-portréja, Marini "Okölviv6"-ja

és "ülő táncosnő"-je, Greco "Férfifej"-e
meggyőző, szuggesztív művek. Giulano
Vangi íszonyt, szorongást kifejező szob
rai ("Nő karosszékben", "Két alak"), a
'középkorú nemzedékhez tartozó Periele
Fazzini kiváló arcmása a lírikus Unga
rettiről, továbbá Salvatore Messina, Flo
ríano Bodini, Oscar Gallo, Pietro Ca
scella, Mirko Basaldella és Marcello
Guasti szobrai tűntek még ki - hiteles
ségükkel és eredeti hangjukkal - a ki
állítás műtárgyai közül.

Az 1904-ben született L o s s o n c z y
T a m á s festő a legrégibb magyar non
figuratív művészek egyike. Kassák La
jos - "Képzőművészetünk Nagyhányá
tól napjainkig" círnű könyvében (1947)
- a legszámottevőbb kortárs-művészek

között tárgyalja Lossonczyt, szép soro
kat szeritelve a művész "színgazdagsá
gának és Iírai érzékenységének.' Hiába
volt azonban Kassálc (és Kállai Ernő,

Hamvas Béla) elismerő véleménye, 
Lossonczyt is félreállították, mellőzték

a zsdánoví művészetpolitika éveiben.
A művész januári (Fényes Adolf te

rembelí) kamarakiállítása (amelyet Ma
jor Máté professzor nyitott meg) öröm
volt a modern magyar festészet hívei
számára, hiszen a kis tárlattal avarit
garde piktúránk egy érdemes képvise
lője tért vissza művészetí életünkbe. A
kiállítás legjobb darabjainak a sárga
fehér koloritú "Tánc"-ot (1967), a halk,
gyengéd hangulatú "Színépítmény"-t
(1965) a poétikus "Sárga zengésv-t (1967)
és a fesresen komponált "Szikrázó kék
ség"-et (1970) találtuk. Úgy tűnik, a je
les absztrakt mesternek e képekben si
került a legmaradéktalanabbul megva
lósítania törekvéseit.

A Százados úti m ű v é s z t e l e p
tagjai - a telep alapításának (1911)

hatvanadik évfordulója alkalmából 
január végén kiállítást rendeztek a Jó
rsef körúti Helytörténeti Kiállító Te
remben.

A Százados úti művésztelep sosem
volt azonos alkotói elveket valló művé

szek közössége - ma sem az. KülOn
böző stílusirányzatú (és különböző kva
Iítású ...) szobrászok és festők számára
nyújt otthont a most jubiláló kolónia
- így a tárlat anyaga is heterogén volt.
A kis kiállítás legemlékezetesebb fest
ményei Kurucz D. István és Szalai .Zol
tán műterméből kerültek ki. Moldován
István és Tóth'B. László rutinos festők,
a közönség kispolgári ízlésű része szá
mára kommersz-képeket "termeJ.nek". A
telep legidősebb tagjai Gábor Móric és
Csorba Géza Kossuth-díjas szobrász, ők

rokonszenves következetesség~ halad
nak azon az úton, amelyen több mint
fél évszázaddal ezelőtt indultak el 
kiállított dolgaik azonban kissé fárad
tak, erőtlenek. Nagy András két már
ványszobrának ("Gubbasztók", "Kompo
zíció") gusztusos, artisztikus a megfara
gása, sajnos azonban Brancusí, Hans
Arp, Moore, Borsos Miklós hatása még
túl nyilvánvaló.

"Varsó a mai lengyel festé
s z e t b e n" eimmel az esztendő első he
teiben Iciállítás nyílott a Műcsarnokban.

A tárlat a lengyel művészeknek fövá
rosuk iránti szeretetéről és a modern
lengyel piktúra formanyelvi sokrétűsé

géről tanúskodott. A mintegy félszáz
festmény között akadt ugyan gyenge,
felszínes, szkernatíkus munka is - eze
kért azonban kárpótlást adtak az olyan
tartalmas, mély élményt nyújtó fest
mények, mínt Jacek Sienickitől a "Ház
a Kozia utcában", Konrád Slomczynski
től "Az óváros :lialai", Maria Antoszkie
wícztőj a "Wolai gázgyár" vagy Antoni
Lyzwanskitól a "Május elsejei felvonu
lás."

Somogyi Antal (1892-1971). Ja
nuár 5-én a győri kórházban - szívbé
nulásban - elhunyt dr. Somogyi Antal
művészettörténész, teológiai tanár, nagy
prépost, akit néhány hónappal haüála
előtt a Népköztársaság Elnöki Tanácsa
a Munka Érdemrend ezüst fokozatával
tüntetett Ici, az egyház és az állam kö
zötti jó viszonyt elősegítő munkásságá
ért. Az idős, már régóta nem egészséges
pap-tudosra hivatásteldesítés közben tört
rá a végzetes szívroham: nagy hideg
ben, rázós-fagyos úton a tényői plébá
niára tamott (egyházművészeti ügyben
lett volna itt megbeszélése), de már
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nem ért el Tényőre: a szívgyengeség
Győr közelében erőt vett rajta.

Somogyi Antal öt önálló kötetnek
("Vallás és modern művészet" 1927;
"Modern egyházművészet Magyarorszá
gon" 1940 stb.) és több mínt száz 
különböző folyóiratokban publikált 
tanulmánynak volt a szerzője; írt 
többek közott - a "Magyar Művészet"

1:1e, a németellenes irányzatú "Korunk
Szavá"-ba, a "Magyar Iparművészet't-be,

a "Szépművészet"-be, a "Vigiliá"-ba,
a győri múzeum "Arrabona" círnü
évkönyvébe. Értekeresei közül több
Győr művészetí emlékeivel foglalko
zik, így a székesegyház barokk dom
borrnűveível, Szőnyi Istvánnak az egyik
győri templomot díszítő falfestrné
nyeível és Medgyessy Ferenc lovon
ülő Szent Istvánjával. (Medgyessy Ist
ván királyának koncepciójáva! szemben
annak idején ellenvélemények is fölrne
rültek, de - mint Medgyessy barátja
és monográfusa: László Gyula írja 
"a jeles műtörténész: Somogyi Antal

ZENEI JEGYZETEK

,(BEETHOVEN-HANGVERSENYEK) A
zenei világ nagyszerű események soro
zatában idézi vissza Beethoven 2mlé
kezeiét. Születése bicentenáriuma alkal
mával lemez-összkiadások, ünnepi hang
versenyek, bérletsorozatok; könyvkiad
ványok jelzik, hogy ez a kivé:eles láng
elme évről évre többet jelent a művelt

embereknek, s a szépség és humánum
szinte kimeríthetetlen gazdagságát kí
nálja. Amikor szimfóniáit hallgatjuk,
szünteT,en Bernard Shaw tanulmányára
gondolhatunk, melyben Beethovent mint
korszakos újítót, az addigi sablonokat
szinte egyeden mozdulattal széttipró
óriásnak nevezte. Kamarazenéjében
rendszerint az apró árnyalatok, a köz
napi ember számára észrevétlen színek,
mélységek mesterének mutatkozik. s hol
van még akkor az "ismeretlen Beetho
ven", a,Jcinek teljes művészi nagysága
ma inkább csak megse,itett ábrándkép.
mint meghódított és átélt valósáq?
'Hogy mennyire nagy és sokoldalú al

kotó volt, az is jelzi, hogy a még való
ban közismert műveit is állandóan új
és új felfogásban, kivitelezésben hall
hatjuk. A hanglemezgyártás :jóvoltából
az utókor is megismerhette Tosca.nini
szédiiietes vágtáit, Furtwiingler végte
lenül szuggesztív, a mai fill számára ta
lán kissé lassú elmélkedéseit egy-egy

196

kanonok megértően hagyta" hogy Szent
István történeti személye helyett szinte
népmeséink »[ó kírálya« elevenedjék
meg a szoborban".)

Somogyi Antal nem csupán a magyar
képző- és íparművészet történetének
volt nagy tárgyi tudással felvértezett
kutatója, de alapos ismeretekkel rendel
kezett az egyetemes művészet termetén
lis. A "M.agyar Művészet' Michelangelo
Uto~só Itéletéről szóló tanulmányát kö
zölte 1930-ban, a közelmúltban az abszt
rakt művészetről, Henri Matisse Ven
ce-i kápolnájáról és Le Corbuster Ron
champ-í zarándokkápolnájáról olvas
hattuk korszerű esztétikai szemléletre
valló és elmélyült cikkeit, fejtegetéseit.

A magyar katolicizmus (és az egész
magyar szellemi élet) a Rómer F'lórísok,
Czobor Bélák, Fieber Henrikek méltó
utódját gyászolja Somogyi Antalban.
Olyan tudóst veszítettünk el benne, aki
"a kultúrát szolgáló magyar papok hosz
szú sorába tartozott" (Sinkó Ferenc).

D. I.

Beethove1b szimfónia fölött, s ki feledné
Bruno Walter egy-egy tilruibkletes, szi
nekben pompázó felvételét, ,kivált az
öregkoriakat, amelyekben már nem is
annyira a ritmus precizitása és a salak
talomul tiszta vona~rajz volt a fontos
számára, hanem a fény, a mindent be
borító és minden e~lentétet tompító ra
gyogás. Bizony nincs könnyű dolga an
nak a karmesternek, aki újat akar mon
dani ennyi már-már fe~ülmúlhatatlan

zenei remeklés után. Ferencsik János
sorozatát mégis kivételes jelentőségűne,k

érzem. O nem a kor karmestervirtuó
zainak útját iotutatta, nem ~ovassági ro
hamnak, staiétanak képzeli a mű meg
szólaltatását, hanem visszatér az ősfor

réshoz. azt a hangzásképet igyekszik
megvalósítani, melyet a zeneköltö el
képzelt. S hozzáteszi még ehhez a mll
fogantatásának é~ményi hátterét is. A
VIII. sZ'imfóniáról például úgy emlékez
ne,k meg a biográfusok és méltatók,
mint Beethoven egyik legfelhőtlenebb,

legderűsebb alkotásáról. Ferencsik János
számára eaészen természetes, hogy szi
porkázó ötletességgel, a derűs, sőt a
teátrális vonásoktól s'em idegenkedve
szól.alllass,a meg, s a szinte elképedt
hallg,atóságát kivételes élménnyel aján
dékozza meg. A VII. szimfóniával kap
csolatban akadnak olyan feltételezések



is, hogyazeneszerzőre nagy hatást
gyakoroltIL:' Homérosz lüktető daktilusai.
Ha valaki hunyt szemmel hallgatta vé
gig előadását, lelki szeme előtt bizonyá
ra megjelentek a Trója ellen viharzó
akhájok, a mürmidonok népe, s a lele
ményes Odüsszeusz. A VI. szimfóniában
a karmester naturális valósággá vará
zsolta a páeztori idillt, de azt a fenye
getővihart is, melyről oly fanyalogva
irt Debussy, s amely mégis sokka; iz
zóbb és drámaibb valóságréteget idéz
fel, mint az impresszionisták finomko
dó árnyalásai. Ismertem Beethoven
szimfóniáit, hallottam sokféle előadás

ban, de igazán megismerni - úgy ér
zem - csak e sorozat ragyogó előadá

sai során .kezdtem. S itt kellett ráéb
rednem arra is, hogy igenis van,nak ki
vételek, amelyek erősitik a szabályt.
Mert ha valaki el akarta volna hitetni
velem, hogy visszaálmodtuk a múltat:,
s Dohnányi fényl'ő, derűs, minden ne
hézséggel szembeszálló zongorahangját
hallom, elhittem volna, bár Kocsis Zol
tánt láttam a hangszer mellett. Adná
az ég, hogy ez a kivételes tehetség ne a
magyar zongorakultúra nagy temetettjei
közé 'kerüljön, hanem megőrl.zze csodá
latos kultúráját, szerénységét és tudását.
Márls beérkezett, nagy művész, ILki
olyan mohósággal »eszi birtokába a ze
neirodalmat, hogy hall'gatója csak féltő

aggódással figyelheti ismétlődő bravúr
jait.

S hogy ne csak felhőtlen emlékekről

szól/unk: a Rádió és Televízió Szimjo
nikus Zenekarának matinéi ebben az
évben bizony meglehetősen vegyes be
.nyomást keltettek. Ez a valóban nagy
szerű lehetőségek között muzsil';áló
együttes a pódiumon nem teremt min
dig teljes kapcsolatot a közönséggel.
Legutóbb, Beethoven monumentális IX.
szimfóniájának előadásakor azonban
nemcsak az együttes hanqzása. bizonyult
kiegyenlítetlennek és hűvösnek, összjá
tékbeli hiányosságok, dekoncentráoiók,
[equelmezetíeneéaeíe is akadtak szép
számmal. Azért is aggasztó volt hall
gatni a szimfónia első tételének "ká
nonjait" - melyek a kottában kOl'ánt
sem ilyen zűrzavarosak -, mert néha
az volt az ember érzése. hoqy felborul
a produkció. Ezút.tol. Lehel György sem
a legjobb diszpozícióban állt együttese
élén. s csak a Rádióénekkar remek tel
jesítmén1./éb'en lelhettünk maradéktalan
gyönyörűséaet. Tetszeti a két férfi szó
lista, a mindig megbízható Réti József
és a nagyra hivatott Kováts Kolos. ,ke
vésbé tetszett viszont a szoprán és az
alt szóló. amelynek alighanem a dél
előtti időpont a magyarázata. Nem is-

merem - nem is ismerhetem - a ze
nekar belső problémáit" ambícióit, de
úgy hiszem, hogy a matinésorozat és a
rádióbeli szereplések: megterhelései bi
zonyos visszaesést eredméwyeztek játé
kukban. Reméljük, hogy nagy bérleti
sorozatukban - melynek során ismét
Budapesten hallhatjuk a csodálatos Karl
Richtert feledtetik ezt a fiaskót,
amely azért is érthetetlen, mert a mű

sor első részében Durkó Zsolt Cantilene
című virtuóz művét még igen gondosan
szólaltatták meg, s biztos támaszául
szolgáltak Tusa Erzsébetnek,

(LEMEZFIGYELŰ) A külföldön is
:nagy elismerést szerzett és francia
nagydijat nyert Bartók összkiadás egyik
legértékesebb darabját jeleniette meg a
Magyar Hanglemezgyártó Válkllat. D o
r á t i A n t a l v e z é n y l i a Concertót
és a - Divertirnentót, Bartók hangszeres
művészetének ezt a két kiemelkedő re
mekét, melyeket keleikezésiií; körülmé
nyei a kor egy-egy nagy karmesterequé
,niségéhez fűznek. Bartók mindkettőt

megrendelésre írta, s mig a Divertimen
to nagyszerűen meqszericesztett mozaik
jában azt bizonyította, hogy a barokk
zene műformáiban is milyen otthonos,
a Concertóban már rálelt utolsó művei

nek összegző, az egész emberiség prob
lémáival szembenéző s azt megoldani
vágyó hangjára. Doráti Antal legutóbbi
pesti netuiéqszerepléseícor meglehetősen

zaklatottan vezényelte a Cort,certót. A
lemezen viszont ragyogó előadásban

hallhatjuk mindkét m'űvet, élményszerű

a Divertimento karaktevének kibontása
és a Concerto természetzenéjének meg
szólaltatása. A Magyar Allami Hang
versenyzenekar ragyogó hangzással se
giti a kitűnő karmestert pompás elkép
zeléseinek megvalósításában (Hungaro
ton LPX 11437).

Ismercte.~ a legenda Haydn "Búcsú"
szimfóniájának kete'kezésérőt. Hallhat
tuk ezt a művet már parókás előadás

ban is. amikor a hegedűsök egymás
után elkoppintották rrucrtyáikat. s el
hagyták a dobogót. Hallhattuk érnetui
tően roman,t~kus megszólaltafását is.
amikor a lnagára maradó két hegedű

édes-bús jajszava a haldokló hattyú vf
ziójával ajándékozott meg. A M a (J 1./ a r
K a m a r a z en e 1<: a r. mell/et Tátrai
Vilmos vezet, nem' a különösségeket
haitvissea előadásában, hanem a korból
fakadó tipikus elemeit emeli ki lendü
letes. ízléses, színes tolmácsolásban. (Mi
csoda végzetes hcrdálása értékeinknek,
hO(Jy ez a reme 1<: eqyüttes manapság
már .i6formán csak hanglemezeke.n jut
szóhoz! Bizonyára sokan emlékeznek.
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még arra anagysikerű bérletre, ame
lyikben először mumtkozott be az' együt
tes az IMusici di Roma után. Remek
indulás volt, amelyet jelentős külföldi
sikerek és nagy itthoni hallgatások kö
vettek. Érdemes vol.na próbát tenni: az
az önáUó bérletben pódiumra bocsájm
ni a Magyar Kamarazenekart. (Lemezü
kön régi "siker"-számu1c szerepel még,

'0. "Gyász"-szimfónia, s egy nem túlsá
gosan jelentős. de ritkán haLLható mű,

a G-dúr szimfónia (Hungarotan LPX
11458).

A Hanglemezgyártó új, modern szer
zők alkotásaiból összeállított lemeze
minden elismerést megérdemel. Maga a
vállalkozás is tiszteletreméltó, hiszen
nálunk hangversenyteremben is komoly
kockázatot jele:nt egy Schönberg-We
bern-Boulez művekből összeállított kon
cert. Hát még lemezen! De már a ta
Bakot is jó érzéssel veszi kezébe az em
ber Papp Osz./cár szép festményével, s
eZismerésünk csak fokozódik, amikor a
Sziklay Erika és Mihály András vezette
Budap es ti K amarazene ka r elő

adásában megszólalnak a művek. KüZö
nösen Webern Űt kánonja jelent mara
dandó élményt, talán azért is, mert II
művében vallásos tárgyú latin szövege-

FILMEK VILÁGÁBÓL

MAGYAR FILMBEMUTATÖK

s z e r e 1e m (Déry Tibor "Két asz
szony" és "Szerele.'1l" című novellájá
ból rendezte Marok Károly.)

A film - a kettős irodalmi kiindu
lás következtében - két részre tagoló
dik. A különválás tényét a közös rea
lista szerkezet-megközelítés mérséklí. Az
alsó részben a hagyományos realizmus
egyik parádés múlt századi témáját al
kalmazz:ák az ötvenes évekre: a haldok
ló grande dame jelenet-egymásután
jai ezek, de már roskatag diszletek kö
zött, A második téma talán csak va
fumivel elhasználatlanabb, történelmi
közelsége míatt viszont érdekfeszítőbb:

la börtönből visszatére> férj, akire fe
lesége rendíthetetlenül várakozott. A
két témát a közös stílus mellett az azo
nos szereplők is összetartják: a bebör
tönzött férj, a hűséges feleség s a hal
dokló anya, aki előtt menye elhallgatja,
hogy fia a személyí kultusz áldozata.
Ehelyett az utolsó hónapjait élő - II
egykor jobb napokat látott - nőnek azt.

l!}S

ket dolgozott fel, s ez önkéntelenül
meghatározta zenei eszközeit. De igaz
lIágta~nság volna elhallgatni, milyen
pompasan sikerült Boulez Mallarmé
versekre készitett Improvizációinak fel
vétele, s milyen üde, ötletes tolmácso
lásban halrhatjuk Schönberg Holdbeli
Pierre-jét, a "Sprechgesang" korai, vir
tuóz példáját (Hungaroton LPX 11385).

A Karinthy Frigyes műveiből készült
összeáUításhoz aligha kell magyarázat
vagy kommentár. Meg kell hallgatni
Sinkovits Imre sziporkázó előadásába:n

a Lógok a ezeren-t, Darvas Iván vissza
fojtott, mégis ragyogóan karikírozó tol
mácsolásában A jó tanuló felel-t, s A
cirkusz című remeklést Gábor Miklóssal.
Utána pedig lehet töprengeni, hogy
mindez .filozófia-e vagy an.nak karika
túrája, s hogy nagy leleplező szándék
vezette-e az írót mindeközben, vagy
egyszerűen csak egy káprázatosan rög
tönöz1l!i tudó virtuóz gondolattöredékeit
hallottuk-e. Ezt a vitát még sokáig foly
tatják a szakemberek, :nekünk pedig e
lemez jóvoltából megmarad a felhőtlen

nevetés tiszta öröme, s a címlapot bo
rító Kálmánchey-illusztráció élvezete
(Hungaroton LPX 13672).

RÚNAY LASZLÚ

mondja, fia Amerikába utazott, s talán
'még a Nobel-díjra is javasolni fogják.
A sokat használt, mesterkélt haldok
lási témában ez a tapintatosnak tekin
tett elhallgatás az igazán romantikus,
s hűen tükrözi li permanens késésből

származó érzelmi irracionalizmus meg
oldási módszereít. Ami enélkül a ke
gyes csalás nélkül a szereplők számára
"csak" megaláztatás és szenvedés, az
így lesz az elhaálgatás következtében
belső gyötrelem, kölcsönös kínlódás is.

Mindennek persze a kiindulásul vett
irodalmi mű az oka: a külső megtorlás
ténye, s az ebből eredő szenvedés mint
ha nem bizonyult volna elég magvas
anyagnak, a romantikában gyökeredző

realizmus konfliktuseszménye a művé

szíesség érdekében az írót arra késztet
te, hogy valami heroikus, eleve értelmet
den magatartással rarházza föl szereplőit,

s az olvasó amúgy istenigazából meg
rendülhessen. Ezek után mondaní sem
kell, hogy Déry a szereplőknek ezt a
pótlólagos önkeresztrefeszítését koránt
sem elrettentő példaként, hanem éppen



emberi nagyságuk érzékeltetésére szer
kesztette meg, míntha a hősiességnek

annál nagyobb értéke volna, mennél ér
telmetlenebb.

Mivel a két női főszereplő magatartá
sát a film első részében elsősorban ez
az elhallgatás, nem pedig a külső rep
ressziók határozzák meg, szenvedésüket
ennek következtében valami mélyről jö
vő természetellenesség lengi körül, az
állandó hazudozásnak és a mazochista
jót akarásnak a légköre, mely vetekszik
az őket érő megpróbáltatások értelmet
lenségével. Ha csak ennyiból állna a
Szerelem, úgy legfeljebb arra gondol
hatnánk, hogy a filmen látható és a hát
térben maradó szereplők jól megtalál
ták egymást.

Ami ezt az irodalmi anyagót a konf
liktuseszmény hangsúlymanipulációjá
nak vílágából okíernelí, az Makk Károly
egyszerű, az aszkézisig letisztult rende
zői munkája. A szájbarágós realista le
hetőségek kísértéseit kikerülve, filmjé
ben lényegében a szenvedő embert mu
tatja meg; szereplőínek nem a társa
dalmi helyzete, cselekedeteik célja és
rmlyensége a lényeges, hanem ember
hez méltatlan gyötrődésük, vágyakozá
suk és kétségbeejtő helyzetük. A fele
ség, egyik nap hazatérve, lakásából már
csak a cse1édszobát használhatja; bár a
haldoklásd jelenetre, s az anya előtti tit
kolödzásra sokkal nagyobb súlyt és film
szalag mennyíséget fordítottak, az előb

binek mégis több racionális [elentés
tartalma van. Makk a hagyományos ke
reteket jól megrostá1t, de ugyanakkor
sokatmondó, gyors, néha állóképszerű

:időbeli. visszavetítésekkel bővítette: a
fekvő beteg idős anya visszaemlékezései
ezek a századforduló, a míllenníurn ide
jére, míkor a Budapest-Abbázia vasúti
utazás belföldi forgalomnak számított;
B míndezt aközben éli újra át, amikor
menye ájtatos hazugságokkal traktálía
Amerikába artazott fia sikereiről. Meny
nyivel katarktikusabbak, többet mon
dóbbak lettek volna ezek a be-beugró,
korabeli fényképekről kínagyított, sza
kállas, keménykalapós férfiarcokkal,
különős szecessziós napernyőkkel tarkí
tott, bukolikus emlékképek az elhárít
hatatlan társbérleti kiutalással kapcso
latosan!

Makk sikeresen arra törekedett, hogy
a fölhasznált irodalmi anyag egyes ele
meit a lehető legegyszerubb, lemeztele
nített formában láttassa. Bár ez észre
vehető a "haldoklási jelenet" forgatásá
ban is, de itt a jelenetstruktúra mani
pulatív, katarzist és megrendülést csi
holó jellege míatt még sulytalan; iga
zán érvényesülni a második részben tu-

dott: 'a férjére váró feleség magányos
járásában, az asszony vidékről följáró
anyjának szűkös mondataiban, a börtön
fölvillanó képeiben, a szabadult férfi
bizonytalan mozdulataíban, meg ahogy
beleszagol a széken hagyott blúzba ...
Azaz mindenütt, ahol nem a konflik
tusszerkesztésnek alávetett valóságábrá
zolás módszerét követte. Makk sikerült
szűkszavúságára talán a legjellemzőbb:

egész idő alatt tavasz van a filmen, vi
rágzó faágakat is látunk, s mégis, mínd
egyik szereplő fázik, az utcákon hideg
esők söpörnek végig. Filmet a kiindulási
Irodalmí anyag alapján nem lehet meg
ítélni. Makk a fölvetett kérdéseket szűk

szavú, tisztességes objektivitással köze
líti meg, s a Szereleni értékei ebből

erednek.

*

G y u l a v i t é z t é l e n - n y ár o n.
Herezenik M. novellajából írta: Polgár
A.; kép: Herczenik M.; zene: Vukán
Gy.; rendező: Bácskai Lauró István;
fősz.: Koncz G., Kállai F., Öze L., Al
mási E.

Ez a film - akárcsak Kardos Ferenc
(Egy őrült éjszaka) és Gyarmathy Lívia
(Ismeri a szandi-mandit?) műveí 
újabb hajtása filmművészetünk nem
közvétlenül filozofikus ágának, A komé
dia álruhájában lényegesen közelebb fér
kőzhet a közönséghez, bár hozzá kell
tennünk, hogy részletes megértése az
időszerű társadalmi kérdésekben való
járatosság mellett még intellektl.1;ális. ~öl
készültséget is igényel. Kardos es Bacs
kai Lauró filmjei a mai magyar film
egyik bontakozófélben levő, igényes
könnyű műfajú irányzatát képviselik.
Persze finomságaik, intellektuális fur
fanggal megszerkesztett árnyalataik jó
része valószínűleg veszendőbe megy a
vetítéskor; hogy mekkora ez a veszte
ség, arról még nem készült szocíológíaí
fölmérés bár egyike volna a legérdeke
sebb k&-déseknek. A "Gyula vitézben"
maga a szóban forgó közönség kerül te
rítékre, s nehéz megállapítani, ki meny
nyire ismer ilyenkor magára.

Gyula vitéz annak a színtíszta há
romszínű "valóságot" igénylő közönség
nek kiszolgálója és közmegbecsülésnek
örvendő hőse, amely századok óta meg
szekta, hogy történelmének szemléíeté
ben az igazságot gondosan fölcserélje a
látszattal, ha a1'r61 van szó, hogy külön
ben kellemetlen tanulságokat kellene le
vonnia. Mohácsnál ugyan mínden "oda
veszett', de az egri nők csak öntögették
a forró vizet ia kopaszra; ez az a keret,
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mely ben valóra válik a lehetetlen: "sír
va vigad" a magyar, azaz a kecske is
jóllakik, a káposzta is megmarad.

Ez a naiv-jóhiszemű történelem- és vi
lágszemlélet a folytatásos tv-műsorokban

és a Szabó-családdal kapcsolatos illúzi
ókban tovább éli a maga ezerfejű életét.
A "Gyula vitéz" alapötletét is az adta
meg Herczenik Miklósnak, hogy egy föl
vétellel kapcsolatban a temetőben járva
megkérdezték tőle: "Nem tudja, hol var:
itt a Szabó Icuka sírja?" S hogy a jám
bor hiszékenység mennyíre meg/ér a for
mális műveltséggel, arról maga a rende
ző egyik nyilatkozatában ezt említi példa
ként: "Amikor már a filmre készültünk
beszélgettünk Gobbi Hildával aki szám:
talan példa mellett azt is elm'ondta, hogy
egy tanárnő hívta föl, mint Szabó nénit
s kérte, csináljanak már valamit azzal. c:
Wágner Zsigával, ne igyon annyit ..."
Nem véletlen, hogy az elkészült komé
diának egyik Il'lusztrís mellékszereplőjét

a "turáni átok" mítoszának terjeszt6jÚ
,,~oktor úrnak" szólítják a filmen. A fő

hős ugyanis a folytatásos tv-játék fősze
replője lesz, s ebben a minőségben - tö
rökverő, szüzeket kiszabadító, asszonyt
faló hősként - közbámulat tárgya a tár
sadalom minden rétegében. "Télen-nyá
ron" szükség van rá, ott ágál a képer-
nyőn, s adás közben elnéptelenednek az
utcák.

A "Gyula vitéz" vígjáték] színvonalát
a helyzet- és a jellernkomikum szerenesés
ötvö~ete_is erneli. Koncz Gábor a jelké
pesse nott, karakán, törökverő magyar
vitéz ~ocs!kísérő a sörgyárban. s egy
korty Italért, vagy egy fradl-vereség mí..
a!t a keze ügyébe eső fejeken vesz elég
tételt, Az egyik főszereplő a tv-rendező

a fi~mbeI1; ezeket a silány,' szubkulturálís
tulaJ?on,sago~t maszkírozza át folytatá
sos történelrní filmsorozatában nemzeti
J:tvalitássá, lelkiismeretlenül visszaélve a
Jobb sorsra,érdemes emberi illúzióvágy
gyal, a remeny "második dímenzíójával",
A kor:szerű kornmuníkácíós eszköz így
a kezeben selejtes eszmények formálója
csupán, s kiábrándító eredménye a film
beli elektromos szavazásban csúcsosodik
ki. A Gyula vitéz visszatérését akaró
nemzeti egység hatására, a sok "igen"
szavazattol osszeomlik az országos áram
szolgáltatás, s az éppen agyműtétet el
szenvedő vitéz főszereplő egész életé
re az elmegyógyintézet lakója lesz.

A kíméletlen, találó humorú komédia
jól fölhasználja a magyar film valameny
nyi vígjátéki hagyományát, abemondásos
technikától a nemzeti sablonfigurák sze
repeltetéséig, Két - jelentőségében a
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filmbeli kereteken is túlmutató - mel
lékszereplöje lényegében ugyancsak en
nek a hagyománynak molnárferencí vál
tozatából származik: a látszatra adó, köz
tiszteletben álló polgár és elfajzott, köny
nyelmű gyermekei. Ezúttal a "Gyula vi
téz" folytatásos tv-játék gerinctelen, a
felsőbbség előtt szélkakasként hajbókoló
rendezője a tisztes polgár, s elkényezte
tett, követelődző lánya, valamint annak
hosszú haiú, mindent lenéző barátja a
könnyelmű gyerekek. A kispolgári anar:
chizmus nyargat-európai egyenruhába öl
töztetett két ifjú képviselője és a színvo
naltalan tv-játék készítői azonos töröl fa
kadnak, a színvonaltalanság színvonalta
lan krítíkát szül. Azáltal, hogy a rendem
rövidlátóan elnyomja ugyanakkor a fe
lelős kritikai megnyilvánulásokat, nem
csak a színvonaltalansággal szembenálló
bírálók, hanem a saját helyzetét is gyön
gíti, mert teljesen kiszolgáltatja magát az
anarchisztikus támadásoknak. melyek a
filmben versenytárs nélkül maradva, nem
forgácsolódhatnak szét más, minőségí krí
tikai magatartásforrnákon. Alternatívák
nélkül viszont a néző is ki van szolgál
ta~va vagy a giccses tv-játék, vagy a
mmdent egy kalap alá vevő, a művelt

séget indulatokkal pótoló anarchikus ag
resszivitás butító hatásának, melyben csak
fekete és fehér létezik, s a paradicsomi
jövő néhány jól irányzott, esetleg LSD
mámorban végrehajtott forradalmi hu
szárvágással elérhető. A "Gyula vitézhez"
fűződő illúziók ugyanannak a kispolgári
tájékozatlanságnak különböző időkben

született termékei: mindegyik csak ön
magáról vesz tudomást. Kérdés, hogy meg
lehet-e valaha is szabadulni tőlük? A
film erre nem felel. Inkább arra utal,
hogy más nemzetekkel és eszményekkel
kétségtelenül nehezebb együtt élni, mint
valamiféle idillikus végső győzelemben

reménykedni. De egy nép és kultúrájá
nak erejét éppen sokarcúsága- bizonyítja.
A színvonaltalan, de látszatra kényelmes
megoldásokból végül csak az anarchikirs
tagadásnak van haszna, mely a kellemet
len igazságokat kimondó racionális bírá
lat hiányában versenytárs nélkül marad
a porondon. Ennek a jól sikerűlt film-

. vígjátéknak a nagyon komoly tanulsága,
hogy a "turáni sírva-vigadás", vagy az
anarchikus illúziók hirdette örökös újra
kezdés helyett inkább a folyamatosság
szerves fejlődést elősegítő hatására van
szükség, melyben a kellemes és kellemet
len vélemények kereszttüzében a racioná
lisabb fölfogások javára lassan meggyerr
gülnek a délibábos eszmények állásai.

UNGVARY RUDOLF



RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

N a g y l e g é n y e k címme l két tévé
fU'/lU)t Láttunk a képernyőn. Egyiket 
"Anagylegény"-t Galambos Lajos irta,
a mástk.at - a "Jelzőlámpá"-t - Si
mon Emil. A két film közül a "Jelző

lámpa" vort a filmszeTŰbb, motiváltabb,
mondanivalójában is reálisabb, embe
ribb.

Mert miről is szól "A nagylegény"?
A rendező - Szőnyi G. Sándor - elő

zetes nyilatkozatában a következőket

irja: "Hogy ,ki ez a bizonyos nagyle
gé1l!lJ? Egy gondolkodásában, kultúrájá
ban régi környezete terhét cipelő, szűk

szemhatárú fiatal srác, aki a filmen
naivan, esetlenül, igazi »hátország« nél
kül próbál lázadni". Csakhogy: egyál
talában nem "próbál lázad7lli". Mert Da
ni, a film főhőse - nem lázadó. Még
alkatában sem. Lázadni ugyanis csak
valami ellen lehet, tudatosan (vagy leg
alábbis tudatosnak vélten). Erről ebben
a tévéfilmben szó stnes. Itt a főhős (lá
zadásnak vélt) cselekményeit - része
gen követi el. Részegen ránt bicskát egy
táncmulatság .kellős közepén, részegen
veszi feleségül a presszóslányt (vajon
hol az a tanács, ahol hivatalos idő után
ügyeletet tartanak "borközi állapotban
lévő házasulandók részére"?! - hogy az
egész "házasság" létrejöttének indokolat
lanságáról, iróiIag-filmbelileg megalapo
zatlanságáról ne is beszéljünk!) -, ám
ugyanez a főhős józan állapotban ko
rántsem lázadó tipus. Az, hogy vitázik
a keresztapjával, aki túlzottan szigorú
an fogja, még ,nem lázadás, különöskép
pen nem, ha engedélyt is kér (és kap)
a ,kimaradásra éjfélig. Az öreg s?:igorú
sága viszont (ha végletesen ábrázolták
is) érthető: a fiút az ő kezére bízták,
ó felelős érte Pesten,távol a sziiliija
lujától, ő akar embert faragni belőle.

Tehát már az alapkonoepció téves, az
inditás, amely után csak halmozódnak
az indokolatlan, irreális helyzetek, cse
lekmények, a még indokolatlanabb vég
kifejletig: a fiú hazamegy a falujába és
feleségül "vétetnek" vele egy három
gyermekes özvegyasszonyt. És mindez 
a film beállítása szerint - egyetlen év

lefol'gása alatt történt! A képer1l!lJőn elő

szőr látott, fiatal pécsi szinész: Sipeok~

Tibor egyébként minde,nt elkövetett, hogy
hihetővé tegye ezerepét. Nem az ő kitűnő

játékán múh, hogy ez nem sikerült.
Említettük, hogy a "Jelzőlámpa" ,....

amelyet ugyancsak Szőnyi G. Sándor
rendezett - fílmszerűbb volt. Filmsze
rűbb - ábrázolásmódjában, .az érzel
mek, a cselekmények "képre váltásá
ban". A főszereplő - Sándor - életele
me: a száguldás, 'a ,kötetlenség (éi: gát
lástalanság). A társadalomban is "tár
sadalmon kívül" él, ellentétben szerel
mével - Verával -, aki fokozatosan
ábrándul ki a férfiba vetett íllúzióiból,
hogy végre rádöbbenjen: semmi keres
nivalÓja Sándor oldalán. Mert Sándort
nem érdekli, hogy az országútszéli házból
egy tolvaj (esetleg egy gyilkos) ugrik ki
és menekül el, mint ahogyan nem ér
dekli a mások baja, szenvedése sem.
Egy férfi vajúdó feleségét támogatja.
Megkéri Sándort, szállitsa be őket a
,kórházba. Sándor nem tagadja meg a
segítséget - és mégsem segit. Motorhi
ba üriigyén leáll, a segitségre szoruZó
kat átteszi egy arra haladó másik ko
csiba. Azután tovább folytatná a célta
lan száguldozást, de Vera kiszál'l a ko
csiból. Es kilép Sándor életéből is. Nagy
szerű rendezői megoldás: autóstoppal
egy teherautót állít le, azzal utazik to
vább. Vagyis: vállalja a mások nehéz
ségeit, a mások életének terheit, prob
lémáit. Jó választás volt Szersén Gyu
wra (erre a fiatal, rokonszenves és te
hetséges színészre) bízni a férfi főszere

pet. Tehát eleve nem egy intrikus szi
nészí alkatra. Szersén. alakításában Sán
dor vég'ig megmaradt "elegánsnaIc, meg
nyerőnek" - és mégis ellenszenvessé
vált. Finom lélekrajzzal ábrázolta mel
lette Verát Sunyovszky Szilvia. Szinte
villanásnyi szerepében pedig ezúttal ís
nagyszerű volt a vajúdó nő férjét ala
kító Raksányi Gellért. Ez a film kárpó
tolt "A nagylegény" hiányosságaiért.

BALAssy LASZLÚ

Visszahanyatlik az ökumenizmus hulláma, ha nem Jon. el hatytarosan ~.. a
nap amikor ugyanazon asztal kÖTŰI egyesülnek mindazok, aktk - Jóllehet kulon
böz6 felekezetf!khez tartoznak - hiszik, hogy Krisztus valóban jelen van az Eucha
risztiában.

Roger Schütz
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DOKUMENTUM

IZ IMERIKal MAGyaRSáG ETIIIUS INT~ZM~NYEI

l. AZ EGYLETEK

Az utolsó száz év folyamán Amerikában letelepedett magyarök etníkus közös
ségeí leginkább a magyar egyletek, egyesületek, egyházak és az anyanyelven írott
sajtö körűl formálódtak. Ezek voltak kezdettől fogva az ameríkat magyar élet
fenntartásának: oszlopai, amelyeket az idegen környezetben magára maradt nép
csoport magából kitermeLt.

EzekJnek az etníkus közösségí szervezeteknek jelen,tóségét néhány számadat IS

jelezheti. Az 1960-as évek elején az Egyesült Állarnokban 352 magyar egyházi kö
zösséget tartottak számon (199 katolikus, 136 protestáns, 12 baptista, 5 egyéb).
Ugyanebben az időben 225 magyar egyesületet számláltak, s ha ezekhez hozzászá
mítjuk a William Pen 240 :liiókegyesilletét, akkor számuk 465-re emelkedik. Az
1963. évi felmérés ezerint az USA-ban 57 magyar nyelvű újság, periodika je
lent meg.

Az Amerikában letelepedett magyarok intézményei történeti áttekintésükben
az egy közös jegy mellett, hogy "magyar" etníkus keretek között épültek fel - szá
mos változatot mutatnak tevékenységük, szemléletük szerint és nem utolsósorban
aszerint is, hogy maly időben, rnelyík bevándorolt csoport vagy társadalmi réteg
szükséglete hozta őket létre. Sőt ugyanazoknak az Intézményeknek a tevékenysége,
jelentősége és jellege is módosult az idők során. A következőkben rövid történeti
áttekintést kívánunk nyújtani az Amerikában letelepedett magyarok szervezeteiről.

Az egyletek voltak az Amerikába bevándorolt magyárok első különálló szer
vezetei. Betegség, halál esetén valamelyes közösségí segítség biztositása volt az a
közvetlen cél, mely az első magyar egyleteket életre hívta az 1880-90-es években
A kivándorlók elvesztették régi közösségí hátvédeiket, amelyeket a falvak pat
riarchális életformája, hagyományos rendje nyújtott. Gyakran a szűkebb családi
körből is kiesve, a magára maradt egyént az idegen környezetben elsősorban azok
a kérdések nyugtalanították, hogy mi lesz vele, ha baleset éri, ha meghal, ki te
meti el és mi vár a hátrahagyott családjára. Ezeket a gondokat napirenden tartot
ták a szomorú tapasztalatok is. Amerika ebben az időben könyörtelenűl kiszol
gáltatta a munkásokat foglalkozásuk veszélyeinek. Lázasan dolgozó ipara arány
taláruri sok áldozatot szedett, s az egyéni felelősség elvén alapuló törvényhozás a
legtöbb esetben kárpótlás nélkül hagyta a szerencsétlenül járt munkást vagy hátra
hagyott családját. Az új körűlményeket legkevésbé ismerő Közép- és Kelet-Euró
pából beválndorolt "New ímmígrants't-ok helyzete volt a legvédtelenebb. A bányák,
a gyárak közülük szedték a legtöbb áldozatot. A megrokkant honfitárs szomorú
sorsa, teljes elhagyatottsága egyre többekben keltette föl a "holnap velem is meg
történhet" gondolatát. A feljegyzések szerint közvétlenül egy-egy magyar honfi
társ tragikus szerencsétlenségéhez kapcsolódtak az első betegsegélyző egyletek ala
pitásának dátumai.

Önvédelmi szervezkedésre ösztönözték a bevándorolt magyarokat más beván
dorolt népcsoportok hasonló példái is. A "Fraternal" testvérsegítő í,iltézményeknek
Amerikában már komoly múltjuk volt, míkor a magyar bevándoroltak érkeztek.
A társadaílornbiztosítás és a munkásokat védő törvények teljes hiánya abban az
időben valamennyi bevándorolt népcsoportot egymás segítségére, etníkus kereteken
belül az önsegélyezés intézményeinek kialakítására ösztönözte,

A vallásos szükségletek kielégítése volt a másik ösztönző erő a szervezkedésre.
A nagyrészt falvakból származó emberek életében a vallásos érzelem fontos sze
repet játszott. Egyhám szervezkedésüket is általában egyletek ailapításával kezdték.
Ezek keretében gyűjtöttek pénzt, hogy otthonról magukinak papo.t hívhassanak és
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felépí-thessék egyhází közösségük számára templomaíkat. Az e célból alakult úgy
nevezett "templom-egyletek" gondoskodtak a templomok fenntartásáról és az e-gy
háziakkal kapcsolatos valamennyí teher viseléséről. Ebben az időben a templom
egytetek többsége többnyire szintén foglalkozott biztosítással és betegsegélyezéssel.
Az Amerikában letelepedett magyarok egyleti életének szervezésében tehát komoly
szerepük volt a papoknak is. Híveiket iparkodtak együtt tartani a vallásos [ellegű

egyletek szervezésével, valamint komoly tevékenységet fejtettek ki, hogy a vallá
sos szel1emet a világi egyletekbe is bevihessék.

A harmadik ösztönző erőt a szervezkedésre a társasélet szükséglete rtermelte
ki. Az egyletek társas jellege megerősödésüle és virágzásuk idején annyira kídom
borodott, hogy az eredeti célkitűzések olykor el is hornályosultak; azaz a társas
élet, a mulatság majdnem fontosabbá vált a segélyezésnél. ÖSszegezve azt mond
hatjuk, hogy a magyar bevándoroltak társas közösségí élete az első évtizedekben
teljes egészében az egyleteken nyugodott. Az egyletek váltak: a kuLturális és poli
tikai élet kereteivé is. A színlelőadásokkal, szavalatokkal egybekötött rmzlatságok
a szórakozás mellett a szereplők és a hallgatóság művelődési vágyát is szelgálták.
Sok szereplő az egyletek keretében foglalkozott életében először szellemi mun
kával, sok bevándorolt ugyancsak az egyletek keretében kapott kedvet a rendsze
res olvasáshoz. Az egyletí élet volt tehát hivatva míndannak pótlására, aminek
hiányát azok az emberek érezték. akik kiestek régi közösségükből, de még nem
illeszkedtek bele az új közösség társadalmi szervezeteibe, S hogy ezek az emberek
minek és mennyínek érezték hiányát, az a kultúrájuk fokát tükrözi. S ha a mai
szem számos megmosolyogni valót is talál az Amerikába bevándorolt magyarök
"egyletesdi" életében, az értékeléseknél nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a
hallatlan - és a hazai közvélemény, de még történetírásunk által sem méltányolt
- erőfeszítést, amelível a teljesen magukra hagyott magvar kivándorlók közösségí
életük kereteit az önsegélyezésre, a társaséletre, szórakozásra, a míívelődésre és a

.politizálásra kiallak:ították.
A gazdasági bevándoroltak első egyletel az l880-as éveiben alakultak, lR82

őszén Newark (N. J.) városban magvarok és németek közösen alapították az Első

Magyar Betegsegélyző Egyletet. Ezt követte l884-ben Pennsvlvanía állam Freeland
városában a Pe.nnsylvanÚIi Első Magyar Beteaseaéluző Egylet létrehozása IR ala
pító taggal. A szlovák egyletek példájára alakult l88B-ban a Scrantoni Első Ma
gyar Munokásbetegsegélyző Egyesület. Még ugyanebben az évben indult Hazleton
városban a Verhovay Betegsegélyző Egyesület. l89B-ban alakult meg 'I'rentonban
szerény keretek között az Amerikai Magyar Reformátusok Egyesülete. 1892-ben
kÖ7RI félszáz betegsegélyző Brídgeportban létrehozta a Betegsegélyzö Egyletek
Szövetkezetét.

Az l890-es években a kivándorolt ipari munkások, akik részint már Magyar
orszázon a Szeeláldemokrata Párthoz tartoztak, részint Amerikában más nemze
tiségű (elsősorban német) kollégáik révén a szocíallísta munkásmozgalorn eszméivel
megismerkedtak. létrehozták az else; szocialista munkásegvleteket és szakegylete
ket. Clevelandban l894-ben alaJrujJlt a Petőfi Sándor Szocialista Munkás Egylet,
189B-ban oedíz Brooklynban közel száz munkás részvételévellétrehozták az Első

Magyar Munká.~betegsegélyzőEgyletet.

Az első egyleteknek nemcsak tagjai, hanem g}"akran szervezői és vezetői is
olyan emberek voltak, akik szülőföldjükön még csak nem is hallottak eavletí, el!Ye
sületí életről, havi díjakról, temetkezési biztosításról. gyűlésrendről. pénztári
könyvekről. A ..tanult" emberektől, az "úri nénségtől" több egylet a kezdeti idők

ben mereven el is zárkózott. Alapszabályzataikban rözzítették, hogyegyleteiknek
tisztségébe csak olyan tag választható, aki Magyarországon is kétkezi munkás volt.
A kezdeti gyakorlatlanság sok viszályt és nehézséget is jelentett, megalapozatlan
egyletek gyors felbomlását, esetenként a közösség megkárosítását, az egylett pénz
eltűnését. Mindezek azonban eltörpültek azok mellett a lehetőségek és eredmények
mellett, amelyeket az egylett "iskola" nyújtot,t az egyszerű bevándorlónak, emberi
önérzete, munkásöntudata fejlesztésének a területén is.
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Az időlegesség, a fluktuáció és a számos apró helyi egylet elszaporodása az
1910-es években a bevándorolt magyárok szervezettségének kezdetibb szakaszát is
wkrözi. Egyébként a széttagoltság általánosan jellemző volt rninden bevándorolt
népcsoport szervezkedésére a kezdeti évtizedekben, különösen ahol hiányzott a
megfelelő számú értelmiség.

1911-ben Hoffmann Géza magyar alkonzul 1339 magyar egyletet számolt össze
Amerikában (miközben megjegyzi, hogy nem is sikerült valamennyi egyletet számba
vennie). 1920-ban már 2092 magyar egyletet tartottak számon. Az egyletek virág
kora tehát az 1910-es és lnO-·as év volt. A gombamódra elszaporodott magyar egy
letek jellegük szerínt három csoportba sorolhatók:

1. egyházi jellegűek (egy-egy templomi közősség, egy-egy hitfelekezet tagjainak
egylett szervezetei: reformátusok, római katolikusok, görögkatolíkusok) ;

2. világi jellegűek, ezeket nevezték azokban az időkben "hazafias" vagy "polgári"
egyleteknek, ezekbe bármilyen vallású vagy politikai meggyőződésű egyén be
léphetett, kifejezett vallási vagy politikai akcióktól ezek az egyletek tartóz
kodtak;

3. szecialista munkásegyletek, az amerikai munkásmozgalom különböző irányza
taihoz (a Socialist Labor Party, a Socialist Party, az Industríal Workers of
the Word szervezetekhez) kapcsolódó, célkitűzéseiket magukénak is valló ma
gyar egyletek.

E csoportosítás szerínt az amerikai magyar egyletek megoszlási száma 191i-ben
a következő volt:

Beteg- Beteg-
Beteg- segélyző segélyző Társalgó Egyéb

segélyző és tár- és ön- és ön- Ossz, %
egyLet salgó képző képzőkör egylet

egylet egyLet

Felekezeti 314 2 1 13 52 382 2G

Világi (szoc, nélkül) 516 108 14 50 78 7G6 58

Szocialista 58 33 6 94 191 15

Összesen 888 110 48 69 224 1339

Számban tehát (és tagsággal is) az ún."hazafias" vagy "polgári" egyletek vezettek.
Utánuk jöttek az egyháziak, de figyelemre méltó az 1910-es évekre aswcialista
munkásegyletek száma is.

Szinte valamennyi egylet - ilyen vagy olyan hőfokíg - eLlenzéki magatar
hist tanúsított a korabeli magyar polít.ikaí és társadalmi rendszerrel szemben. Az
amerikai demokrácia légkörében, a szűlőhaza félfeudális-kapitalista rendszerének
társadalmi és gazdasági visszásságai még élesebb kontúrokat kaptak a kivándorol
tak tudatában. Az új, idegen környezetben hasonlóan éles kentúrt kapott a több
ségben volt parasztok emlékében az 1848-as forradalom, Kossuth Lajos tisztelete,
s ezzel együtt a Monarchia-ellenesség. A történelrní évfordulók: március 15-e, októ
ber 6-a kőzvetlerríil az ő ünnepük lett Amerikában. A megemlékezéseket ők szer
vezték, aktív szereplőí voltak, díszmagyárba vághatták magukat, úgy, ahogy otthon
más társadalmi rétegektől. elsősorban agentrytől láthatták. Az Osztrák-Magyar
Monarchia egyik külügyí megbízottja, az. amerikai magyar telepeket végigjárva,
úti-jelentésében keserűen számolt be arról, hogy akivándoroltak ellenzékiségét
már az egyletek elnevezése is tükrözi: egyetlen, az uralkodó családról elnevezett
magyar egyleltet sem talált, annál többet talált viszont, melyek a magyar történe
lem rebellis alakjaínak, Batthyánynak, Petőfinek, Rákóczinak, Kossuthnak nevét
viselték.
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A bevándorolt magyaeok egy:Iietei - mint kifejezetten etníkus keretekben mű

ködő intézmények: - virágkorukat az 1920-00 és 1930-as években érték. A szerve
zettség előrehaladását jelzi, hogy a számos apró helyi és erősen fluktuáló csoporto
sulások közül több nemcsak megszílárdult, hanem fokozatosan gyarapodva "orszá
gos" intézménnyé bővült.

Ilyen "országos" egylet fejlődött mind a "hazafias" vagy polgári, mínd az egy
házi, valamint a szocíalista rmmkásegyletek köréből.

fgy emelkedett a legnagyobb magyar egy,letté a pennsylvaniai kőszén-területen,

Hazletori kis bányavárosban alapított Verhovay Segélyegylet (Verhovay Fraternal
Insurance Association). Ebben az egyletben. amelyet a "Verhovay legenda" szerint
13 magyar bányász 13 dollárral alapított" 1950-ben 60.241 tag volt található és az
egylet 10,961.198 dollár vagyont mutatott ki.

A biztosítás fő célja mellett a Verhovay Egylet alkotmányába foglalta az ame
rikai magyar élet támogatását, a magyar nyelv és kultúra ápolását és elősegítését

a bevándoroltvrnagyarok körében. Az első magyar ABC-könyv az 1930-as években,
az egylet kiadásában jelent meg.

Hasonló utat járt meg a brídgeporti Rákóczi Segélyegylet, amely ugyancsak
a múlt század végén alakult (1888-ban) és amely 1950-re 25.356 tagot és 5,838.626
dollár vagyont mutathatott ki. Fennállásának 69 éve alatt 6,662.068 dollár segélyt
folyósított tagjainak. 1955-ben a két nagy segélyegylet fuzionált és Williarll Pen
néven napjainkban 76.050 taggal és több mint 30 millió vagyonnal messze kiemel
kedően a legnagyobb magyar alapítású intézmény Amerikában.

Az egyházi egyletek közül az AmerLlcai Magyar Református Egyesület futotta
be a legnagyobb utat, nemcsak korát, taglétszámát és vagyonát, hanem a magyar
etnikus közösség érdekében kifejtett tevékenységet Illetőleg is. Az egylet 1896-ban
alakult meg New Jersey állarn Trenton városában. Szervezésében református lel
készek jártak az élen (Kalassay Sándor, Ferenczy Ferenc, Harsányi Sándor és
mások). A tagok az első időkben szímte kivétel nélkül a Bodrogközből kivándorolt
református vallású parasztok közül kerültek ki.

Az alapítók az egyesület célját, tevékenységet a következőkben foglalták írás
ba: "Az amerikai magyar református misszió erkölcsi és anyagi támogatasán kí
vül tagjainak halálesete alkalmával az örökösöknek haláleseti díjat és temetke
zésí költséget adjon." Tagja lehetett minden magyar, aki egy dollár belépti díjat
és egy dollár évi tagsági díjat fizetett. Az első évek már-már megsemmisítő ne
hézségein túljutva, az egylet tartós fejlődésnek a század első évtizedében indult,
tevékenységében lényeges változás és előrehaladás azonban ugyancsak az első vi
lágháború után következett be. A végleges letelepedéesel és a korszeru díjfizetési
rendszer bevezetésével az egyesület tízezres vagyonát százezresekre emelte. Az Ame
rikai Református Egyesület a nemzeti, különösen a függetlenségi tradícióknak és
a magyar reformátusság progresszív hagyományainak ápolásában tiszteletreméltó
tevékenységet fejtett ki tagjai között.

Ligonieban létesített Bethlen Otthon new szeretetintézmény "árvák, gyárnot
nélküli gyermekek és hajlott kor küszöbére jutott testvérek gondviselése céljából",
a magyar református mísszíó közösségi munkásságának eredményességét példázza.

1950-oon nagyságra a negyedik helyen állt ugyancsak még a múlt század vé
gén (1892-ben) alapított Bridgeporti Szövetség. Bevándorolt munkások és parasz
tok alapították. Ez a szövetség volt azoknak a magyar egyleteknek az egyike,
amely az 1887. évi konvención olyan határozatot hozott, hogy "a szövetkezet tiszt
viselőjéül csakis munkás, éspedig az óhazában is munkásnak ismert egyén vá
lasztható". Tagjadnak száma 1945-ben 14.045 volt, vagvona 2,114.727 dollár; 1!J50-ben

• Források szerírrt vaJ6jllloban huszonnY'olc magvarországt kiváJniclorolt, tötrbségükben paraeztok
ból lett bányász ~Irvezte az együetet, 17 doliár 25 centtel. A kezdeményezés Pálrnkás Mi
hály fiatal bevéndozűótól indlUlt ki, II lett az egylet első elinökellS. Hogy az egyllet a kor
egyik l~iJrIhedtebb aJIltisZJemLMjánalk:, Ver,lwViay GyWláIlilllk' a nevét vette fel, azt Mogyor6ssy
Arpád bevándtorolt tanár Ibiztatásárn tették, aki a táj,élmzatlJain al8Jpft6 tagakIlilllk Verhovayt,
m1nt IIiI1gy magy8lr hamsfit ~rta le.
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pedig 14.624 tag és 2,923.580 dollár. A fEljlődés tehát eliakadhatott a második világ
háború után. Az 1960-as években a szervezet beolvadt az Investment Life Insurance
Company of America (Cleveland) biztosítási cégbe és magyar [ellegét elvesztette.

A szocíalísta munkásegyletek közül az Altalános Magyar Munkásbetegsegélyz6
- amely 1900-ban alakirlt - bontakozott nagyobb "országos szervezetté". 1002-ben
neve Altalános Mun.kásbetegsegélyző és Onképző Szervezetre (M. B. Ö. Sz.) módo
sult, hangsúlyozva nevével is azt a társadalmi és művelődésd tevékenységet, amely
kereteiben folyt. A M. B. Ö. SZ. nemcsak betegsegélyt és haláleseti járulékot fi
zetett, hanem társadalmi szerv volt, amely tagjai kulturális szükségletét is igye
kezett kielégítení, mind művészeti, mind tudományos téren. Valamennyi fiókszer
vezetének értékes, jól felszerest könyvtára volt már az 1910-es években, ahol a leg
igényesebb tagok is megtalálhatták a keresett angol és magyar könyveket. Színí
előadások, a nagy magyar költők verseinek szavalása, tudományos előadások, az
amerikai és magyar történelem ismertetése, tánc- és sportcsoportok szervezése az
egylet tevékenységi körébe tartozott. Hoffmann Géza magyar alkonzul a Csonka
mu.nkásosztály círnü művében (amely első áttekintése az Amerikába vándorolt ma
gyarok életének) személyes tapasztalataí és kutatásai alapján állítja, hogy az ön
képzés és művelődés elősegítése, ismeretterjesztő vitaelőadások szervezése, komo
lyabb olvasnivalókat magában foglaló egyletí könyvtárak felállítása terén a szá
zad első évtizedében a szocialista munkásegyletek jártak az élen.

A M: B. O. SZ. fejlődése sem ment simán, az általános nehézségeket még 00
nyolították, hogy belesodródott - bár kezdetben igyekezett távol maradni - azok
ba az ideológiai és személyi vitákba, amelyek a rmmkásmozgalmat Amerikában ez
időben [ellemezték. A betegsegélyző tagjai részint a Socialist Partyval, részínt a
Socialist LabOT Partyval rokonszenveztek, illetve társultak. A két irányzat hívei
között az ellentétek a Betegsegélyző Egyleten belül annyira kiéleződtek, hogy az
190~. évi konvencíón véglegesen szakadásra került a sor. A Socíaldst Labor Party
követői kiváltak és külön munkásbetegsegélyzöt alapítottak, Munkás Betegsegélyző

Szövetség néven. A testvérküzdelem sok esetben gyengítette a magyar munkások
sikeres szervezését, Többször megkísérelték az egységet Iétrehozní, de ezek a tö
rekvések mindig meghiúsultak. Végül is a Munkás Betegsegélyzö és Önképző Szer
vezet az 1930-as években más nemzetiségű bevándoroltak hasonló baloldali szerve
zetével együtt az International Workers Orderbe tagozódott, s mint magyar cso
port a "Testvériség Bíztosító és Betegsegélyző Egyesület" nevét vette fel. A má
sodik világháború után a hidegháborús légkörrel az International Workers Order
helyzete tarthatatlanná vált, és az 1950-es években feloszlatták.

Az egyletek, helyd egyesületek, szak- vagy politikai kis közösségek kialakítása
mellett már a múlt század utolsó évtizedétől mutatkoznak azok a törekvések, ame
lyek az Amerikában szétszórtan letelepedett és különböző kisebb-nagyobb szer
vezetekbe tömörült magyaroknak egy közös nagy érdekképviseleti szervének a lét
rehozására irányultak. Olyan társadalmi szervezet építésére, amely az egész be
vándorolt népcsoportot reprezentálhatná, mínd az amerikai, mind az óhaza! közös
ség elatt. Az ilyen irányú kísérletek az elmúlt BO év clatt sorra hajótörést szen
vedtek.

Nem sikerült egy társadalmi szervezetbe tömöríteni a bevándorolt magyarokat
még az első világháború előtti Időszakban sem, amikor pedig a társadalrní és szem
léleti különbségek nem rétegezték olyan sokszorosan őket, mínt a későbbi időkben.

Az Amerikai Magyar Szövetség létrehozása közvetlenül a magyarországi poli
tikai eseményekhez kapcsolódott 1905-1906-ban - a magyarországi kormányzati
válsághoz, azaz ahhoz a Habsburg-ellenességhez és 1848-as függetlenségi szemlélethez,
amely abban az időben az amerikai magyarokat, főleg egyleti és egyházi közössé
geik vezetőit jellemezte.

"El Ausztriától! Eljen a független Magyarország!" jelszóval szervezték 1906.
február 27-re a clevelandi gyűlésre a magyarokat, amelyen a megalakuló szövetség
célját a következőkben fogalmazták meg: "Az Amerikában élő magyaroknak az
Egyesült Allamok törvényei, íntézményeí és szelleme szerínt való állandó összetar
tása, minden Igazságtalansággal szemben való megvédésa és a szabadaágszerető
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amerikai nép lelkületével és fel!fogásával megegyező alapon Magyarország függet
lenségének minden eszközzel való elősegítése."

A koalíció uralomra jutásával a felbuzdulás az amerikai magyarök körében is
lelohadt. Az Amerikai Magyar Szövetség inkább csak névleg élt tovább, aktívabb
tevékenységének jeled közvetlenül az első világháború után, az 1930-as évek végé
től a második világháború alatt mutatkoznak újra; abban az időben, amelyben az
amerikai magyarok társadalmi és világnézeti tagoltsága már elmélyüLt. Ilyen kö
rülmények között a szövetség még kevésbé képviselhette ténylegesen az összes
amerikai magyarokat.

Mögötte sorakozott fel azonban az egyházi és világi egyletek vezetőinek te
kintélyes része, ezért az Amerikai Magyar Szevetség mínt a magyarság "hivatalos"
képviselete szerepelt az amerikai kormányköröknél is. A Szövetség tevékenysége
az 1940-es évekíg abban summázható, hogy kulturális és politikai területen a kon
zervatív szemléletű magyar csoportok igényei szerínt alakult, erősen az óhazából
sugalmazott irredenta és nacionalista hatások alatt. A második világháború alatt
a" Szövetség is előbbre lépett az antifasiszta egységfront létrehozása érdekében, a
háború befejeztével pedig tevékenyeri közrernűködött a magyarság anyagi megse
gítésének érdekében. Vezetőinek erős kötődése a régi Magyarország társadalmához
és ídeológíájához azonban hamarosan alkalmassá tette az Amerikai Magyar Szö
vetség kereteit ahhoz, hogy gyűjtőhelyévé váljon a fiatal népi demokrácia ellen
szerveződő újonnan bevándorló csoportoknak is.

Az első világháború utáni időszaktól letelepi.i:1ők újabb csoportjaiból is csatla
koztak a már korábban létrehozott magyar közösségi intézményekhez, elsősorban

a betegsegélyzőkhöz, az 1919-es emigráció tagjai pedig a szocíalísta munkásszerve
zetekhez, mások viszont az Amerikai Magyar Szövetséghez. Az újonnan letelepülők

frissítőleg hatottak és utánpótlást is adtak a magyar etnikus szervezetek tagságá
nak, vezetőségének egyaránt, vagy az eredeti célkitűzésektől el is térítették azokat.
Valamennyi később bevándorolt magyar csoport 'igyekezett azonban létrehozni a
saját külön társas közösségí intézményeit ugyancsak a saját társadalmi, kulturálís
és politikai igényei szerínt, Igy az amerikai magyar diaszpórában kiépültek, illetve
létrejöttek a két világháború között bevándorolt értelmíségíek, a második világ
háború után a ,,45-ös menekültek", az 1947-49. évi polgári ellenzéki politikusok
és az 1956. évi emígránsok, dísszídensek külön egyesüléseí, társas tömörülései is.

Az 1920-as, még inkább az 1930-as években bevándorolt magas kultúrájú értel
miségiek nem találtak közös hangot és nem keresték az érintkezést a "kulturá
latlan", az etnikusközösségekben, a "gettókban ragadt", "asszimilálódásra képte
len" paraszt-munkás tömegekkel. Ez az értelmiség már Illem igyekezett a magyar
kolóniákba telepedni, munkahelye és érdeklődési köre is elválasztotta a kétkezi
munkásoktól.

Erre a rétegre - mínt azt Laura Fermi Prominent Immigrants című könyvé
ben, de mások is hangsúlyozzák - az erős asszímílálódásí készség és képesség volt
a jellemző. Mindenekelőtt a természettudományos képzettséggel az ún. "internacio
nalista szakmákkal" rendelkezők tudtak gyorsan beintegrálódní az amerikai kö
zösségekbe - a magyar etnikus közösségek mankója nébkül is. Nehezebben ment
az ún. "humán" értelmiségiek ilyen irányú törekvése, és több meghasonlást, egyéni
tragédiát, mínt sikert eredményezett.

Az 1920-as években alapított magyar értelmiségi társas körök, klubok több
nyire hamar szétszóródtak, A kezdeti lendülete hamarosan megtört a 20-as évek
ben alapított Ady Endre Társaságnak is, amely feladatának vallotta a kulturális
híd szerepét a New York-i és a pesti magyar értelmiség között, A húszas 4 évek
ben szinte valamennyi nevesebb magyar művész megfordult körükben. Az ame
rikai élet sodró áradata az etníkus csoportosmásnak csak néhány évig hagyott he
lyet, tartósabbaknak bizonyultak a különböző szabadkőműves páholyok és az Ame
rikai Magyar Zsidók Szövetsége. Ez utóbbi széles körű propaganda tevékenységet
folytatott a Horthy-rendszer, a fehérterror, az antiszemitizmus ellen, komoly men
tóakciót fejtett ki a magyarországi zsídóüldözésekkor, és nagy segítséget nyújtott
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a második világháború után és 1956-ban is az Amerikában letelepedni szándékozó
magyar zsidóknak.

Elsősorban e szervezet tagjai és a két világháború közott kivándorolt liberális
és demokratikusan gondolkodó értelmiségiek, valamint oa szocialista munkásszer
vezetek társulása hozta létre 1927-ben a Horthyizmus Ellenes Ligát, amely főleg

az amerikai közvéleményt igyekezett tájékoztatni a magyarországi állapotokról, az
antiszemitizmusról, a korszerűtlen feudális maradványokkal terhelt társadalmi
rendszerről. A demokratikus amerikai magyarság antifasiszta szervezeteként ala
kult meg él második világháború alatt a Magyar-Amerikai Demokratikus Tanács
Lugosi Béla neves magyar rnűvész vezetésével. A kezdeményezés az amerikai de
mokratikus magyarság tőmörrtéséro egy egységes országos antifasiszta szervezetbe
Chicagoból indult ki. 1943. július 27-én országos konferencián hozták létre a Ma
gyar Amerikai Demokratikus Tanácsot abból a célból, hogy - mint deklarációjuk
ban hangsúlyozták - mozgósítsa a szétszórtan élő magyarságot "a reakció összes
erői ellen", és megadhasson míndcn támogatást "Magyarország demokratikus nép
mozgalrnának, hősies szövetségesünknek, a magyair földalatti mozgalomnak, a l\ia
gyal' Nemzeti Függetlenségi Frontnak",

A Magyar-Amerikai Demokratikus Tanács erőfeszítéseket tett a magyarság
különböző etnikus intézményeinek összefogására, és ösztönözte őket az egységes
fellépésre a Horthy-rendszer fasiszta orientációjának elítélésére, majd pedig a le
rombolt ország támogatására.' Az amerikai magyarság történetének egyik kiemel
kedő szakasza - ha rövid ideig is tartott -, amikor magyar intézményei, szem
léletre való kűlönbség nélkül, egy nagy szervezetben, az Amerilcai Magyar Segély
akcióban munkálkodtak az óhaza támogatásán, közvetlenül a második világháború
után, jelentős anyagi és erkölcsi segítséget nyújtva az újjáépülő demokratikus Ma
gyarországnak.

Azok, a-kik az országot 1947-49 közöttí időkben elhagyták - a polgári ellen
zéki politikusok is -, rövidebb-hosszabb nyugat-európai tartózkodás után Ame
rikában telepedtek le. A politikusok emigrációjuk első időszakát nyilatkozatok adá
sával, cikksorozatok és könyvek írásával töltötték. Igyekeztek azonban hamarosan
kial-akítani politikai tevékenységük kereteit is az új körülményeknek megfelelően.

Néhány pártvezér kezdetben saját pártjának újrafelépítését kísérelte meg emigrált
politikus társaik köréből, Illem sok eredménnyel. Mások a már meglevő magyar
etnikus intézményeket (pl. az Amerikai Magyar Szövetséget) próbálták felhasz
·nálni. Részirit azok az ellentétek, amelyek a különböző időkben letelepedett ma
gyar csoportokat s ennek megfelelően intézményeiket megosztották. részint azok
a politikai szítsrációk, amelyek azokban az években a nemzetközi politikai hely
zetet [ellemezaék.. azoknak a törekvéseknek kedveztek, amelyek arra irányultak,
hogy pártkülönbségektől eltekíntvo, a polgári ellenzéki politikusok egy közös po
litikai szervezetet hozzanak létre. Ez a kőzös politikai szervezet volt az 1948-ban
Amerikában megalakult Magyar Nemzeti Bizottmány, amely aűapítótnak nyilat
kozata szerint "a kommunisták és a nyilasok kivételével magában foglalja az ösz
szes demokratikus pártokat és politikai személyeket". A Magyar Nemzeti Bizott
mány lényegében ellenkormánynak tekintette magát, amely "a magyar nemzetnek'
érdekeit védi, álláspontját képviseli mindaddíg, mig a Mindenható segítségével az
önrendelkezési joga helyre nem á~l... feladatául és céljául az elnémított nem
zet képviseletén kívül a szétszóródott magyarság gondozását, szellemi és. politikai
irányítását tűzte ki." Mivel - ugyancsak saját nyílatkozatuk szerínt - "az új
emigrácíók sorra abba a helyzetbe kerültek, hogy mint elnyomott nemzetük poli
tikai képviselete - beleilleszkedhettek a saját nemzetük területére is kiterjedő

nagyhatalmi politikába s azt a maguk erkölcsi és pohitikai erejükkel reprezentatíve
segíthetik", a Magyar Nemzeti Bizottmány is Amerika nagyhatailmi polátíkájának
függvényeként és eszközeként tevékenykedhetett és azzal összhangban kellett mű

ködnie.
Hogy a Magyar Nemzeti Bizottmány a későbbi nevén Magyar Bizottság az el

múlt húsz év alatt valójában mit és hogyan tevékenykedett, annak a rész1etezése
külön tanulmányt igényelne. Más hasonló kelet-európai emigráns bizottságokkal
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való együttműködésének fő területe a Szabad Európa Rádió és Kiadóvállalat lett,
.amelyet 1949-ben a National Comittee for Free Europa irányításával Amerika az
zal az indokolással hozott létre és fínanszarozott; hogy "segítsen azokon a demokra
tikus polítíkusokon, akik a Kelet-Európában uralkodó kommunista elnyomás elől

az Egyesült Allamokba menekültek."
Kevésbé ismeretesek viszont ennek az emigrációnak a belső válságaí, más

emigráns csoportokkal való eliI:entétei, tagjainak személyí harcai, amelyek magát
a Nemzeti Bizottmányt is, megosztották és ugyancsak elősegítették az emígrácíó ki
fáradását, morálís azétesését (erre vonatkozóan Sulyok Dezső A rrutgyar emigráció
.:;zerencsétlensége 1962. és Kovács Imre cikkei az Új Lát6határban). A Magyar Nem
zeti Bizottság, majd Magyar Bizottság igyekezett kiépíteni szervezeteit Amerikán
kívül más országokba emigrált magyarok körében is. Létrehozta saját sajtóorgá·
numát a Bizottmányi KözZönyt. Tagadhatatlan, hogy - legalábbis rnűködésének

első évtizedében - hatással volt az amerikai magyárok szemléletére is, nemcsak
azért, mert rendelkezett a modem propaganda minden eszközével, de demokra
tikus és antifasiszta szemiliéletét hangsúlyozva közelebb tudott kerülni a régi ame
rikások szervezeteihez is. Felsorakoztatni, viszonylagos egységbe tömöríteni az
amerikai tömegeket soha sem tudta, és hatóköre az utóbbi években szűk körökre
zsugorodott.

Az 1956-57-ben külföldre távozék politikailag aktív csoportjai hamarosan
kiépítették szervezeteiket, és a magyar emigrációnak újabb átcsoportosulását is
-eredményezték. Intézményeík, közösségí szervezeteik nemcsak egy ország kereté
ben szerveződtek, hanem igyekeztek a különböző országokban letelepedettek azonos
társadalmi csoportjait és az azonos szemléletet vallókat tömöríteni, valamint a
korábbi emigráns csoportokból is a szemléletiaJeg közelállókat toborozní.

A politikailag aktív csoport első jelentősebb szervezetét az Egyesült Államok
ban Magyar Szabadságharcos Szövetség néven hozta létre Király Béla vezetésével.
A vezetőség elképzelése szerínt a Magyar Szabadságharcos Szövetség valamiféle
..csúcsszerv" aett volna az émigráció széles rétegeinek, új szervezeteínek egyesíté
sére. Ennek a szervezetnek a működését is a belső viszályok, egyéni becsvágyak
kielégítésére való törekvés, a vetélkedő csoportok [ellemezték, majd "a teljes meg
hasonlás, kettéválás, a magyar néptől elidegenedett erők uralomrajutása kövétke
~tt be".

New Yorkba tette át székhelyét hamarosan az 1957 elején Strasbourgban ala
kult Forradalmi Tanács is" aholl Szabad Mawarors;Eág Nemzeti Képviselete néven
a Nemzeti Bizottmány-nyal fuzíonálva akarták létrehozni Magyarország nemzeti
képviseletét mínden olyan párt részvételével, ,,8Illlelynek otthon létjogosultsága
van". A kísérlet azonban nem sikerült. A különböző világnézetű, ellentétes szem
léletű hata:1Jrni érdekcsoportok nem tudtak megegyezni és 1957 decemberének vé
gén a hosszantartó és eredménytelen tárgyalások után a Nemzeti Képviselet helyi
ségét - elég súlyos tartozások kifizetése után - becsukták. Újabb tárgyalások
után a Nemzeti Bizottmány átszervezésével, egyes bízottmányí tagok kihagyásával,
.,,56-osak" és ,,47-esek" fúziójával alakult meg a Magyar Bizottság, ameily napjaink
ban egy szűk körű, kífáradt; reménytelen, Amerika. által mesterségesen fenntar
tott és pénzügyileg finanszírozott csoport.

1963-ban Sulyok Dezső megírta A rrutgyar emigráció szerencsétlensége ropiratát
és bejelentette a "MaID"ar október 23 mozgalom" alapítását.

Külön szervezetet hoztak létre Amerikában az 1956-os diákok, Amerikai Ma
gyar Egyetemisták Szövetsége néven. "A Szövetség célkitűzése az Egyesült Államok
területén élő magyar és magyar származású érettségizett, egyetemi tanulmányokat
folytató, vagy folytatni szándékozó fiatalok összefogása, közös szövetségbe tömö
rítése, képviselete, valamint érdekeik védelme" volt. A szövetség a diákok közvéle
ménye alapián, a magyar emígrácíós politikától való teljes elzárkózást hirdette:
a régi csoportok közül csupán azokkal kerestek kapcsolato-kat, amelyek kulturális
vagy szakmai tevékenységet folytattak.

•
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Einstein.

Az amerikai magyárok társadalmi intézményeinek, politikai szervezeteinek
vázlatos és hézagos áttekintéséból is megmutatkozik, hogy e társadalom egyes cso
portjainak szükséglete hozta őket életre és mödosította jellegüket időről időre. Az.
amerikai magyarok etnikus szervezetei oly sokrétűek és megosztottak, amilyen sok
rétűek társadalmilag és politikailag azok az emberek, akik az utolsó fél évszázad
során Magyarországról Amerlikába telepedtek.

A kelet-európai kivándoroltak egyletei. kezdetben természetszerűleg viseliik
magukon az agrár jelleget, még akkor is, ha a parasztság túlnyomó többsége Ame
rikában az iparban helyezkedett el. Az etnikus alapokon szervezett közösségekre 
így ezekre is - az jellemző, hogy az ún. nemzeti kultúra ápolása erős hangsúlyt
kap. A beilleszkedés előrehaladásával azonban az etndkus alapon szervezett egye
sülésekben, egyletekben a magyar kulturális és társas élet jelentősége csökkent,
az első nagy generáció kihalásával magyar jellegük is fokozatosan háttérbe szo
rul. A korai magyar egyletek, szervezetek magyar nyelven intézték ügyeiket, az
első világháború után az angol nyelv fokozatosan tért hódított és a kétnyelvűség

átmeneti időszaka után az 1940-es évektól az angol nyelv lett az uralkodó. A gaz
dasági bevándoroltak által alapított közösségí intézmények közül az Amerikai Ma
gyar Református Egyesület őrizte meg leginkább - bár viszonylagosan - "ma
gyar" jellegét. Altalában azonban az öregek kihalásával a tagság cserélődéseinek

legszembetűnőbb mozzanata az etnikus keveredés más nemzetíségűekkel, azaz.
amerikanizálódott, asszimilálódott csoportok jelentkezése e szervezeteken. belül. Eze
ket tehát napjainkban már nem lehet csak magyar etnikus intézményeknek tekinteni.
Magyar alapítású intézmények, amelyeket alapításukkor is az Amerikába kiván
dorolt magyarság speciális szükségleteí hívtak életre. Már kezdettől fogva az új
környezet jegyeit is magukon viselték, és törvényszerűen és természetesen asszí
milálódtak, integrálódtak bele az amerikai össznépi, társadalmi' intézmények so
raiba.

A később letelepedett csoportok már nem kényszerültek olyan [ellegű etnílnzs
közösségek, intézmények kialakítására, mint az első bevándorlók. Kulturális és tár
sadalmi, valamint politikai igényeik létrehoztak ugyan társulásokat, intézményeket
etnikus alapon, de ezek lazábbak voltak és a beilleszkedés rövidebb útja után
többnyire fel is bomlottak. Közös organizációjuk vagy társadalmi szervük az ame
rikai magyaroknak, vagy akárcsak a többségüknek is, napjainkig sem alakult ki.
Tartósan azok mögé sem sorakoztak fel többé-kevésbé egységesen, amelyek ma
gukat az amerikai magyarság képviselőjének hirdették.

A második világháború után csak fokozódott az amerikai magyárok megosztott
sága. Ezt tükrözik és fejezik ki a különböző egyesülések tömegei. Előtérbe az el
múlt három évtizedben a pOllitikai szervezetek kerültek. Megtalálhaták köztük
mindazok a politikai irányzatok, amelyek századunkban Magyarországon felbuk
kantak. A különböző politikai intézmények életereje azonban általában nem tar
tós, hatékonyságuk csak szűk csoportokra terjed. önmagukban korántsem tükör
képei. az amerikai magyarok szemléletének és társadalmi vagy politikai tevékeny
ségének. A többség, a tömeg, amint talajt érzett a lába alatt, igyekezett a poJitikai
intézmények kötelékéből kiszakadni ; és maradtak a társas érintkezés és a közös
kultúra összetartó szálai.

A nagy többséget a depolitizálódás folyamata jellemzi. A letelepedés néhány
éve után még azoknál is ez figyelhető meg, akiket 1945 artán vagy 1956-ban politi
kai szempontok késztettek távozásra az országból. Az idő elcsendesiti a régi hevü
leteket, megszelídítí az ímdulatokat és elfárasztja az embereket. A többség békes
ségre vágyik, és általában igyekszik megértést találni elhagyott hazájával.

PUSKAs JULIANNA

Kell, hogy legyen a tér-idő össze!üggésnek egy olt/an alakja, melt/ a legálta
lánosabb transzformációval szemben is invariáns,
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ZSINATI SZEMMEL A ZSINAT SZELLEMÉBEN

EGY LELKIPÁSZTOR JEGYZETEIBŐL

A második vatikáni zsinat a liturgikus
ügyeket tárgyalta először. Itt színte for
radalmi újításokat hozott a nép nyelvé
nek bevezetésével. Most már nyugodtan
elmondhatjuk, hogy ennek több az elő

nye, mínt a hátránya. Ré~n csak ma
gyaráztuk a híveknek, hogy miért imád
kozik az egyház például nagypénteken,
esetleg kiosztottuk, vagy kitettük a pa
dokra a filléres magyar nyelvii füzeteket.
Nagykantzsán annak idején egy papi gyű

lésen egyik plébánostink felvetette, hogy
az illetékes hatóságtól kérni kellene a nép
nyelvének bevezetését a liturgiába. Az
akkori főpásztor, Czapik Gy,ttla érsek. aki
az általa szerkesztett Egyházi Lapokon
keresztül nagyon sokat tett a papság kor
szerű neveléséért. a legmerevebben elu
tasította ezt a kérést. A többi között azt
válaszolta. hosv hogyan fogják lefordí
tani a "Vidi aquam"-ot? Most már az át
változás szavait is a nép nyelvén mond
juk. A zsinattól többet kaptunk, mint
amit remélni mar-tünk. Karácsonykor
kézhez kaptuk az új magyar mísekönv
vet. Hála és köszönet azoknak. akik a for
dítást és a nyomdai előkészítés kényes és
körültekintő munkáiát végezték.

Igen sok templomban elkészült a szern
bemiséz6 oltár is. A temelomban azért
Illem történt rombolás. Eddi~ tapasztala"
tairn alapján talán a Budapest-Krísett
naváros-í kiképzés sikerült a legjobban.
Imponáló az egri székesegyház márvány
ból kés'lült szembemiséző oltára és a má
riaremetei kepvtemplomé is. Az ízazsáe
nak tartozunk azzal hogy a szembemísé
res bevezetésével még nem jönnek töb
ben a ternnlornba. A szembemíséző oltár
nem olyan csodaszer, amely a híveket a
templomba édesgeti. Is:en fontos lenne.
ha a gyakori szentáldozást tudnánk
még iobban szorgalrnazní. Az első pénte
ki áldozók száma a megváltozott mun
kakörülmények miatt mintha megcsap
pant volna. Lassan minden áttevődik va
sárnapra.

•
Valamit a templomi népénekről is. A

11. vatikáni zsinatig a nyuglati. országok
ban alig volt templomi népének. Fran
ciaországban. Belgiumban' csak az utóbbi
években kezdenek föleszméIni fontossá
gára. A közép-európai országokban, így
hazánkban is, nagy múltja van a temp
lomi népéneknek. Egyik legszebb diákkori

élményem volt az éjféli mise a Budapest
kőbányai templomban. A hatalmas temp
lom zsúfolásig megtelt. A villamoskalauz
tól a gimnáziumi tanáríg mmdenkí szív
vel-lélekkel énekelte gyönyörű karácsony!
énekeinket. Az éjféli mísén csak népének
hangzott fel, pedig országos hírű kórusa,
énekkara volt a templomnak. Szinte döb
benetes hatássail. van az emberre a len
gyelországi Czensztochovában, vagy a ju
goszláv Trsatto búcsújáró helyen a hívek
ezreinek éneke.

Eppen a zsinat szellemében tegvünk
mindent a maga helyére. Nem szabad ki~

váló templomi kórusátnkat leépíteni. Zág
rábban a székesegyházban az egyik esti
mísén neves szerzők míséít adják elő la
tinul. Nálunk az Úi Ember minden szá
mában olvasható a Vasárnap egyházi ze
néie rovat. Gondolnunk kell a várn'l'i hí
vek ilyen ip,'ényére is. Szerény vélemé
nvem szerínt a .azent csend" a magyar
hívelonél nem nagyon megy, Bnekes nép
vagyunk.

•
A Szerit István-év talán legszebb arán

dékaként vettük kezünkbe az ElsőáldÓ::
zók hittankönyvét szines képekkel. Emel
lett jó lenne a temolomí hitoktl'lt"son a
Czaoik-féle imakönyv használatára is
megtanítani a gyermekeket. T:>rnuliák
meg. hogyan kell az egyes Imádsásokat
és énekeket kikeresni. :Minden temolomi
hítoktatáson legyen 2-3 ének is. Sokfelé
a míse e,lőtt. amíg a oan ma!tára vesori az
eevhází ruhákat, a gvermekok elimádkoz
zák a' Míatyánkot, űdvözl&'!Vet. Hiszek
egyet Isten 10 parancsolatát. másik va
sárnap oedíz a gyónási imákat.

Horvát katolikus testvéreink méltán
büszkék színes Képes Bibliáiukra. Az el
ső kiadás Zázrábban 50.000 példánvban
jelent meg. Szinte hetek alatt elkankod
ták. A horvát kiadás alapján kés?:iilt el
a szabadkai püsnök, Zvekanovics Mátyás
Ióváhasvá-ával a maevar forr1ít:is is. Ez
Mfl'!Varországon is sok családnál mezta
lálható, Vannak o1éMniák. ahol míndert
héten más és más család kapia mez, hogy
a hívek mínél többen megismerjék a
szenttrást. Sztnte reneszánsza tapasztal
ható a szeritírásnak a Képes Biblia mez
jelenése óta. Ez lenne az egyik járható
út a szentírás megkedveltetésére is.

•
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LONGAUER IMRE

A II. vatikáni zsinat bevezette az Ige
líturgíáját. Minden vasárnapi és ünnep
napi szentmisén kötelező a szeritbeszéd.
Híveink panaszkodnak, hogy nincsenek
megelégedve a szentbeszédekkel. A zsinat
szellemében a szeritbeszédek rövidek le
gyenek. Az egyik városi plébánián a plé
bános- egyébként buzgó pap - kiüre
sítette a templomot a hosszú prédikációk
kal. Szinte hihetetlen, de így történt. A hí
vek inkább elmennek a távolabbi plébáni
ára mísét hallgatni, mert ott tíz perces
szeritbeszédeket tartanak. Ahol gyermek
míse is van, ott minél több történetet kell
elmondani, ami leköti a gyermekek fi
gyelmét, Jól fe1használható erre a célra
Kiss Imre Jézus barátai, a szentek éle
téről szóló könyve. Az sem baj, ha a
gyerekek belebeszélnek a prédikációba.

*
Budapesten és nagyobb vidéki városok

ban jo lenne, ha a papok munkáját a
diakónusok segítenék. Magyarországon
elég sok olyan férfi van, aki három-negy,
esetleg öt evíg kispap volt, de fölszente
lésére ezért vagy azert már :nem került
sor. Ismerek olyan buzgó katolikus fér
fit, akit kispap korában egy üveg sör
miatt elbocsátottak a harmadév végén.
lYlegpróbálkozott több egyházmegyében,
.de sehol sem vették föl. Allásban van,
megnősült,de legalább másodátlascan sze
retne mmt díaxonus segiteni a lelkipász
tori munkában. Kitűnő szónok az illető.

Ezeket a lehetőségeket is föl lehetne hasz
nálali a paphiány enyhítésére. Kívülállók
tól többször lehet hallani, hogy az egyház
nem elég nagyvonalú. Nem jól gazdálko
dik a meglévő erőkkel. Talán van ben
ne valami igazság.

*
A zsinat szellemét elsősorban a pápa

iparkodik megvalósítani. Nem használja
a pápai hármas koronát, a tiarát. Leegy
szerűsítette a pápai udvartartást. Nekünk
ez imponál. A Sacré Coeur apácák fela
jánlották a pápának arany gyűrűjüket.

hogy használja föl jótékony célra. Mi is
nagyon tisztában vagyunk azzal, hogy a
mai világban gyűrűvel és infulával nem
lehet rokonszenvet kelteni. Legföljebb
megmosolyogják a címkőrságot, lsten a
történelmi eseményeken keresztül meg
szabadított minket a feudális egyháztól
és annak gondjaitól. A szaléziánusok leg
föbb általános lelki igazgatója mondotta

nekem, hogy a világi papok közül a leg
tooben haíaíuk utan akarnak jót tenni.
Legtöbb bajuk a papi vegrendeletekket
volt. Tanwsag: életunkben tegyunk jó~
amennyire tudunk,

A zsmat szelleme, a szegénység azonban
nem azt Jelenti, hogy a papnak peldául
ne legyen rendes lakása. ::>01<. új plébánia
épül az országban a régiek helyett, mert
egyik-másik helyen szinte lehetetlen kö
ruirnények közott lakik a plébános, 100
2uO éves nedves épületben. A :nagy plé
bániaépület már a múlté, Az egyik. plé
bánostol megkérdeztem, hogy hol szerez
te a plébániaépület terveit? Azt válaszol
ta, hogy az OTP-nél kapott típustervet. Ö
a 26. számú típustervet vállasztotta ki.
Egy kis szoba irodának és két nagyobb,
szoba. A régi, hatalmas, nedves píeoání
ákat le kellene bontani, s helyettük új.
kis plébániákat kell építeni. Nincs szük
ség a régi gazdasági épületekre sem.

*
A .nyáron egy meggyilkolt cigányt te

mettunk. A temetésre sokan jöttek el ki
váncsiságból, hogy milyen temetést kap
a ergany az egyháztól? Milyen temetést
kap'! Csak egyfajta temetés jár minden
kinek:, palástosan; akárcsak az esküvő
kön,_ ah?l mindeIl:ki_ orgonás esküvőt kap.
HlV(~k es ..n~m-~lvok látták, hogy nem
teszunk kulonbseget cigány testvérünk
kel sem. El kell ismernünk, hogy nagyon
sok történt a cigányok fölemelkedéséért.
Nem koldulnak, hanem dolgoznak az üze
~ekben. A cigány gyermekek iskolába
járnak, Fiatalabb paptestyéreink is sokat.
t~hetnének a cigánytelepek meglátogatá
sával, Itt nem lehet azonnal látványos
eredményeket felmutatni. Egy hivatalos
s~e:nélyt idézek : "Még az sem elég, ha a
cigányok rendes lakást kapnak." Van
nak helyek, ahol külön csoportban készí
tik elő a cigány gyermekeket az eiső

szeritáldozásra. Ez is eredmény. Nálunk a
többi gyerekkel együtt áldoznak, de csak
kevesen jönnek el.

*
Mi a kereszténység szerepe a mai em

berek között? "Legyen kovász, legyen az.
Evangélium tanúja, aki mindenfajta szel
lemi káoszban és kontestáció közepett
Krisztus szavaiban keres és talál irány
mutatást." Ezt próbáljuk megvalósítaní, II
lehetőségekhez képest, ki-ki a maga élet
körülményei között.

A háború olyan bűn, amit nem mos le a győzelem.
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A CHILEI JEZSUITÁK TARTOMÁNYFŐNÖKÉNEK

KÖRLEVELE A CHILEI ELNÖKVÁLASZTÁS UTÁN

Sajtónk tájékoztatásaiból mindnyájan ismerjük a Chilében bekövetkezett és
azóta is folyamatban lévő változásokat. Az ilyen baloldali politikai fordulatole ese
tében, mint számos elgondolkoztató történelmi példa mutatja, a "hivatalos kato
likus" vélemény és magatartás áHalában elutasitó, vagy legalábbis erősen tartóz
kodó volt. A chilei jezsuiták tartományfőnökének a chilei elnökválasztás, vagyis
szocialista fordulat után kiadott körlevele már nem az: - ezért közöljűk, mint
fontos és tanulságos dokumentumát nemcsak az okos és hiteles kereszté.ny gondol
kodásnak, hanem annak a fontos, mind szélesebb körű - és minden jel szert.nt
visszafordíthatatlan - változásnak is, amely a világegyházon belül, főként a Zsí
nat óta, a szocializmus értékelését és a keresztény ember szocializmushoz való vi
szonyát, sőt szocialista magatartását illetőleg végbemegy (és aminek nálunk már
gyakorlattá vált lényege a szocialista gazdasági és tá'rsadalmi rend egyértelmű, te
vékeny javallása - az ateista ideológia egyértelmű elutasitásával). Egyébként sem
miféle "nyilatkorotot", állásfoglalást nem lehet kiszakítani a maga történelmi, tár
sadalmi és politikai környezetéből, igy az alább .közölt dokumentumot sem a sajátos
chilei viszonyok közül, amelyekben keletkezett, és amelyeknek egyes kérdéseire
választ, egyes problémáiban eligazítást kÜ'án adni a jezsuita rend tagjainak.

KEDVES PÁTEREK ÉS TESTVÉREK,

rnínthogy nem áll módomban, hogy
mindegyikükkel személyesen beszélhes
sek, ezúton s7Jeretnék néhány testvéri
megfontolást az elnökválasztás eredmé
nyével kapcsolatban mindnyájukhoz el
juttatni. A hónapokon át tartó feszült
várakozás, és a választási harc során el
hangzott forradalmi beszédek. után a
választás eredménye egyesekben nyug
talanságot keltett, a többség azonban a
jövőbe vetett bizalommal eltelve vette
tudomásul; másokból meg éppen nagy
örömet váltott ki. Ezek a különböző

reakciók még élesebben mutatkoznak,
ha olyan barátokkal és ismerősökkel be
szélgetünk, akik a legkülönbözőbb' mó
don, a mélységes kétségbeeséstől a túl
áradó örörníg váltakoz6an nyilatkoznak.

Az "Unidad Popirlar" programja,
amelyet miridnyájan ismernek, néhány
olyan célt követ, amelyeket hitelesen
kereszténynek mondhatunk, De vannak
benne olyrun pontok is, amelyek tevé
kenységünk és magatartásunk komoly
fölülvizsgálására kényszerítenek majd
bennünket. Konkrétan szólva: egyesek
rendi tartományunkban aggodalommal
néznek kollégiumaink jövője elé, és ne
hézségektől félnek más apostoli terüle
teken js. Mások nem látják a lehetősé

gét annak, hogyan tud majd alkalmaz
kodni a rend az új társadalomhoz, az
anyagi eszközök előteremtésében. külö
nösen az "Arca Semínarü"! és a kollé
giumokban tanuló diákok ösztöndíj
alapjának biztosítása terén. Ismét má-

sok attól félnek, hogy az állam követel
ni és ellenőrizni fogja nevelő intézmé
nyeink marxista indoktrmácíóját.

Mindezek a félelmek és reménységek
az alábbi megfontolásokra. késztetnek:

1. Számunkra mélységes öröm oka
kell hogy legyen, hogy az urnáknál az
a csoport szerezte meg a többséget,
amely azt ígérí, hogy a népért és a
szegényekért fog dolgozni.

2. Az új gazdasági struktúrák na
gyobb szerénységre és szegénységre
kényszerítenek majd minket; ez is ke-,
resztény oka legyen örömünknek. Hogy
ha azelőtt esetleg esak hanyagságból
nem voltunk képesek arra, hogy ezt a
szerénységet és evangélaumí hitelességet
elérjük, akkor legyünk hálásak azért,
hogy az Úr a körűlmények révén aján
dékoz meg velük minket,

3. Míndabban, ami a szegények javát
szolgálja és egy igazságosabb társada
lom létrejöttéhez vezet, becsületesen
közre kell működnünk. Semmiképpen.
serm szabad annak a látszatnak kel et
keznie, hogy azoknak szövetségeseí va
gyunk, aklik gyakran csak személyes ér
dekeiket védelmezve szembefordulnak
ezekkel a változásokkal. Az emberi szo
lidaritás minden növekedése Krisztus
felé tett lépés, mint ahogy mánden in
dividualista önzés visszaesés az ember-
hez nem méltó strirktúrákba, .

4. Másrészt nem eshetünk abba a fia
talos naívításba, hogy megpróbálunk a
győztes kocsijára fölugrani. Ezáltal

I A rend! utámpót.lás kilkérpzését biztosító pénz tár.
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ugyanis olyan kötelékbe kerülnénk az
úJ hatalommal, hogy elveszítenénk krí
tikai szabadságunkat. Szabadnak kell
éreznünk magunkat arra is, hogy "el
lenzékben" álljunk, ha az új hatalom
igazságtalanná vagy osztályharcossá vál
nék. Meg kell őriznünk a lehetőséget

arra, hogy bíráljuk azokat, akik esetleg
nem tartják be azt az ígéretüket. hogy
a szegényekért fognak dolgozni, és meg
csalják a nép reményeit. Ez a kritikus
keresztény magatartás nemcsak a jobb
oldali diktatúrákban szükséges,

5. Ebben az értelemben határozottan
szembe kell .fordulJnunk egy, az állam
tól esetleg elrendelt materialista indok
trdnációval. Feladatunk, bármekkora is
a kockázat, hogy az ember alapvető jo
gait és értékeit védelmezzük. A győztes

csoport mindeddig vallja, hogy ezeket
a jogokat és értékeket tiszteletben fogja
tartani.

6. Ami a kollégiumokat és a politikai
aktivitást illeti, a következőkre szerét
ném önöket emlékeztetni:

Kollégiumok - nem akarunk sem-
. miféle privilégiumot védelmezni és még
kevésbé akarunk szembefordarlní azok
kal a reformokkal, amelyeket magunk
is kívántunk. A szülők jogaként fogjuk
védelmezní az oktatás szabadságát és
gondoskodni fogunk am-ól, hogy kollé
giumaink ingyenesek legyenek, mint
ahogy azt már rendünk alapító okmá
nya is tervezte, mindmáíg azonban saj
nos nem tudtuk teljesen megvalósítarn.

Politikai aktivitás - mínt az isteni
ige szolgálóinak, felelősségünk mínden
emberre és' mínden csoportra vonatko
zik; sem együttműködés a rómaiakkal,
sem a népvezérkedés Pilátus ellen:
szolgálat mindenkJiért, de különösen a
szegények érdekében. PaPi szabadsá-

gúnkat károsítanánk, hogyha ahelyett,
hogy szabad polgárok lennénk, politi
kailag egy párt mellett köteleznénk el
magunkat. Minden ember iránt elJköte
íezertnek kell lennünk, de senkihez sem
kell vakon kötődnünk, Szolgální még a
kereszt árán is: ez a mélyebb értelme
Isten szolgájaiként élt életünknek.

7. Ha ismerősökkel. és barátokkal be
szélünk, próbáljuk meg, hogy visszaad
juk lelkük békéjét és nagylelkűségre

bátorítsuk őket. Némelyek azt mondják,
"életük mínden gyümölcsét" elveszitet
ték; emlékeztessük őket arra, hogy Iá
radozásaík gyümölcsének nem a ház
nak, autónak vagy részvénypaketteknek
kell lenniök, hanem a barátságnak,
szeretetmek, hitnek és emberi szolidarí
tásnak. És mindezt nem veszítették el,
mindez még inkább elmélyül, ha nagy
lelkűen és reménységgel dolgoznak. Bá
torítammk kell őket, hogy tovább dol
gozzanak az országban és segítsenek
egy új, igazságosabb és valóban a nép
re épített Chile fölépítésében.

8. Végül a tartomány mínden tagját
arra szeretném kérni, nagylelkű fárado
zással őrizzék meg sorainkban az egy
séget, hogy sem az egyesek szomorú
sága, sem a mások túláradó öröme ne
válasszon el bennünket, hiszen mind
nyájan egyek vagyunk az Eucharisztiá
ban és egyházi hívatásunkban.
Őrizzük meg szílárdan a békét. Nem

tudjuk, mít hoz a jövő. Néhány jel tel
ve van reménységgel. Marad azonban
elég kérdőjel és kétség is: de a mi bi
zalmunk nem az emberekre, nem is
programokra, hanem Istenre épül, aki a
történelmet irányítja.

Nagy szerétettel az Úrban

Manuel Segura

Olvastam a gyarmati népek testi nyomorúságáról, és misszionáriusQktól is hal
lottam róla. Minél többet gondolkod1!am ezen, annál érthetetlenebbnek tűnt, hogy
mi, európaiak oly ,lceveset törődünk a távolban ránk váró humanista feladattal.
Úgy éreztem, nekünk szól a bibliai gazdag ember és a szegény Lázár példázata.
Mi vagyunk a gazdag ember, mert az orvostudomány fejlettsége folytán rendel
kezilnk azokkal az ismeretekkel és eszközökkel, amelyeknek birtokában [eloenet
;ilk a harcot a fájdalom és a betegségek ellen. Ennek a gazdagságnak mérhetetlen
előnyeit úgy fogjuk fel, mint valami magától értetődő dolgot. De ott kinn, a gyar
matokon szenved a szegé.ny Lázár, a szines bőTŰek, akik éppen úgy, mint mi 
sőt még inkább! - kiszolgáltatottjai a fájdalomnak és a betegségnek, és nincsenek
eszközeik azok lekÜZdésére. Ahogy a biblia.i gazdag ember saját ajtaja előtt vét
kezett meggondolatlanságába.n a szegény ellen, mert nem képzelte bele magát an
nak helyzetébe, és nem hallgatott a, szívére, úgy vagyunk mi is.

Albert Schweitzer
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ENTRETIEN DE VIGILIA AVEC I8TVAN VAS

Notre colláborateur (Béla Hegyi) a ínterviewé István Vas, poete hongroís et
traducteur renömmé. L'entretien a porté sur les pérípéties de la vie du poete, sur
les débuts de sa earrtere, ainsí que sur les étapes ímportantes de son évolutlon
humaíne, poétaque et ídéologíque. Répondant a une questíon, il a analysé en détaíl
I'essentiel de ses convíctíons et de sa conception du monde, dans laquelle sont
représentés avec la mérne ímportance le marxisme et le chrístianísmé, "Bien que
je n'oserais pas me vanter de ce que ma conceptión historique et socíale soít
marxiste - dit-il - il est certaln que je ne puís considérer les changements du
monde selon les points de V)Ue du chrístíanísme, Par contre, le fait que je sup
porte ces changements est dű, je croís, beaueoup plus a mon christianisme qu'á
mon marxisme. Je ne suis pas dísposé a renoncer il. une vérité en faveur d'une
autre". A propos de I'athéísme du marxisme. il a déclaré: "Je ne croís pas que
le marxisme soít le plus grand ennemi du chrístíanísme, A mon avis í'athéísme
du marxisme ne fait que fortifier le chrístíanísme, il I'épure et le pousse a une per
suasion et· a une convíctíon plus profondes et plus authentíques. Je díraís presque
qu'íl est plus facile au christianisme d'exister dans les pays socíalístes, car il y
a quelque chose qui I'oblige a'la conf'rontatíon. Son plus grand ennemí est le méme
que celuí du marxísme: l'indifférenee laique."

LES INSTITUTIONS ETHNIQUES DES HONGROIS D'AMÉRIQUE

par Julianna Puskás

L'étude dont l'auteur, collaboratriee de I'Instítut des Sciences hístoríques de
I'Académie des Sciences hongroíse, agrégée d'hístoíre, vient de publier la premiere
partie de son essaí de troi partie qui a pour suiet les institutions des Hongrois émígrés en
Amerique. Le but de leur fondation étaít, d'une part, I'assurance de I'aide a la commu
natrté, tres.précaire par suite du manque total de lois de Ja sécuríté socíale et la protec
tion ouvríére, d'autre part la satisfaction des nécessités relígíeuses: en effet, leurs or

ganísatíons ecclésiastíques ont commeneé généralement par la fondation de cercles,
C'est dans ces cereles qu'Ils ont recsreíllí I'argent qui leur permettait de faire ve
nil' les pretres ehez eux et de construire des églises pour leurs communautés re
lígíeuses, Ces institutions nommées "eerc1es d'églíse" assumaíent l'entretien des.
églíses et toutes les charges inhérentes aux rapports avee les ecclésiastiques. Enfin,
e'est la nécessité de la vie sociale, qui les a stimulés a s'organíser.

Dans son étnrde Mme Julianna Puskás suit avec attention le développement
des groupements et des comdes Hongroís qui vivént en Amérique depuís 1880
)usqu'8o nos [ours,
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VIGILIA-GESPRACH MIT ISTVAN VAS

Vigilia führt diesmal ein Gesprách mit dem bekannten Schriftsteller und
Dichter István Vas. Das Gesprach umfasst beínahe alle wíchtígen Geschehnísse
im Leben des Dichters, den Amfang seiner Karriere, die wíchtígeren Statíonen
seiner dichteríschen und weltanschaulichen Entwícklung. Beantwortend eine Frage
analysíert er ausführlich die Essenz seiner Überzeugung und Weltanschauung in
denen Marxísmus und Christentum mít gleichem Gewicht und mít gleícher Kraft
reprásentdert sind. "Ich könnte mích nicht damit rühmen, dass meine Geschichts
betrachtnmg und Gesellsehaftsanschauung marxistisch sei - sagt Vas - so viel
ist aber sícher, dass ich die Wandlungen der Welt nicht nach christlichen Ge
sichtspunkten betraehten kann. Darín wieder, dass ich diese Verwandlungen vertra
ge, hat - so glaube :ich - eine grössero RoUe mein Christentum als mein Mar
xísmus, Ich bin nicht geneígt um einer Wahrheit willen auf eine andere Wahrheit
zu verzichten". Was den Atheísmus des Marxismus anbelangt, erklárte er Fol
gendes : "Ich glaube nicht, dass der Marxísmus des Christentums grösster Feind
sei. Der Atheísmus des Marxísmazs kriiftigt nur - meiner Ansícht nach - das
Christentum, da er es zu einer reíneren, tieferen und authentíscheren Uberzeu
gung und Uberzeugungskraft drangt, Beinahe würde ich sagen, dass es in den
sozialistichen Landern ein besseres und leichteres Schicksal hat, da es híer etwas
gibt, dass das Christentum zur Konfrontation zwíngt, Den grössten Feind hat es
mit dem Marxísmus gemeínsam: die Gleíchgültígkeit,"

VOLKSGEMEINSCHAFTLICHE INSTITUTIONEN DES
UNGARNTUMS IN AMERIKA

von Julianna PlttskáS

Die Autorín, eine Mitarbeiterin des geschíchtswíssenschattlichen Institutes der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften, beschaftígt sích in eínem dreiteílígen
Essai mit den volksgemeínschaftlíchen Institutionen des amerikanischen Ungarn
tums. In dem híer publíztérten ersten Teil befasst sie sich mít den Verbanden der
nach den Vereímígten Staaten ausgewanderten Ungarn. Diese Verbiinde entstanden
hauptsáchlích um eine kollektívé Hilfe zu organísíeren mangels von Sozíalversíche
rong und von die Arbeiter schützende Gesetzgebung, Eine weitere Aufgabe diesel'
Verbiinde war den relígíösen Bedürfníssen nachzukommen. Im allgemeínen fing
man die kirchliche Organísíerung mit der Gründung von Verbánden an. Im Rah
men díeser Verbiinde wurde das Geld gesammelt um von zuhause Geistliche kom
men zu lassen und umKJrchen aufbauerr zu kÖ1IDen. Die ZU diesem Zweck gegrün
deten "Kirchenverbiinde" sorgten für die Aufrechterhaltung der Kirchengebdude
und im allgemeímen für die Lasten im Zusammenhang mit dem kirchlichen Per
sonal. Eine dritte Anspornung zu der Organisation war das Bedürfnis auf gesell
scbaftliches Leben. Der Aufsatz begleitet das Schicksal der verschíedenen unga
rischen Organísatíonen in Amerika vom Jahr 1880 bis unseren Tagen.

---- -------- .~--------'--------
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A Szent István-ünnepségek alkalmából
a Magyar Posta tervbe vette emlékbélyeg
kiadását. Ennek kapcsán megemlékezünl,
az eddig kiadott Szetit István-bélycgek
ről.

Első tzben 1928-ban jelent meg Szen~

István-sorozat. Helbing Ferenc tervezte.
A bélyegképen a nagy király profilja lát
ható a Szent Koronával. A sorozat há
rom réznyomatú bélyegből áll: 8 fill.
zöld, 16 nu. narancsvörös és 32 fill. ,kék
színben.

1929-ben újra kiadták ezt a sorozatot,
más színben: 8 fill. karmin, 16 fill. ibo
lya és 32 fill. barnássárga.
Művészi szempontból a fenti két soro

zat a magyar bélyegkiadás második,1916
-1931-ig tartó időszakára esik. Erre a
művészeti korra a bélyegkép nagyobbodá
sa, a vegyes nyomástechnika, valamint az
egyre élénkebb színek megjelenése jel
lemző.

1938-ban, Szesü István halálának 900.
évfordulójára jelent meg bélyegsorozat,
Légrádi Sándor tervezésében. A sorozat
14 értékből áll. A sorozat bélyeglcépei
szép metszetét adják első királyunk mű

ködésének. Az 1 fill. ibolya és 10 fill.
vörösnarancs bélyegek képe azonos. Szil
veszter pápa átnyújtja a koronát Asztrik
pécsváradi apátnak, 2 fill. barna és 16 fill.
lilásszürke bélyegeken a veszprémi szé
kesegyház alapításának fenséges jelene
te lá:hat6. A 4 fill. kék és 20 fill. piros
bélyegeken a trónon ülő király képe sze
repel. Az 5 fiU. lila és 25 fill. sötétzöld
cimleteken megkap6 jelenet, amint Gel
lért püspök oktatja Szent Imrét apja,

Szent István társaságában. 6 fill. zöld és
30 fill. olajbarna bélyegek ábrázolják a
korona felajánlását a Szent Szűznek; A
32 fiU. borvörös és 80 fill. vörösibolya,
zöld bélyegek a térítő Szent Istvánt áb
rázolják országalmával és apostoli ke
reszttel. A 40 fill. cimlet Patrona Hunga
riae felirattal hazánk védasszonyát ábrá
zolja. A 70 fill. zár6értéken a Sacra Co
rona dicsfénylik.

Az utóbbi három bélyegkép a "templo
mos" sorozatként ismert kiadások kisala
kú címletein újra megjelent.
Művészetileg ez a magyar bélyegkiadá,

harmadik korszaka. Erre a bélyegművé

szeti korra jellemző a mélynyomás meg
jelenése és kizáró/a.gossá válása. 1932-'
1943-ig tart6 korszak ez, amelynek sajá
tos vonást adnalc Légrádi Sándor t6nus
hatásokra épülő jellegzetes bélyegképei:
a fent ismertetett sorozat is tükrözi ezt
a sajátos művészetet.

Több kiadás készült a bélyeggyújtők

számára. Ezekből példaként csak a .,Szent
István pár" és "blokk a Szent István em
lékév alkalmából"-t említjük meg. Jel
lemző, hogy ezek a kiadások feláras bé
lyegek vagy blokkole.

Külön érdekessége a bélyeggylIjtés1lek
a nagyítóval val6 bélyegkép vizsgálás.
Igy is lelhetünk érde'cesséqre. Egy példa:
1959. április 7-én 20 forin'os légiposta
bélyeg jelent meg, amely a Mátyás-temp
lomot és a Halászbástyát ábrázolja. Na
gyítóval szépen kivehető a Szent István
szobor is a bélyegképen.

BÉNI JOZSEF

KÖVETKEZO szAMAINKBÚL

"Az elvont igazságokat csak társadalmi tevékenységben vehetjük szemé
lyesen birtokunkba. Keresztényazonosságunk problémája három kérdésre
bontható: mit tudhatunk, mit tehetünk, miben remélhetünk? E három - át
értelmezett - kérdés vo1taképpen a negyedikre vonatkozik: miképpen azo
nosulhatunk önmagunkkal?" E kérdésekre válaszol Nyíri Tamás "A ke
resztény azonosság" című tanulmányában. - Szigeti Endre "Hegel megköze
lítése" címmel a nagy német filozófusnak a vallásra, Istenre és a keresztény
ségre vonatkozó nézeteiről ír. - Közöljük Király István irodalomtörténész
három kötetre tervezett Ady-monográfiájának még kiadatlan Iejezetét. Szánt6
Konrád "A keresztény fejlődéselmélet dialektikus megvilágításban" című ta
nulmányát, valamint Sill Ferenc arcképét a XVII. század egyik jelentős egy
házi írójáról és énekszerzőjéről. Náray Györgyről.

Szépirodalmi anyagunkban megjelentetjük Gyurkovics Tibor egyfelvoná
sos színmúvét, Rába György és Németh Géza verseit, Albe1·t Gábor "Hűvös

hajnalok" című novelláját.
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1971 március

Ára 9 Ft

Mg{" Józse! Cserháti, éveque de Pécs: Les quarante jOUl'S saints avant páques 
László Gyürki: L'apostolat de l'Eglise prírnitive et l'historicité de Jésus - István
Gábor Cselényi: La révolte d'Albert Camus et le christianisme - Lajos J. Csóka:
La formatio n de l'époque romane et les bénédictíns - László Mécs: Sotrvenirs
d'enfance (tragments d'auto-bíographie) - István Vas: Sur un paradoxe (extra it
du tróisieme volume de I'autobíographle de l'auteur, actuellement en préparation,

intitulé "Difficile amour") - Emile Simon: La foire (nouvelle).
DOCUMENT: Regards conciliaires dans l'esprit du concile (notes sacerdetales
d'Imre Longauer) - Circulaire du provinclal des Jésuítes du Chili apres les
électíons présidentielles au Chili - Institutions ethniques des Hongrois d'Amérique,
I. Les cercles (Julianna Puskás).
ENTRETIEN DE VIGILIA avec István Vas (Béla Hegyi).

I ~ JI A J. 'j' S V I~ II 'I. )<: I c If " J S

Józse! Cserháti, Bischof von Pécs: Die heiligen vierzig 'I'age vor Ostern - László
Gyürki: Wortverkündigung in der Urkírche und die Historizitát Jesu - István
Gábor Cselényi: Albert Camus's Ernpörung und das Christentum - J. Lajos Csóka:
Entfaltung des romanischen Zeitalters und die Benediktiner - László Mécs: Aus
den Erinnerungen eíner Kindheit (Teil eíner Autobiographie) - I.Hván Vas: Ein
Paradox (aus der Autobíographie betitelt "Schwere Liebe" des Autors) - Emil

Simon: Markt (Erzáhlung) - Gedichte von József Erdélyi imd Lajos Karay.
DOKUMENTE: Volksgemeínschattliche Institutíonen des Ungarntums in Amerika,
I. Die Verbáride (Julianna Puskás) - Rundschreiben des Provinzials der Jesuiten
in Chile nach der Prasldentwahl - Notizen eínes Seelsorgers (Imre Lonaauer).
VIGILIA-GESpRACH mít István Vas (Béla Hegyi).

SZAMUNK lROIROL. - Cselenyi István Giüvor gi.H'l>gkatolikus lelkész. Tanul
mányai a Teológiában és a Világosságban jelentek meg. Verseit 1970 márciusi és
áprilisi számunkban közöltük.

Csóka J. Lajos bencés professzor Pannonhalmán, a középkori egyház- és iro
dalomtörténet nagy tekintélyű tudósa. 19fi7-ben jelent meg - ebben a tárgykör
ben - "A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI-XIV.
században" círnű műve az Akadémiai Kiadónál. (Ism. Vigilia Hl69 május) Leg
utóbb (1969 június) "Hol született Szent Márton ?" című tanulmányát közöltük.
Számunkban olvasható tanulmánya részlet az Ecclesia könyvkiadónál "Szent Be-
nedek fiainak vílágtörténelme" címmel saitó alatt lévő művéből. .

Erdélyi József a Nyugat második nemzedékének egyik nagy lírikusa, ő volt
a kezdeményezője Ady után annak a fordulatnnk, amit ma a népiesség, az új lírai
realizmus fogalmaival szoktunk jelölni. Legújabb költeményeire is áll, amit 1933-ban
"Tarka toll" című kötetéről Illyés Gyula írt: "... van egy közös tulajdonságuk .
Mintha csaknem valamennyit emlékezetből, régi emlékek sugallatára írta volna .
A világ kérdéseire nem a fővárosban élő, modern műveltségű költő válaszol, ha
nem az a gyermek, aki még rendet látott a világban ... Nem a költő játszik az
éle! húrjain, hanem a valóság pendíti meg a költőben a húrt. hangját azért érez
zük egyszerre emberinek és költóinek."

Longauer Imre plébános Ajkán. 1970 májusában közöltük "A papi cölibátus mai
magyar szemrnel" című írását, melyet a Vatikáni Rádió is méltánylólag ismer
tetett.

Puskás Julianna kandidátus, a Magyar Tudományos Akadémia Történettu
dományi Intézetének tudományos munkatársa,
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