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Cserháti" József pécsi püspök

EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG
A KERESZTÉNY EMBERKÉPBEN
Társadalomteológiai megfontolások

Régi igazságok új megfogalmazásban

Egyházi dokumentum még nem beszélt annyit az emberről és az őt körülvevő világról,
mint a II. vatikáni zsinat lelkipásztori határozata. Mondják, még a mi századunk feladata
marad, hogy kidolgozza és tovább fejlessze az emberről szóló tanítást, azt a keresztény
antropológiát, amely a zsinaton biblikus és ekkleziologikus alapon új indítást kapott. A
Zsinat kimondta: "az embert kell megmenteni, a személyt kell felemelni és az emberek kö
zössége vár megújításra. Az ember áll a középpontban a maga egységében és teljességében, '
aki test .és aki lélek, akinek van szíve és lelkiismerete, van értelme és akarata" (Világ: 3). E
szöveget szeretriém a továbbiakhoz alapul venni.

A kétszáz éve hódító útjára indult technikai forradalom hatalmas lépésekben alakította
ki az ipari társadalmat. Ennek velejárói lettek a korun k társadalmi arculatát meghatározó
jelenségek. Elsőként az urbanizáció, a tömegek városba özönlése. Ezt követte a proletáriá
tus kialakulása és a munkások és tőkések máig sem lezárt osztályharca. Az új helyzet a ko
rábbi nyugalmi társadalmi egyensúlyt mindjobban mozgásba és Icszűlt ségbe hozta, s ennek
folyamányaképpen egyre foghatóbban kirajzolódott az egyén és közösség kettőssége, össze
tartozása, de egyúttal egymással szembeni sarkítottsága is. Hogy miröl van szó, talán az
alábbi kép érzékeltetni tudja. A kép ugyan naivnak tűnhet, de egyáltalában nem az, ha tar
talmát és mondanivalóját tovább gondoljuk.

Egy ifjúsági továbbképzön az előadó asztal mögötti, a hallgatósággal szembenéző falat
szirnbqlikusan úgyalakították ki, hogy sötét alapon "én" feliratú fehér papírmasétéglák so
kaságát rakták egymás mellé és fölé. A fal jobb alsó mezejében, mint egy hatalmas ököl
ütötte résben, nagy betűkkel kiemelve ez a szó állt "TE". A jelképes mondanivaló a követ
kezőt kívánta a jelenlévők tudomására hozni: én-ün,k sötét tónusú, önző világában a másik
ember sokszor csak akkor kaphat helyet, ha valamilyen oknál fogva űr keletkezik belső vi
lágunkban, ha szükségünk lesz a másikra, vagy ha felfedezzük testvérünket sajátosan vonzó
és hívó értékvilágában. Amíg az ember csak "én"-t mond, önnön maga berekesztésére és
kizárására épít falat; saját világának, vágyainak vagy kedvteléseinek lesz a rabja. Az "én"
egyedül nem élhet igaz emberi életet. Amint a másik ember, a "TE" számára is helyet bizto
sítunk, énes előítéletes világunkat áttöri a nyitottság az emberek felé és a kűlsö világgal
egybekötő tárgyilagosság. A kép mondanivalója igaz és sorsdöntő a mai emberiség életé
ben.

Az egyén és közösség viszonyának mai alakulásáról és mondanivalójáról két alapvető tár
sadalometikai tanulmányt olvashattunk a Vigilia hasábjain. Nyíri Tamás Szemelv és közös
ség (1979. augusztus) és Gál Ferenc Kozosségi tudat a hivő szemével (1982.'februá;). Mindkét
írás annyira sokoldalú, a mai problémákra valóban konstruktiv módon figyelő b egyúttal
eligazító, hogy a magam részéről csupán néhány vonatkozást kívánok élesebben és tovább
vivöen kifejteni, és az egyházon belüli emberformálás gyakorlati követelményére, valamint
társadalmi életünk néhány szempontjára is kitérni.

A II. vatikáni zsinat elsősorban nem elméleti vagy teológiai indításból állította össze ant
ropológiai vizsgálatainak tételeit. A patrisztikus és középkori bölcseleti elemekre épült, ha
gyományos keresztényembertant inkább az egyház egész belső reformjának, az egyházi
élet alapjainak evangéliumi mélyítésében és a mai világgal való értékelő szembesítésében
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kívánta biztosabban eligazító tanítássá és gyakorlattá tenni. A Zsinat erre vonatkozó tételeit
szeretném jobban szemügyre venni, a belső összefüggésüket is kielemezni. A Zsinat által
felvázolt keresztényemberképre ma oly nagy szükség van az általános keresztény nevelés
ben, az ifjúság formálásában, de a korszerűen cselekedni kívánó társadalmi magatartásunk
kialakításában is.

A Zsinat, mint sok más vonatkozásban, itt is az .,idők jeleinek" olvasásából és egybefogá
sából kiindulva végezte el elemzését és lelkipásztori eligazítását.

Mit mondanak az idők jelei?

Az annyiszor idézett idők jelei valójában mind történelmi tények, alakulások vagy folya
matok, egyúttal dinamikus szellemi jelzések is, amelyek valóság-jelentésük mellett rámu
tatnak az új helyzetbe vezető belső alakulási, fejlődési folyamatra. Egybetartozó jelzésekről

,van szó, amelyek együttesen utalnak a kialakuló új társadalmi képletekre, a közösségi em-
/ berre, az új társadalomra, új értékeket kereső szellemi, vallási és erkölcsi tudatunkra. A kö
vetkezőkről van szó: a világ mai továbbfejlődéséhez szűkséges a közösség előbbre lépése, és
a személyiség megvalósulása az állandóan alakuló társadalmi egészben; az emberi kapcso
latok mélyítése a dialógusban, a pluralizmus elfogadásában és a szolidaritás keresésében; a
szabadság és felelősség új kötelező jelei az ifjúság és az összemberiség kihívásaiban; az egy
ség utáni vágy, az erkölcsösebb .. világ-várása, a biztosabb, a félelem nélküli élet ígérete, a
szociálisabb és megtisztultabb világban a testvériség, az eszmei és erkölcsi értékek nyugta
lan kutatása; a társacl;ilmi igazságosságr-a,a világ bizonytalan jövőjére, a háború és béke
kérdésére a megoldás keresése. Próbáljuk meg ezek némelyikéből kiindulva az egyén és
közösség viszonyának.mai helyzetétés további alakulásának lehetőségeita korunktól elvár
ható keresztény ember~15benll1e-ghatározni.

A világ mássá és jobbdakarienni. -'- Az idők jelei között a legalapvetőbb a világ változása és
benne az emberiség átalakulása. Szinte minden mozgásban van, Ez teszi nehézzé, sokszor
lehetetlenné a kritikai állásfoglalást és a történések mondanivalójának módszeres egybe
foglalását. -Fájdalmas a kor, amelyben megszokott életformákat és valódi értékeket is fel
kell adnunk, hogy helyükbe az új léphessen. Talán "még mindig túl sokat rombolunk és na
gyon kevés az, vagy szinte semmi, amit építünk" (R. Guardini). Daniel Rops szerint: "Mindig
választás elé vagyunk állítva, mi maradjon meg, hol van remény az újrakezdésre, a sok ha
lálra ítélt holmik között", A válságos helyzetek egymást követik társadalmi, gazdasági, poli
tikai és kulturális életünkben.

A régi világ csaknem minden berendezésével együtt elmúlóban van. Legszembetűnőbbek
a társadalomszerkezeti változások, és minden külső változás szűkségszerúenbelső átformá
lödást is von maga után. Ezek elsősorban gondolkodásunkban, valóság- és emberszemléle
tünkben mennek végbe. Ahogy a zsinat idevonatkozó megállapításai rögzítik: "Az emberi
ség ma történetének új korszakát éli: mélyreható és gyors változások érik fokozatosan az
egész világot. E változásokat az ember értelmessége és alkotó tevékenysége idézi elő, ezek
azonban visszahatnak magára az emberre, az egyedek és közösségek nézeteire és vágyaira,
gondolkodási és cselekvési módjaira, mind a dolgokkal mind az emberekkel kapcsolatban.
Eszerint már joggal beszélhetünk gyökeres társadalmi és kulturális átalakulásról. amely ki-
hat a vallásos életre is" (Világ: 4). ,

A mai változásokat elsősorban nem' a külső világ, hanem "a szabad akaratú ember értel
messége idézi elő". E gyökeres társadalmi és kulturális változások feszültségében újból fel
kell mérnünk vallásos életünk erőit és értékeit. Keresztény hitünk fénye rávilágíthat arra
az útra ma is, amely a legígéretesebb az egész emberiség jövőjének bölcseleti és teológiai
eligazítasaban. ez pedig a hívők számára megint csak az egyén és a közösség új viszonyának
mélyebb alapokon törtéhe rendezése lehet. '
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Előtérbe lépett a közösség. - Az individualizmus és szolipszizmus korszaka lejárt. Igaza van
W. Sombartnak: "A szabadelvű individualizmus, az én határ nélküli kultusza az utolsó négy
száz évben dermesztően rideg sorsunkká lett". Ma szinte nem hiszünk fülűnknek. amikor
az utolsó két évszázad ilyen társadalmi tanítását halljuk: "A társadalom csák a szabad em
beri egyén felől értelmezhető;'a társadalom nem más, mint a valóságban nem létező értel
mi szülemény, és mint ilyen, nem több, mint az egyesek számszerű összegezése: az egyes
ember nem közösségi lény, hanem a társadalom előtt és ellen adott sorsmeghatározó té
nyező", A felvilágosodás és a racionalizmus az emberi értelem autonómiáját proklamálta,
ami egyet jelentett azzal; hogy az egyén korlátlanul uralja a társadalmi életet, az én szabad
sága és függetlensége az élet alaptörvénye. Ez vallási téren is éreztette hatását.

Az egyén hitvilága, Istennel való kapcsolata, más szöval az egyén .boldogulása állott mint
fő cél a vallásos nevelésben, Különösen az európai nevelésnek volt .sok évszázadon keresz
tül az eszményképe a tudatosan erkölcsi alapon álló, szellemileg .kipallérozott, lehetőleg

sok ismerettel és széles tudással rendelkezőegyén, a "politesse emberének" formálása. "Az
önálló személlyé való nevelés" persze ma sem szűnt meg elsőrendű szempont lenni, de a
nagymérvű világ- és társadalmi átalakulás közepette a bennünket konkrétan körülvevő tár
sadalmi egészet, az egész emberi családot kell alapvetőbben beleépíteni szemléleti és cse
lekvési összvilágunkba, és az egyes embert közösségi emberré fölnevelni.

. A bölcseleti elemzés rámutat, hogy a közösség, a társadalmi lét az emberi természethez
tartozik. Az ember lényegéből ered, hogy másokkal együtt érheti csak el élete célját. Éne
ünkre és ennek rendeltetésére a közösségben találhatunk rá; ott tudjuk meg valójában mit
jelent függgetlen és saját célkitűzéseit követő cselekvő alanynak lenni. Az ember sohasem
csupán ő maga; a te és a mi az én-nek, ugyanakkor az én atöbbin~k, a mindenkinek a meg
határozója és beteljesítője. A közösség tehát nem az egyesek számszerű összessége, hanem
az emberi lét sajátos kettős kötöttségének alakzata: az egyén a közösség egészéhez kötödik,
a közösség viszont mint egész az egyesekben lesz valósággá. Ez a sajátságos, "közösségi lét
mód" a létezés és az élet minden vonatkozását átjárja, nincsen rajta kívül álló célja, mert
alapja és értelme az egyedi személyes élet mindig teljesebb kibontakoztatása. Az egyén és a
közösség egymásért vannak.

Az emberi személy a kdzéppontban. - A szellemi megismerésre képes emberre azt monjduk,
hogy személy. Az emberi személy önálló, független, saját elveitkövető, ismereteket szerzö
és rendszerező alany; az igazságnak és a jóságnak eljegyzett cselekvöje és alkotója. Egyik
legszembetűnőbb vonása a közlékenysége. Amit birtokol, tovább akarja adni; saját értékeit
szeretné közölni. másrészt részesedni kíván mások értékgazdagságából. A személyes lét
egyszerre jelent nyitottságot, adást és részesedést, vagyis odaadást és beleolvadást. Az em
ber megismerési és törekvésiképességei, értelme és akarata a közösségre irányulnak. A kö
zösség létvalósága a relációk kategóriájába tartozik, tehát az egyének felett álló viszonyla
gos, vonatkozási létformáról van szó. "Az ember belső értéktartalmai úgy kötődnek egy
máshoz, mint a nagyobb egészhez, olyan egymásra hajlásban. hogy az egész, a közösség ér
tékgazdagodása csak az egyedi tagoknak egymáshoz váló hozzákapcsolódásából vagy adá
sából ered" (G. Gundlach).

A személy fogalmának nagy jelentősége van a teológiaban éppen úgy, mint a társadalom
tudományban és a társadalometikában. A fogalom létjelentése utal Istenre, amennyiben az
ember a Teremtőjéhez való viszonyának és üdvösséges cselekvésének feltétele. E fogalom
ban fejeződik ki az ember transzcendencíáján alapuló szellemi valósága, az önmagát való
birtoklás, a "magá,nál való" lét, a lét egészére való irányulás, a szabadság, mellyel tárgyila
gos és kritikaí távolságot tart az egyes létezőkkel való érintkezésben. A személy a közösség
alapja és célja: minden társadalmi cselekvés a személyből indul ki és a személyre irányul. A
"persona" fogalma éppen közösségvonatkozása miatt ma tartalmilag mindínkább tá
gul, különösen az öntudatosság, a szabadság és a felelősség körüli új lélektani és karaktero
lógiai vizsgálatok tárnak fel egyre gazdagabbanértékes szempontokat.
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Egység, dialógus és 'szolidaritás. - A technika fejlodése, a hírközlő és a közlekedési eszközök
rohamos tökéletesedése mind inkább egyetlen világot teremt, egyre több a kölcsönös kap
csolat az emberek között, "azt azoban, hogy az emberek testvérként beszéljenek egymással
mégsem ez a fejlődés, hanem valami mélyebb: a személyek közössége valósítja meg" (Világ:
23). Az egyház krisztusi rendeltetése minden emberhez szól, bármilyen nemzethez, fajhoz
vagy kultúrához is tartozik, így eme egység jele és eszköze annak a testvériségnek, amely le
hetövé teszi és erősíti az őszinte párbeszédet. Csak a belső dialógus, az egyházon belüli köl
csönös megbecsülés, tisztelet és egyetértés nyithat kaput kifelé is, az elszakadt testvérek fe
lé, az ökumenia minden kockázatának szeretetben való vállalására. "Olyan párbeszédre vá
gyódunk, amelyet csakis az igazság és a szeretet vezérel. E vágyakozásunk senkit sem mel
Iöz, tehát azokat sem, akik nem ismerik el a Teremtőt, azokat sem, akik ellenségei az egy
háznak és különféle módokon támadják" (Világ: 92).

Ma már mindenütt elfogadják a pluralizmus elvét. Az ember és világa annyiféle valóság
ból tevődik össze, hogy sem elvileg, sem gyakorlatilag nem vagyunk képesek ezt a sokféle
séget egyetlen közős nevezőre hozni. Az igazság egy és oszthatatlan, mégis csak részeiben
tudjuk magunkévá tenni. A pluralizmus elve megkívánja, hogy éppen az emberi együttélés
ben ismerjük el egymás külön nézeteit, főleg elvi és hitbeli meggyözödését.

Az emberi személy fogalmából adódó egyenlőség és az egymás iránti kötelező felelősség

tudat a párbeszédet cselekvő közbelépéssé is változtathatja, ha "a testvér hiányt szenved".
"Korunk jellegzetességei közül különösen említésre méltó a növekvő, és többé el nem fojt
ható érzék az összes népek egybetartozásáért. A világiak apostolkodásánakfeladata, hogy
nagy gonddal fejlesszék tovább ezt az érzéket és nemesítsék meg: tegyék azt a testvériség
őszinte vonzalmává" (Világiak apostolkodása: 14). Együttmüködést és biztonságot kere
sünk, kölcsönös segélynyújtásokkal kívánjuk előmozdítani a világ jólétét a gazdasági és a
kulturális fejlődést. "A keresztényeknek miden emberrel együtt emberségesebb világ fel
építésén kell fáradozniuk" (Világ: 5). A keresztény társadalombölcseletben az utolsó ötven
évben alaposan kidolgozták az úgynevezett kölcsönös segélynyújtás vagy a "szubszidiari
tás" elvét. Eszerint a társadalom egészében kialakuló nagyobb csoportok védik a kisebb
csoportok és az egyesek érdekeit, beleszólnak a kisebbek alakulásába és fejlődésébe.

Az idők jeleiben mindig megcsillan valami a közösségi erényekböl: a felebaráti szeretet, a
ragaszkodás, a hüség, az igazmondás, az engedelmesség alakjában. "Itt találunk rá azokra a
valóságosan létező szellemi és erkölcsi értékekre, amelyek egyszeruen az egyedek elérhető

ségei határain kívül vannak, amelyeket csak társaslények közösségi tudatuk erejében és di
namikájában érhetnek el" (O. von Nell-Breuning).

.A közösségi lét létrendi valósága teolögíaí megvilágításban

A személy és a közösség fogalmainak kialakulásában nagy szerepe volt a keresztény társa
dalombölcseletnek. Ma már a keresztény társadalomteológiának is kezdünk komolyabb je
lentőséget tulajdonítani. Különösen áll ez a megállapítás az egyén és a közösség viszonyá
nak mélyebb tartalmi feIfedéséreés a legújabban feltárt társadalmi viszonyok sajátosságai
nak.megvilágítására. A hittudomány figyelembe veszi mindazt, amit a bölcselet az emberre
mint egyedre, szernélyre és mint társas lényre mond, de ehhez alapul veszi a Szentírás
mondanivalóját is. A hivöt az ilyen eljárás mindig meggyőzheti a teljes igazságnak helyes
úton való kereséséről. Úgy hisszük, hogy a hittudomány az emberértelmezés terén bizo
nyos tekintetben mélyebbre tud menni mint a keresztény társadalomtudomány.

A teremtéstörténet szerint Isten egyedi embert alkotott, "férfinak és nőnek teremtette az
embert", az ember azonban nem csupán mint egyed, hanem személyi mivoltában mint kö
zösségi lény is az Isten előtt áll. Isten ugyan az egyes embert akarja üdvözíteni, de mint a
közösség tagját, az egész emberi nem képviseletében szólít és hív bennünket magához. Ha
az ember természeti lényegénél fogva valóban közösségi lény, akkor a természetfeletti élet
re való meghívása, vagyis üdvössége IS közösségi, ami egyébként az egész emberi nem
üdvösségtörténetében benne foglaltatik. "Együtt kell üdvözülnünk, együtt kell visszatér-
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nünk a Mennyei Atya házába" (Charles Péguy). Az Ószövetség és az Újszövetség két különál
ló, de egybetartozó üdvösségtörténete félreérthetetlenül mutat rá arra, hogy Isten az egyet
len nagy emberi családban kívánta boldoggá tenni az embereket. Erre utal Istennek az em
berekkel kötött két szövetsége: az első a "testi Izrael", Isten választott népének a körül
metélés ábrahámi törvényében megpecsételt vérségi közösség; a másik a "lelki Izrael",
Isten megtestesült Fiában. Jézus Krisztusban megkötött új megváltási mű. Isten abszolut,
teljes személyi önkinyilvánításban, közvetlen kegyelmi közösségbe lép az emberiséggel,
hogy minden egyes embert e közösség összetartó erejében magához kössön.

Mit mond erre vonatkozólag a II. vatikáni zsinat? "Isten, mindnyájunk közös Atyja azt
akarta, hogy az emberek egyetlen családot alkossanak és testvérnek tekintsék egymást. Hi
szen mindnyájan Isten képére vagyunk teremtve ... Ezért az első és legfőbb parancs Isten
és az embertárs szeretete. A Szentírás arra tanít, hogy Istent szeretni nem lehet az ember
szeretete nélkül ... A törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet (Ro 13,9; l Jn 4, 20). S ez
éppen most bizonyul a legfontosabbnak az emberek számára, akik napról napra jobban
függnek egymástól, és a világ számára, amely mindinkább egységessé válik. Amikor az Úr

. Jézus azért imádkozik az Atyához, hogy »Iegyenek ők mindnyájan egyek... , amint mi egyek
vagyunk- (Jn 17, 21-22), akkor még nagyobb, eszünkkel fel nem mérhetö távlatokat nyit
meg: bizonyos hasonlóságot sejtet egyfelől az isteni személyek egysége, másfelől az Isten
gyermekeinek igazságban és szeretetben élő egysége között. Ez a hasonlóság rávilágít arra,
hogy az ember az egyetlen földi lény, akit nem egy másik teremtmény miatt akart az Isten,
teljesen csak akkor találhat önmagára, ha őszintén ajándékul adja önmagát" (24). A Szent
háromság belső életében az isteni személyek egymásból való eredése a teljes átadással azo
nos, amely mint életáramlás a személyes szeretetben, a Szentlélekben jut el kiteljesedésé
hez. Ahogyan az isteni személyek kölcsönös odaadásban alkotják a belső isteni életet, úgy a
keresztény emberek önmaguknak "egymásnak ajándékul adásában" teljesítik be emberi
hivatásukat. -,

A teológia pontosabban megindokolja az ember közösségi lényegét: az Istentől megszólí
tott ember úgy lesz Isten partnere és munkatársa, hogy Isten akaratából személyes egysze
riségét az összes ember közösségében és az értük végzett szolgálatban valósítja meg. Az em
bernek szóló isteni önközlés és hívás, mely Jézus Krisztusban következett be, nem az ato
mizált egyes emberek egyéni üdvtörténeteit alapozta meg, hanem az egyetlen emberiség
törtérielmét. Mindazonáltal az egyes embert Isten e történelemben magáért való lénynek
szánta; az egyes ember viszont csak akkor talál magára, ha rátalál a magától Istentőllétesí

tett üdvtörténelemre, ha személyesen vállalja és meg is valósítja, hogy hozzátartozzék eh
hez az üdvtörténeti egészhez, és ha gyakorlati szolidaritást vállal azokkal a szegényekkel, a
hátrányos helyzetűekkel. betegekkel, üldözöttekkel, akiket Isten szeret. (K. Rahner: Teoló
giai Kisszótár, 428).

A társadalomteológia jelentősége

A korunk problémáit kutató társadalomteológia a társadalomról, az egyén és közösség vi
szonyáról és ennek értelméről lényeges tartalmi vonásokat képes feltárni. Ezek egyelőre

kezdeti stádiumban vannak. A teológiai vizsgálat a teremtés és a megváltás gondolatait köti
egybe. Keresztény szemléletünkben az ember nem csupán Isten teremtménye, hanem a
Krisztus vére által megváltott ember, akit a kegyelem, a megbocsájtó isteni irgalom közbe
lépése magasabb létvalóságra emelt fel, aki istengyermekségre kapott meghívást. Jézus
Krisztus a teljes embert váltotta meg, tehát a szociális emberi, a közösségit, a többi ember
hez kötödöt, A szociálteológia az emberi közösség lényegét és értelmét sajátos teológiai ka
tegóriákkal kívánja megvizsgálni és az isteni kinyilatkoztatás felől felteszi a kérdést, mi a
mélyebb jelentősége az emberek gyökérszerű egybekötöttségének és az egész emberiség
szolidaritásának? Mire utal a férfi és a nő kettőssége, a házasság, az istenember, Jézus
Krisztus evilágba küldése, az istengyermekség, Jézus Krisztus titokzatos teste, az egyházban
továbbélő Krisztus jelenléte? Kérdés az is, mi a társadalmi kihatása a bűnnek, a gonosz föl
di jelenlétének?
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Hitünk szeript a közösség is rászorul a krisztusi megváltásra. Társadalomteológiai szem
pontból a legbensőségesebb egységelv: az emberek az egyházban egyek lesznek Jézus
Krisztussal, a háromszemélyű Istennel és egymással. "Az egyház Krisztusban mintegy szent
sége, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész ~mberiség
.egységének" (Egyház: 1). A háromszemélyű Isten úgy teremtette az embert, hogy "az Isten
társas személyi mivolta az emberek társas létébenvisszatükrözödjék" (H. de Lubac). R.
Guardini is azt írja: "A Szentháromság titka minden emberi közösségnek »rnagna chartaja«,
mert Istenben egyrészt megvan a személyek közötti azonosság egysége, másrészt a szemé
lyek egymástól való különvalósága és távolsága is". A közösség tökéletes megvalósulása az
isteni élet visszfényében az önmagáról lemondó szeretet életre hívását jelentené a földön.
Szent Tamás szerint a háromszemélyű Istennel való hasonlóság kűlönösképpenaz emberi
nyelvben jut kifejezésre. A szó, a fogalom hasonl6sági alapon az isteni Ige, a Logosz alakját
utánozva egyszerre mint. belső szellemi' képben és a kimondott szóban jelenik meg, a
Logosz visszképe viszont a szeretetben, á Szentlélekben lesz teljessé. Ezért van a nyelvben a
legtökéletesebb egybekötő erő, a dialógus egységet és közösséget teremtő ereje (S. th. I.
45. I.). A szellemi értékek megragadásában és továbbadásában egyedülállóan fontos szere
pe van a nyelvnek: a párbeszéd találkozás, és ebben az emberek nem valamiről beszélnek,
hanem saját magukat adják a szóban. Akik szeretik egymást, azokról mondjuk, hogy meg is
értik egymást: egy nyelven beszélnek.

A társadalmi felelősségmélyítése és szélesítése

Az egyén és a közösség közti űr, a társadalmi feszültségek áthidalása, a gazdagító találkozá
sok előmozdítása szernélyi és közösségi feladat. Mi, keresztények az egyházban látjuk meg
valósítva, éspedig mint hivogató jelben. az isteni erőt sugárzó kegyelem eszközében, az ern
beri egység és találkozás hídját. A mai társadalmi problémák megoldásának előmozdítása

tekintetében a II. vatikáni zsinat, annak mélyremenő teológiája és társadalomszemlélete
egyarantsokat nyújtott a hivőknek és rajtuk keresztül minden jóindulatú embernek.

A társadalmi igazságosság és a béke megteremtése és biztosítása a társadalmi tovább
haladás lényeges feltételei lettek. A kettő összetartozik, az egyik feltétele a másiknak.
Nekünk, keresztényeknek hinnünk kell abban, hogy Jézus Krisztus megváltásművében új
emberekké lehetünk, és a szolgaság, a gazdagság és a hatalom hamis isteneit el tudjuk űzni

lelkünkből. Így megnyílik az út ahhoz a reményhez, hogy mindenki testvérévé legyünk, a
jóakaratú emberek útitérsai li földi életben. "Aki vallásos, értelmességet hangsúlyoz az ér
telmetlenséggel szemben, a feldaraholtság ellen küzd a nagyobb egész érdekében, és így
bátorságot is nyer a félelem elleni helytállásban" (Dorothee Sölle).

Nem vonhatjuk ki magunkat a nagy felelősség alól: "Nem árulhatjuk el Krisztus ügyét,
aki a békéért jött a világra" (Suenens bíboros). A világnak ki kell engesztelődnie, az emberek
nem kívánhatják többé nézeteltéréseiknek háborúval történő elintézését. A mai gazdasági,
társadalmi, politikai és kulturális problémák oly nagymérvűek, hogy a jövő, mindenki jövő
je csak egyetemesérvényűegységteremtésben valósulhat meg. E tekintetben az evangéli- .
um ésá történelem tökéletesen .egyet mondanak: keresztényeknek és nem keresztények
nek, hivőnek és nem-hívónek világosan látniuk és tudniuk kell, hogy minden megújulás
csak belső átalakulással. valóságos megtéréssel kezdődhet.

Nem tagadhatjuk, hogy minden emberileg érthető mondanivaló mindenkihez fordulhat,
ha tárgyilagos, értelmes, ha előítélet- és célzat nélküli. Nem vonhatja kétségbe senki, hogy a
társadalom fogalma erkölcsi fogalom is, melynek tartalmát éppen ezért bölcseleti okfejtés
sohasem fogja egészen feltárni, A társadalom akkor lesz emberi és egyúttal erkölcsi képlet,
ha alapelve az a mindenkor érvényben levő etikai követelmény: az egyéni érdekeket alá
kell vetni a közösség érdekeinek. A társadalomépítés 'csak így lehet erkölcsi tetté. A sze
mély a társadalmi élet ritmusában az életforrást jelentő és tartalmazó gyökér. olyan lesz a
társadalom, amilyen egyének alkotják, és olyan lesz az egyes ember, amilyen ráhatással a
társadalom őt fe! tudja emelni, a közösség boldogításába belefogni.
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Az optimizmustól átjárt társadalomban mindenki fölemelkedhet és szellemileg-lelkileg
erősödhet. Mi, keresztények, ha hitünk értelmezése szerint, tehát tudományos meggyőző

déssel azt mondjuk, hogy az ernber lényegénél fogva közösségi lény, és arra rendeltetett,
hogy szolgáljon, hogy önmagát odaadja a többiért, akkor ugyancsak e hitmeggyőződésünk

ből minden ember előtt kijelenthetjük: mindannyiunk építő szándékának sikere nagy mér
tékben a megtisztult, erkölcsi magaslatra emelkedett ember személyi helytállásától és be
fektetésétől függ. Vannak még hazánkban is e célból többszörösen bevilágítandó területek,
mint például eltökélt személyes hozzáállásunk a munkánkhoz, a közös akarás és szándék
értelmes és örömteli magunkévá tétele, népünk és az egész emberiség jövőjének tudato-
sabb vállalása. .

Görgény Attila versei

FOGALMAK

a pokol végleges
a menny végtelen

a közbülső szakadék
úgy nyúlik el
mint az egyszeri élet
kioltottsága
testhideg magányosság

örök és végig
ugyanez a pillanat

KOROK

Hol kezdődött a letfenntartásban
a kisebbek felfalása?

S mi ez az atomkori,
kapkodó önvédelem?

Megülvén /akom.at'lft.
a nagy ijedtSégre:

a-hús - emberi,
a torembetteíen.

A SZERKESZTŐSÉG KÖZlI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kézira
taikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25
sorral, egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) kűldjék be, mert ezzel
egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztöséget
a kéziratmásolás többlet-költségeitől.- Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kér
tünk, vagy előzetesen nem beszéltünk meg, nem őrziink meg és nem küldünk vissza, - Szerkesz
tőségi fogadóórák: hétfő, kedd, csütörtök 9-15,30 óráig.
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AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN

rr"MA IS ÍRÓDNAK EVANGÉLIUMOK.

Párizsi beszélgetés M. D. Chenuvel

..

Csépányi Ferenc, Holezer Gyula, Jéger Károly és Nyolczas József szabolcsi lelkészek a Magyar
Püspöki Kar Külügvi Bizottságának megbízásából 1982. szeptember 13. és 28. között francia
országi tanulmányúton voltak. Párizsi tartózkodásuk alatt a domonkos Maurice Barth pro
fesszor vezette intézetben a harmadik világ teológiai problémáival foglalkoztak. Tanulmányi
munkáiuk kiemelkedőesenténye volt P. Chenuvel, a nagy teológussal való találkozás. A 87 éves
domonkos professzor a Couvent S. Jacques első emeleti szerény szerzetesi szobájában él, és
csodálatos szellemi energiával dolgozik még ma is. Szerzetesi cellája csak annyiban különbözik
a többitől, hogy körben a falakat könyvállványok borítják, tele P. Chenu könyveivel és jegyze
teivel.

A páter előzetes megbeszélés alapján 1982. szeptember 23-án délelőtt 9 órára várt bennünket.
Arnikor a portás telefonon felszólt, hogy megérkeztek a magyar vendégek, az öreg tudós lesietett

.elénk a portára. Ez a kitüntetoen srivélyes fogadtatás elsősorban a magyar katolikus egyháznak
szolt, melyrol - szobáiába érkezve - nyomban elmondta, hogy nagy tisztelője, mivel történelmi
feladatát példamutatóan tölti be a megújuló egyetemes egyház életében. "Kár, hogy nem tudok
magyarul, és kiváló folyóiratukat, a Vigiliát csak francia nyelvu tartalmi összefoglalásban élvez
hetem" - jegyezte meg.

A katolikus egyház egyik legnevesebb élő teológusa, torténelemiilozájus, a II. vatikáni zsinat
kiemelkedő szelleme, szivesen állt rendelkezésünkre, és az alábbi beszélgetést folytattuk vele.

- Hogyan látja ma a keresztények politikai elkötelezettségének kérdését?

- Sokszor hallottuk, hogy az egyház nem politizál. Ez lehetetlenség. Meggyőződésem - torté
nész: tapasztalatom mondatia velem -, hogy minden valóságnak van politikai dimenziáia is; Ez
a politikai dimenzió igen lényeges. Igaz, hogy a politika nem mindenben irányadó, de a politi
kai dimenziót semmi nem nélkülözi. A politikai cselekvés a társadalomban élő ember legfőbb

aktusa. VI. Pál pápa mondta: "A keresztény ember legfőbb erénye a politikai szeretet (charitas
politica), mert ez nemcsak egy vagy néhány emberre irányul, hanem a társadalom közjavát
szolgália". Nincs semmi, ami magasabb rendű lenne, kivéve Isten szeretetét. A Zsinat határoza
tainak is van politikai dimenziája.

Ez azonban egyáltalán nem teszi szűkségessé azt, hogy keresztény politikai pártot alakítsunk.
Néhány országban kereszténydemokrata politikai párt működik, például Nyugat-Német
országban, Olaszországban. A spanyol püspökök azonban már elutasították, amikor Franco ha
lála után ennek lehetősége felvetődött. A ma gondolkodó emberének irányvonala a pluraliz
mus. A szocializmus mint egy bizonyos kormányzati rendszer, lehet jó vagy rossz egyaránt. Ha
nem is értünk egyet a kormányok ilyen vagy olyan intétkedésével, a szocializmus elvi elvetésére
'nincs és nem is lehet semmi okunk. Igáz ugyan, hogy Franciaországban a keresztények csak
nem 60 százaléka a konzervatív jelöltekre szavaz, de hál' Istennek van egy igen dinamikus" jó
keresztény életet élő baloldali kisebbség. Én más vallásos emberekkel és teológusokkal együtt,
most, az 198/-i választások után egyetértek azzal, hogy országunkban szocialista kísérlet legyen.
Franciaországban a szocializmus nem antiklerikális, mint a régi liberalista világban. Tény,
hogy vannak antiklerikális személyek, de maga az irányvonal nem antiklerikális.
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· .
Amit a magyar katolikus egyház a kommunista rendszerben megél, igen tanulságos. Minden

országban más a helyzet, és nem lehet általános törvényeket szabni. Ma pluralisták vagyunk.
Régen monolitikus volt az egyház: mindenkinek egyformán kellett gondolkoznia a teológiában
is. Ma már tudjuk, hogy az evangéliumi szabadság kizárja, hogy bármiféle szociális vagy politi
kai állásfoglalás mindenkire nézve kötelező legyen, kivéve amikor a szegények sorsáról van szó,
mert az evanJfélium mindenkitől megköveteli a szegények sorsának jobbítását. Kevesen tudják,
hogy a Zsinaton volt egy nem hivatalos bizottság: "A szegénységért az egyházban". Lercaro bíbo
ros volt az elnöke, mintegy húsz bíboros és püspök a tagja, de sokan mások is pártolták. Célul
tűzte ki, hogy az egyház legyen szegény - s így a szegények egyháza lehessen. Egy spanyol püs
12ök mondta nekem akkor: "Ha a szegények nem érzik magukat otthon az egyházban, amely az ő
házuk, akkor jobb becsukni a házat".

- Szolgálhatja-e a keresztény ember hitelesen a társadalmat politikai elkötelezettség
nélkül?

- Ez mindig a konkrét helyzettől függ. Tudjuk, hogya hagyományos teológia még a fölkelést
is megengedettnek tartotta, bár szigorú feltételekhez kötötte, mert a fölkelés általában sok rom
bolással jár. Itt van előttünk ma Közép-Amerika - Nicaragua, Guatemala, Honduras - példája:
a keresztények jó része a szocialista rendszer mellett áll, a papság viszont megoszlott. Ai ottani
folyamat érdekfeszítő, mert folytonos a fejlődés. Az egyház szervezete igen eredeti: a plébániák
mellett ott vannak a bázisközösségek igen nagy számban. Csak Brazíliában 80 ezer! A legtöbb
esetben nem a lelkipásztor gyűjtötte össze a híveket, hanem spontán gyűltek össze. Ezekben a
kis közösségekben a fő téma, hogya társadalmi helyzetet az evangélium fényében elemzik.
Nagyon lényeges, hogya kettő mindig együtt jár: a szegénység okainak vizsgálata és az evangé
lium mint értékmérő alap. Dél-Amerika egyik legjobb teológusa, a ferences Leonardo Boff írt
egy könyvet: Egyház születöfélben (Une Eglise en genése). Egy új egyház kialakulásának alap
elveire mutat rá, az egyházi elöljárók jóváhagyásával. Persze a konzervatív elemek nem szivesen
fogadták a könyvet, mert félnek a változásoktol. Ams bíboros, Sao Paolo érseke igen nagy
örömmel üdvözölte.

Olaszországban a püspökök sokáig a Demoerazia Christiana-t támogatták. a bázisközösségek
azonban elhatárolták magukat tőle, mert nem akartak politikai párthoz kötődni. Öt évvel ezelőtt

volt a .xonvegno": Olaszország összes plébániáinak küldöttei jöttek össze - papok, laikusok,
szerzetesek -, és elhatárolták magukat minden politikai .párttól. Az olasz bázisközösségek egy
része marginális az egyházban, mások az egyházi kereteken belül mükodnek. A római San
Egidio-közösség érdekes próbálkozás: a közösség élén nem a lelkipásztor áll, a pap csak a hiva
talos egyház képviselője, egyébként a közösség önkormányzati. Dél-Amerikában mondiák: az
egyház a népből születik. Ha Isten testet öltött, akkor a népben lakozik, bár a hierarchiának is
van szerepe a nép szervezésében. Mindenképpen el kell kerülni azt a veszélyt, hogy két egyház
legyen: egy népi és egy hierarchikus.

A bázisközösségek a világegyházban egyre jobban terjednek, még a harmadik világ új egyhá
zaiban, Ázsiában és Afrikában is. A falvakban kis kosossegek alakulnak, melyeknek rendszerint
egy laikus, egy házasember a lelke. A püspök megbízásából ő a felelős, teljes joghatósággal, az
eucharisziiát kivéve. Megbízatása 3-6 évre szál. Malula bíboros szeretné ezeket a laikusokat
pappá szentelni. Úgy vélem, ez előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz.

- A társadalmi igazságosság szolgálata lehet-e prófétai feladat az egyházban?

- Az egyház régebbi felfogásának alapja az, hogy Isten igéje nem változik. A Zsinat ezt teljes
egészében megváltoztatta, hiszen a Gaudium et spes-ben azzal kezdi, hogya világban történő

változást vizsgálja. Nagy témája az "új korszak", az új éra, és minden kijelentése ct jövőt pró
bálja megrajzolni, nem pedig az elvonj elvekből igyekszik levonni következtetéseket. Az idő az
evangéliumi cselekvés mércéje is. Amint az idők változnak, az egyháznak új kifejezést kell adnia
a hitnek, mely nem változik. Ez volt XXIII. János és VI. Pál pápa álláspontja. Az egyház hagyo
mányos tartalom szerint papi, királyi és prófétai testület. Prófétai, nem úgy értve, hogy az ese-
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ményeket megjdvendölie, hanem hogya civilizáció haladásának részese. Prófétai: ügyelni és
vizsgálni az idők jeleit. Kevesen tudják, hogy a Zsinaton ennek a kifejezésnek: vizsgálni és
ügyelni az idők jeleire - némelyek ellene voltak, mert erős kiieiezésnek tartották, de a Zsinat
idevágó bizottsága mégiscsak elfogadta. XXIlI. János az idők ilyen jeleinek miruisitett nagy tör
ténelmi eseményeket, szám szerint négyet:

- a munkástomegek magasabb szintre való emelkedése;
- a n6 helyzetének megváltozása;
- a gyarmatosított népek felszabadulása;
- a különféle nemzetközi intézmények.
Mindezek jelzik, hogy az evangélium' számára új lehetőségek nyílnak. Nem mintha egy jobb

világ felépítése azono; lenne Isten országának eljövetelével, inkább olyan értelemben, hogy
Isten országa nem jöhet el anélkül, hogya világ jobbulásán ne dolgoznánk. Az 1971-i püspöki
zsinat kijelentette: "Az igazságosságért vívott harc az evangélium szerves része". Ez egy rendkí
vüli fontos megállapítás, hiszen azt állítja, hogy amikor valaki az igazságért fáradozik, akár
milyen formában tegye is, tulajdonképpen az evangéliumért dolgozik, evangelizál. Ma már tud
juk, hogy az evangélium nem a hívek kizárólagos tulajdona, hanem hat mindenütt, ahol a
Sienilélek működik, ahol az igazságosságért tevékenykednek. Az igazságosság evangéliumi
erény. Mindezt a Zsinat előtti időkben nem lehetett hallani.

- Tudjuk, hogy ön a középkor nagy kutatója. Mint történelemfilozófus egyházunk múltját
és jelenér elemzi. Hogyan látja az egyház és a hatalom viszonyának kérdését?

- Az egyház elsősorban nem hatalom, hanem tanúságtétel az evangéliumról. Amikor az egy
ház hatulomhoz jut, az mindig kétértelműhelyzetet teremt. Belíarmin bíboros óta szokás az egy
házat societas perfecta-nak mondani, az ilyen societast megillető jogokkal: törvényhozó, bírói
és kormányzói hatalommal. A Zsinat elutasította a societas perfecta kifejezést. Jobbnak látta az
egyházat Isten népének nevezni a történelem vándorútján. Ennek az Isten népének lényeges
vonása ugyan a hierarchikus szervezet, de azért ennél fontosabb a hívek közössége. Én vissza
utasítom a hatalmat, legföljebb kulturális síkon tartom megengedhetőnek. Nem a hatalom a lé.
nyeges, hanem a tanúságtétel az evangéliumról.

- Hogyan látja a magyar katolikus egyház munkáját és szolgálatát?

- Úgy gondolom, hogya kommunista rendszerben élő egyházak nagyon különböző feltételek
között dolgozrmk: Érdekfeszítő dolog vizsgálni, hogy az egyház hogyan élhet és mtlkodhet egy
kommunista államrendszerben? Ez a szá: kommunista, szerintem többértékű (polivalenú.
Rendkívül jelentős, hogya Zsinat nem tette magáévá Xl. Pius kijelentését, miszerint a kom
munizmus lényegében, alapjaiban rossz és veszélyes. A Zsinat ezt a megállapítást egyértelműen
elvetette, mert valójában a marxizmus mindenekelott egy társadalomanalizáló modszer, az ate
izmus benne rnásodlagos. Elvileg elfogadhatjuk Marx társadalomanalízisét anélkül, hogy
magunkévá tennénk Marx ideológiáját is. XXIlI. János határozott külonbseget tett az ideológia
és a történelmi folyamat kiitott. Ha ~alaki elveti Marx analizáló mádszerét, azt tegye tudomá
nyos alapon, de ne az evangélium nevében. Viszont mi, keresztények, fogadjuk el Marx bírálatát
az egyházról, mely sokáig csak a lelkiekkel akart törődni és semmibe vette a gazdasági tényezők

fontosságát.
Jómagam 15 éven át folytattam komoly eszmecserét kommunista értelmiségiekkel. akik meg

hivtak. hogy az egyházban végbemenő változásokat magyarázzam nekik. Jóhiszemű emberek
voltak, Véleményem szerint egyrészt a mai gazdasági válság, másrészt a kommunizmus uralom
ra jutása annak elismerésére kényszeríti mind a teológusokat, mind a vallásos keresztényeket,
hogy a gazdasági tényezők el nem hanyagolható befolyást gyakorolnak nemcsak az emberi élet-

, re, hanem a: keresztény hitre is. Kérdem én, milyen lsten országa az. amely nem törődik a gaz
dasági viszonyokkal. azon a címen, hogy ez anyagiasság, materializmus? Én magam is "anya
gias': materialista vagyok abban az értelemben, hogy az anyagiak szerintem beletartoznak Isten
országa történelmi megvalosulásába. Úgy gondolom, hogya magyar katolikus egyház a mar-
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xizmussal folytatott párbeszédben példát adhat a világnak. Sajnos nem ismerem az ilyen irányú
magyar irodalmat, de remélem, hogy az igen jelentős.

- Min dolgozik jelenleg és mivel foglalja el magát?

- Jelenleg cikkeket írok olasz, spanyol, francia és belga lapoknak, a Zsinat megnyitásának 20.
éviorduláia alkalmából. Ne feledjük el, hogy a Zsinat pápai megnyitó beszéde egy új egyháztör
ténelmi szakasz kezdetét jelentette: a Zsinat feladatául nem a dogmák és az erkölcsi totvények
precizálását jelölte meg, hanem megnyílást a világ felé. A híres gesztus, "az ablaknyitás" ma már
világszerte fogalommá lett. Amint tudják, ennek az a lényege; hogy az egyház ne legyen többé
dogmákból és törvényekből álló megközelíthetetlen vár, hanem éljen a világban, nézze és vizs- .
gálja azt nyitott szemmel, és tekintse valóságos munkahelyének. Ahelyett, hogy elátkozná a vilá-
got, Q- világ megismerésébőlértse meg, mit kíván tőle Isten lelke. .

Montinit, amikor még milánói érsek volt, megkérdezték a hivei: mi az. hogy egyetemes zsinat?
Így válaszolt: Az egyház saját mibenlétét kutatja. Meglepő, hogy 2000 éves fennállása után az
egyház nem ismeri igazán önmagát, ez a kérdés felvetődik, és az egyház kérdezi önmagától, hogy
mi? És hogy jobban megértse önmagát, nagy lelkiismeret-vizsgálatot tart. A Zsinat tárgya nem a
dogmák meghatározása volt, hanem megfelelni arra a kérdésre: mi az egyház? De hogy önmagát
megismerje, az egyház a világ felé fordul és azt igyekszik megismerni. A világ az a hely, ahol az
egyház léte saját maga számára tudatos lesz. Csak úgy ismeri meg önmagát, ha kilép önmagá
ból. Ez éppen az ellenkezője annak a felfogásnak, ami X. Pius óta érvényben volt.

VI. Pál, amikor pápa lett és folytatta a Zsinatot, gyakorlatban valósította meg, amit milánói
érsek korában mondott. A Gauidium et spes konstitúció kétszer is használja a sztoikus filozó
fiából származó "semina verbi" kifejezést, abban az értelemben, amelyet az egyházatyák adtak
ennek: a világban megvannak már a keresztény hit előtt az evangélium csírái. Már a nem
keresztények is, akik komolyan magukévá tették a világ törekvéseit (szárál szára: eljegyezték
magukat, "összeházasodtak" ezekel a törekvésekkel), jó tanúi lettek az evangéliumnak (GS.
44.). Az egyháznak szüksége van a nem keresztényekre, mert ezek segíthetnek leghatékonyabban
annak fölismerésében, hol vannak lehetőségekaz evangélium számára. A világban nagy értéke
ket fedezhetünk fel általuk.

- Húsz évvel a Zsinat után személy szerint elégedett-e?

- Igen, határozottan elégedett vagyok. Sok zavar, vita ellenére alapjában véve a dolgok jó
irányba haladnak. A lényeget tekintve ez az előrehaladás progresszív. A Zsinat tulajdonképpen
nem az elméletbál nyerte el értékét, és a Zsinat igazsága nem csupán elméletileg igazolódott,
hanem a keresztények tényleges életgyakorlatában, a praxisban. Tény, hogy ez a praxis ma sok
féle. Marxnak igaza van abban, hogy a praxis világítja meg a teóriát. Be kell.látnunk, hogy mi
az egyházban túlságosan elméletiek voltunk. A skolasztikának megvolt az értéke, és kár, hogy
ma elég gyengén múvelik, de az is igaz. hogy túl elvont, időtlen és a valóságtól idegen (irreális)
volt. Ma úgy érezzük, hogya konkrét valóság elemzése, a megélt hit és nem a teoretikus, elmé
leti hit az a "teológiai hely'; amely megadja az evangélium értelmét. Ez valójában szellemi for
radalom, á gondolkodásmód teljes átformálása. Ne keressük az égből pottyant igazságokat, ha
nem Isten népének konkrét és sokféle életét vizsgáljuk, mert abban szól ma az Isten! Kétezer év
vel ezelőtt Máté, Márk, Lukács és János evangéliumot írtak. Ma is íródnak evangéliumok a tör
ténelmi eseményekben, a tényekben. Bár vannak zavarok, megdöbbentőesemények, ez azonban
nem veszi el az igazság érvényét: a mai keresztények életében az események által szál ma az Úr.
Ez különösen áll a még fejlődő afrikai és ázsiai népek-vonatkozásában, akiknek élete az egyház
számára különleges lehetőség arra, hogy önmmaga ismeretére jusson. VI. Pál enciklikája, a
Populorum progressio projétikus írás, de már megjelenésekor kissé túlhaladottnak tűnt, mert
ma a dolgok rendkívül gyorsan változnak. A benne kimondott elvi kijelentések azonban igen
fontosak: az egyház szervezete megváltozott, a helyi egyházak most igen komoly önkormányzat
ban élnek. Már nem a római kúria kormányoz, hanem - bár mindig a római püspök irányításá
val - a megyéspüspökök. Innen ered a püspöki zsinatok nagy jelentősége. Persze érthetd, hogy
ez a Kúriában sokaknak nem tetszik.
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- Mit üzen a magyar katolikus egyháznak?

- Küldöm az önök egyházának és hiveinek azt az írásomat, amely az Informations Catho
liques Internationales 1982. augusztusi számában jelent meg. Ennek témája a 11. vatikáni zsi
nat 20. évfordulója. Nagyon szetetem önöket, a magyar egyházat, testvéri kommunioban. Hite
met a más egyházak - köztük a magyar egyház - élettapasztalata is táplálja.

HOLCZER GYULA

Vasadi Péter versei

NYITOTT KAPU
Az abszurdra még abszurdabb
a válaszod: ha egyre
kényszerítenek, késztesd
magad kétannyira. Igen, igen,
a hátrálás a kárhozat.
Hátunk mögött az a csukott
kapu a múlt. Tulajdonképp
lakatlan. Egy Ismeretlen
lakja csak. ]övőnkben
kellene egészen kinyilnia,
hogy áthatoljon rajta a
sugár, de ott zárva van,
súlyos vasráccsal elrekesztve;
Így csak a jelenünkben
halljuk nyikorogni. .
Lassan kitárul, mire
meghalunk.

FÖlÜlNÉZET
Megittam pusztulástokat.
Megettem minden bűnötök.

Ha eddig fehér voltam,
most fekete vagyok.
A tiszták körbefognak
s egyik a másikhoz taszít:
Repül! - kiáltják és még
csak lépni sem tudok.
Csinálj belőlünk gazdagot!
- és tehetősebb nálam
a legszegényebb is.
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MIKOR KIVETKEZTÉL
Megkérdezte, mi a neved?
És tudtad-e, mi van írva
akavicsodra?
Alighanem mindent egyszerre
mondtál.
Egy pillanatban, egyszavú
vallomást.
Mikor kivetkeztél kevés
szavadból is,
ahogya kérgét veti le
a fa. Magánhangzeid
emlékeztek a térre,
és az időre ékezeteid.
A mássalhangzók már övéi
voltak.

S [elrugdalnak, pedig
már föl se kelnék.
Alig bírom hallgatni
a növekvő dübörgést.
S akkor a kürtöket
fülemre rászorítják.
Folmorzsoládom, nem halok.
Lebontják rólam testemet
s istenné kényszerítenek.
S halálomon is túl
tart ez a lökdösődés.



Minden kedves Olvascfjának
szeretetteljes, kegyelmekben

gazdag karácsonyt kíván

a Vigilia

"DICSÉRTESSÉK A JÉZUS ... rr

Bari Károl y gy úit és éb ől

Dícsértes ré k a Jézus

Dicsértessék a Jézus, ak i ma sz ületett,
s a mi üd vösségünk re mennybtil elküldetett!
Betlehem városában, rongyos istállóban
születe tt ő, nem fényes vendégfogadóban.

Senki sem fogadta be a sz ép Szü: Máriát,
nem tudta hol megszűlni szenis éges szent fiát.
Tdlált egy rongy istállót, kénytelen bet érni.
a sz áll ást elfogadja, nincs több é hol kérni.

Sok kará cson y estét érjenek meg, ne ilyen szomorút,
örvendősebbet, ezt is töltsék el erőben, egészségben,
szivembol k ívánom!

Rontó Ján osn é, 35 éves, Bü kka ranyos
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Elindult Mária

Elindult Mária
országnak, világnak,
be talált ő menni
gazdagjuhászného~

Jóestét, jóestét,
gazdag [uhásznéial
Ad-e hd t, ad-e hát
éjszakára szállást?

Nem adok, nem adok,
mert sok a juhaim, I

mert sok a juhaim,
szállást nem adhatok!

Elindult Mária
országnak, világnak,
be talált ő menni
rongyos istállóba.

Ott szülte a fiát,
azt a kis Jézuskát,
ott szülte a.iiát,
azt a kis Jézuskát.

Ha én azt tudtam vón,
hogy az Isten fia,
ezüstből, bársonyból
szállást adtam volna!

Csicsak Ferenc, 33 éves, Oroszgadna

Egek kirélynéja, mennyország csillaga

Egek királynéja, mennyország csillaga,
fényes csillagocska a szép Szüz Mária.
Bujdosik Mária sürü siralmában,
keresi nyughelyét, sehol sem találja.

Szent József, Mária, nagy útra indultak,
Betlehem városban szállást nem találtak.
Látják Szü; Mária szüláállapotát:
Menj el, Szü: Mária, nem adhatunk szállást!

Sír a Szü: Mária szive [áidalmátol:
hol lészen szállása a zord éjszakában?
Közel volt az idő, a szülés órája.
Hol fog megszűletni Világ Megváltója? .

Bemegyen Mária egy kovács házába, .
kérvén ő ott szállást, csak egy éjszakára:
Hallod-e, te kovács, könyörülj meg rajtam,
adjál nekem szállást, nagyon elfáradtam!

Nem adhatok szállást, mert sok vendégem van,
az én szobáiaim mind elfoglalva van!
De a kovács lánya, vak, kezetlen lánya
Máriának mondja: Menj az istállóba!
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Nem messze van ide egy rongyos istálló,
benne van egy jászol, ottan megnyughatol.
A kovács vak lánya rólad gondolkodik,
jól tudom magamról, ápolás jól esik.

El is ment Mária rongyos istállóba,
megszülte szent fiát szénán a jászolba,
barmok leheltek rá hideg éjszakába,
Mária könnyei hulltak Jézuskára.

Odament a leány, gazdag kovács lánya,
rongyos istállóban Máriát találja.
Mondja Szü; Mária a nyomorék lánynak:
Hajolj le, te lányom, vedd fel szent fiamat!

Lehajolnék hozzá, fájdalom, nem látom,
nincs kezem és fiad felvenni nem tudom.
De lehajolt a lány, kinyíltak szemei,
kinyúltak kezei és Jézust fölveszi.

Ó, csodák csodája, a kovács vak lánya
kinyújtván két kezét Mária szavára,
lehajolt Jézusért, lett szeme világa,
tündöklik kezében Világ Megváltója!

Hazatér a leány, vígan, nagy örömmel,
kis Jézust láthatta, megjött szeme fénye.
-Megszolitá atyját és az édesanyját:
Láttam szemeimmel ártatlan Jézuskát!

Úgy van, kedves atyám, te nagy gazdag kovács!
A Szü; Máriának mért nem adtál szállást?
Jaj, ha tudtam volna, a legszebb szobámba
adtam volna neki szállást a házamba!

Inkább én feküdtem volna istállóba,
semhogy Szü: Mária, ártatlan Jézuska!

Kertész Józsefné, 54 éves és Máté Imréné, 54 éves Bükkaranyos

Eljöttmár karácsony

Eljött már karácsony berzes.szakállával,
fenyegetnek engem hétágú korbáccsal.
Nem kell nekem korbács, csak egy darab kalács,
áldja meg az Isten e háznak gazdáját!

Kiss Gyula, 47 éves
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Székely László: IME. A TE ANYÁn. Az Eccle
sia gondozásában jelentek meg Székely László
versei egy kötetben Majsai Mór SZÜZ MÁRIA
TISZTELETÉRE MAGYARORSZÁGON címü
könyvével, ~OLDOGASSZONYANYÁNK közös
kötetcím alatt. A szerző csaknem 120. oldalon,
36 versben, jeles elbeszélő képességről - és
örömról - tanúskodva mondja el a maga para
evangéliumát a Megváltó égi kijelölésétől a föl
támadásig. Szó szerint a "magáét", mert költői

Képzelettel fölgazdagított, eredeti jelenetekkel
tarkított, szabad kitérőkkel, váltogatott helyszí
nekkel foglalja versekbe a Jézus-történetet. Ál
talában trochaikus, tíz szótagos, páros rímekbe
fűzött verssorokat ír,' hangulatilag - talán Arany
János elbeszélő müvészetétőlelbüvölve - a nagy
magyar eposzok széles mozgasú, s népies kedé
lyű világához kötődve.

Külön figyelmet igényelnek Székely László
spontán, ömlő és leleményes rímei. A több mint
háromezer sornyi verskötetet játékos könnyed
séggel végigrimeli (ilyen telitalálatokkal: Egyip
tom - lett itthon; összefonva - őt Madonna; hús
vét - bús hét; Jézuska - rég jussa). A történése
ket pontosan jelző szavaiból, jóízű kifejezései
ből, ügyesen fűzött gondolataiból arra következ
tethet az olvasó, hogy átélt eseményekről ad
számot, nem hittételeket illusztrál, hanem vers-

Szöllosi Zoltán

VÁGYAK TÁRGYA
(Dante-Babits)

Magam még egy alakban
Láttam minden darabban

Az Egészet

Eszmék telét fűtöttem
Le ne késsek siettem

Testtől testig

Okítottak és törtek
Tanuljam meg mi könnyebb

És felejtsek
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sorokba foglalt valóságot mond el, melyet kűl

söleg - s a külső mögött fontos belső folyamato
kat sejtetve ~ ábrázol. Például a József töpreng
című versben olvashatjuk: "És az angyal meg is
jött egy éjjel, / S ő oszlatott minden / gondot
széjjel. / Fölfedte, hogy Isten erejére / Fogant
fiat Szűz Mária méhe ..."

A kötetnek vannak tiszta és éles levegőjű, drá
mai csúcsai, és kedves, egyszeru emberséggel
jellemzett szakaszai. Az utóbbiak számosabbak:
ezekben is oly magától értetődő és szinte ,kó
pés' a szerző hangja, emberismerete, fordulatos
sága, hogy meleg természetességével magával
tudja ragadni Jézus Krisztus történetének olva
sóját. Az előbbire jó példa a - valósághű, s ami
ennél jóval több, a valóság-érzékeltető - megfe
szíttetési jelenet A Golgotán círnü versből. Izelí
tőül idézzük kezdő sorait: "Jaj, amikor a kala
pács koppan / S omlik a vér bibor patakokban.
/ Sújt a pöröly szőgre s görbedt ujjra, / A hideg
vas puhán fut a húsba ..." Aki ezeket írja, az lát
ja, amit ir.

Székely László költészetének fő erénye - ver
selői képzeletén, szükséges szóbőségén, elbeszé
lő kedvén túl - az érzelmi telítettség, amely (az
ősz költő-pap) Isten- és emberszeretetéből kö
vetkezik.

V.P.

Nagy szegénység sok kincsem
És szégyenem: bilincsem

Bennem kattan

Nem szálni nem hallgatni
Nem vallani s tagadni

De maradni

Eldobott csikk füstölög
Erős szivem nyöszörög

Meglelt küszöb
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Sík Sándor

Al ÉLÖ ISTEN

Még fülünkben cseng advent első vasárnapjának szentleckéje, Szerit Pál szavai: "Atyámfiai,
itt az óra az álomból felkelni, mert most közelebb van mihozzánk üdvösségünk, mint mikor
hivökké lettünk". Ezeket a szavakat az egyház a karácsonyi Krisztus-várásra, az egyházi év
folyamán megvalósuló Krisztus-közeledésre vonatkoztatja, a történeti adventnek erre a
titokzatos megismétlődésére.De ugyanolyan joggal alkalmazhatjuk a mi történeti adven
tünkre is: hozzánk is közelebb van ma az Isten és a Krisztus nagy világvégi eljövetele, mint
mikor hivőkké lettünk, hiszen a történelem az eszkatalogikus Krisztus eljövetele felé - ez a
nagy Isten-mozgatta folyamat - egy lépéssel ma is előbbre haladt, és vannak a történelem
nek az emberiség történetének és az egyén belső történetének is bizonyos korszakai,
amelyekben a körülményeknek Isten akarta különös csoportosulása következtében jobban
megérzi az Isten közeledtét. mint máskor. Ilyen időben élünk napjainkban is. Sokszoros
tapasztalat mutatja, hogy az emberek nagy része ma valahogy közelebb érzi magához az
Istent, mint a múltban, Más-más embereknél más-más okai vannak ennek a jelenségnek.'
Sokak lelkét a nagy szenvedések lágyították meg az Isten illetései számára. Az utolsó idök
nagy szenvedéseit a háború és az ostrom, az óvóhelyeken töltött hetek, a sötétség és a nél
külözés" szeretteink szenvedése, pusztulása, a veszélynek és a bizonytalanságnak szinte
állandósult érzése: mindez jó iskola az Isten igéje számára. Másokat a csodák érlelnek meg
ugyanerre. Nem keresem most valóban csodák-e ezek a csodák, de bizonyos, sok-sok em
ber szájából halottuk az utolsó hónapokban, hogy ők maguk csodálatosnak érzik meg
maradásukat vagy szeretteik megmaradását. Es a csodának ez a szubjektiv bizonyossága
Isten felé emeli tekintetüket. Megint másokat azok a nagy és keserű felszabadulások fordít
ják Isten felé, amelyek végbementek lelkükben. Akinek mindene elpusztult, ami a világ
értékeihez kötötte - és hányan vannak ilyenek! -, akinek csalódnia kellett az emberekben,
emberi eszmékben - és hányan vannak ilyenek is! -, az megrendülésében és kifosztott
ságában érzékenyebbé lesz az emberentúli értékek és kapcsolatok befogadására. És vannak
olyanok is, akiket maga a történelem zúgása figyeltet fel az Isten szavára; akik hallják a tör
ténelem könyve új, gigászi lapjának fordulását, és szent kíváncsísaggal lesik, mit ír az új
lapra a kiismerhetetlen szerzö,

Sokféle az ok, sokféleképpen jelentkezik a következmény, de a jelenség lényege közös: az
emberek lelke minthaérzékenyebben nyílna ki az Isten, a vallás, az örökkévalóság motívu
mai felé. Mintha a kezek a megszokottnál jobban, ösztönösebben keresnék az Istent. Ezeket
a kezeket szeretném megfogni, ezekhez a felnyíló lelkekhez szeretnék szólni, ezeknek az
Istent kereső testvéreknek szeretnék valamelyes segítségére lenni ezekkel a konferenciák
kal. Nem prédikálni akarok, nem akarok hitvédelmet művelni, nem teológiai tételeket hir
detni. Emberi élményeket akarok elmondani, és vallomást tenni: hogy egy mai ember, aki
benne él az idő és a történelem zuhatagában, gyötrődik a kor ellentmondásai miatt és érzi
problémáit, ám ugyanakkor - Isten kegyelmébőla keresztény hit világosságában élvén ha
nem is mindig látja, de a keresztény ember ösztönével érzi a diszharmóniák feloldásának
lehetöségét -, hogyan nézi ma az Istent és az embert, önmagát és az életet, az örökkévaló
ságot 'és a ma piIlanatát. Szavam a szív bőségéből fog szólni, és azoknak a szíveknek szeret
ne mondani valamit, akik rokonok vele abban, hogy nyugtalanok, amíg meg nem nyugsza
nak Istenben.

A szerzőnek 1945 adventjében mondott konferenciabeszéde itt jelenik meg először nyomtatásban a ter
jedelem megkívánta némi rövidítéssel,
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Az első szó: az Isten. Természetesen ha van Isten, akkor szánalmas erőlködés minden
emberi törekvés, amely nem őrá épít, minden gondolatmenet, amely nem belőle indul ki.
Aki az Istenben hisz, annak szemében belőle indul ki és beléje torkollik minden valóság és
minden érték. Hogyan nézi a mai keresztény ember az Istent?

Egy egyszeru mondattal kell kezdenem. banálisan hangzó mondattal, amely azonban
mindent magába foglal. Az Isten: van. ThéophileGautier francia költő szerint a művészt az
jellemzi, hogy számára a látható dolgok: vannak. A hivöt az jellemzi, hogy számára a lát
hatatlan dolgok is vannak. Hogy nemcsak a dolgok vannak, hanem a dolgoknál biztosab
ban és elsődlegesebben az, akitől a dolgok vannak. "Én vagyok, aki vagyok" - rnondja
Mózesnak az élö csipkebokor istene, a hivő ember számára az egész mindenség egy nagy
csipkebokor, és minden legkisebb létező egy-egy kis csipkebokor, amely azt kiáltja feléje,
hogy az, akitől a dolgok vannak: van. Ha egy képet látok magam előtt, vagy egy költeményt
olvasok, sok minden lehet benne, amiről bizonytalanságban maradok és nem értek és nem
tudok; nem biztos, hogy jól értem-e mondanivalóját, jól értem-e meg formai értékeit. Lehet,
hogy nem tudom ki a szerzöje és nem tudom, milyen időből való, de egyről nem lehet két
ségem, hogy volt vagy van egy festő vagy egy költő, aki alkotta, aki nélkül a kép, a vers nem
volna.

Valamikor a romantikus irodalomszemlélet korszakában bizonyos költői alkotásokat, az
úgynevezett népköltészet termékeit úgy fogták fel, hogy azok "a nép ajkán szűlettek" 
vagyis a romantikus elképzelés szerint valamilyen titokzatos módon "maguktól" keletkez
tek, és költői az a bizonytalan, egészen meg nem határozható valami, amit ez a kor népnek
nevezett. A mai néprajz- és néplélektan-kutatások kétségtelenné tették, hogy ha meg is le
het állapítani a népi költészet termékeiről egy kolletív erőnek, vagyis több, a közösség ízlé
sét kifejező névtelen szerzönek változtató, módosító beavatkozását, magát a módosítások
alapjául szolgáló eredeti művet minden kétséget kizáróan éppúgy egy költő alkotta, mint a
legmagasabb rendű müvészi költeményt. A világ-teremtés olyan költemény, amelyen sok
ilyen névtelen szerző dolgozik a kozmikus eröktöl, fizikai, kémiai, teológiai tényezökön ke
reszttil az emberig, de az ös-szöveg, amelyen ezek a másodlagos szerzök módosítani tudnak,
az egyetlen költő múvc, annál is kizárólagosabb múvc, mert hiszen maguk ezek a másodla
gos módosító erők is ötöle vannak.

Az Isten: van. Ez a mondat nagy vízválasztó hivő és nem-hivő közott. Isten hite vagy nem
hite a nagy. szakadék, amely két világot választ el egymástól: a hivő világa innen, a nem
hivóé odatúl. Ez az Isten nélküli világkép mindenekelött irreális. Az Isten nélkül való
ember olyanféleképpen áll a mindenségben, mint a ptolemaioszi világkép korában élő

ember állt a földön: egy kis, többé-kevésbé ismert világ az ő világa, amely szilárdan áll a
maga helyén és amelyen szilárdan vetheti meg ő is a lábát, nem kell félnie, hogy elmozdul.

, Mi, akik Kopernikusz és Galilei óta tudjuk, hogy ez a szilárdnak hitt föld csak kis mozgó
pont a végtelenségben, amely egy központi Nap kegyelméből él, lehetetlen, hogy irreális
nak ne érezzük azt a régi képet. Ilyen irreális világképe van az Isten nélküli embernek: azt
hiszi, hogy szilárdan áll az ő kis világában, holott léte minden pillanatában attól a nem is
mert Centrumtól függ, amely a sorsát irányítja. De a hasonlat nem jó. Hiszen a Centrum
olyan törvények segítségéve I végzi ezt az irányítást, amelyeket megtapasztalhat a Centru
rnot nem ismerő ember is, és könnyen élhet abban az illúzióban. hogy az ő világa a világ.
Irreálisnak látja a világot és a maga sorsát az Isten nélküli ember: sejtelme sincs arról a
Tényleges Hatalomról, amely élete minden pillanatában rendelkezik vele, amely életét,
halálát irányítja, - és evvel a hatalommal szemben nem lehet mindvégig i!Iúzióban élni,
mert ez előbb vagy utóbb, ilyen vagy olyan formában, de mindenkivel hallatja szavát, és
számon kéri a választ.

És ez az irreális világ szük, kicsinyes, töredékes világ. Akinek nincsen zenei hallása, an
nak számára nem létezik a valóságnak egy nagyszerű darabja; szegény marad ahhoz képest,
ami lehetne, ha nem volna ez a csonkasága. Aki nem tud olvasni, az előtt rejtve marad az
emberi szellemnek az az óriási birodalma, amely betükben. könyvekben él. Milyen szegé
riyes az analfabéta világa, akárcsak a kezdetleges iskolai képzettségű emberé is. De zenei
hallás és olvasni tudás nélkül még egészséges és normális emberi életet lehet élni, ha sze-
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gényeset is. Ám aki az Istent nem ismeri, az előtt az egész valóságnak mérhetetlenül
nagyobb része marad ismeretlen: nemcsak a végtelenség arányai, az örökkévalóság sejtel
mei, a természetfölötti élet kimondhatatlan gazdagsága, hanem az általa megtapasztalható
kis világnak is nagyobb része, hiszen az Isten minden egyes dologban, minden egyes törté
nésben, minden egyes szellemi jelenségben ott van valamiképpen, és aki ezt nem tudja, az
mindent csak részben töredékesen, irreálisan ismer, lát, tapasztal meg.

Éppen azért az ilyen irreális világképű emberben szükségképpen hiányozni fognak a
valóság arányainak érzéke, a dolgok hierarchiájának, értékrendjének szempontjai, mert a
legnagyobbat nem ismervén, nincs mihez hozzámérnie a kisebbeket. Az az ember, aki egy
életet él le a szegedi tanyán, amikor életében először jut be Dorozsmára, ráébred tanyájá
nak kicsisegere. Ha Szegedre is eljut, akkor már össze tudja hasonlítani vele Dorozsmát is,
és fogalma támad a nagyobb nagyságáról is. Aki még Budapestet is meglátja, abban még
szabatosabb arányok érzéke fejlődik ki, de Budapest nagyságának mértékét akkor fogja
csak igazán megérteni, ha még nagyobb világvárosokat is látott, amelyekhez képest Buda
pest is kicsi. Az igazi arányokat csak a magasságból, a legmagasabb csúcsokróllehet megál
lapítani, ahonnan le tudjuk mérni az egymáshoz való viszortyukat. Ilyenformán van az Isten
nélkül élő ember i~. Nem ismervén a legnagyobbat, túlértékeli a kis dolgokat. Mély értelme
van Szelll Pál szavának, aki az efezusiaknak írt levélben azt mondja, hogy csak a Krisztus
ismerete segítségével foghatjuk fel, hogy "mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a
mélység" (Ef 3,18). A hosszúságról és a szélességről talán még lehetnek megközelítő fogal
mai a nem-hivőnek is, de a mélységröl és magasságról igazán csak kicsinyes és törpe fogal
makat alkothat az, aki nem ismeri a Legmagasabbat és a Legmélyebbet. "Mi ez az örökké
valósághoz képest" - mondogatták egyes szentek, és azt akarták vele mondani, hogy az
örök boldogsághoz képest eltörpül minden földi érték. Valójában még többet jelent ez a
mondás: az örökkévalóság perspektívája nélkül semmit sem láthatunk a maga igazi valójá
ban, a maga igazi helyén, a maga igazi funkciójának megfelelően.

És sivár, sötét. nemegyszer fojtó az Isten nélküli világ. Az Isten nélküli világ sötétsége
akkor mutatkozik meg, amikor eljönnek a csapások, az egyéni bajok és a történelmi szenve
dések. Amíg ég a villany, addig a hideget is bírjuk valahogy; hogy mit jelent a sötétség, azt
megtapasztaltuk az óvóhelyes élet sötét heteiben. Ki ne emlékeznék azokra a drága félórák
ra, mikor meggyújtották a féltve őrzött gyertyák egyikét. Mit jelentett nekünk az a fény! És
mi volt utána megint a sötétség! Az Isten nélkÍiI élő embernek nincs villanya és nincs
gyertyája. Ha sötétbe kényszeríti az élet - és ki az aki enélkül élheti át az életét! -, akkor
érzi csak meg, milyen sötét, milyen sivár, milyen fojtó voltaképpen a világ. Ebben a sötét
ségben csak egyetlen erőközpont van, amelyből sohasem fogy ki és sohasem apad el az
áram: az Isten. Akinek nincsen kapcsolója, vagy eltörött a körtéje. mivel világítson a sötét
ben?

Persze, amikor Isten nélkül való embert mondok, akkor nem értek rajta minden olyan
embert, aki azt hiszi magáról, hogy Isten nélkül él. Nem egy emberrel találkoztam már, aki
agnosztikusnak vallotta magát, távol állott a vallástól és nem hitt Istenben, és mégis: egész
élete hangosan kiáltotta az ellenkezőjét. Nemes idealisták voltak ezek, a legmagasabb
emberi - saját hitük szerint csak emberi - eszmények vallói, tudomány, művészet vagy em
bertársak önzetlen és önfeláldozó szolgái, tiszta és jóakaratú emberek, akik nem sejtették,
hogy minden gondolatukkal és cselekedetükkel az "ismeretlen Istennek" szolgálnak. Bizo
nyos, hogy az Isten imádást, Jézus Krisztus megvallását,. az egyház az általa elénk adott hit
teljességének elfogadását várja és joggal várja tőlünk, de bizonyos az is, hogya megvallás
nak kűlönbözö módjai vannak. Az Isten a szíveket vizsgálja és kit-kit a neki adott kegyel
mek mértéke szcrint ítél; és két ember közül, akiknek egyike szájával vallja, életével pedig
megtagadja az Istent, másika viszont azt hiszi, hogy nem ismeri őt, ám valójában egész élete
őt szolgálja, bizonyos, hogy ez az utóbbi áll közelebb az Istenhez.

De hát vannak-e voltaképpen igazán ateisták? Úgy tetszik nekem, hogy aszó teljes értel
mében nincsenek, és nem is lehetnek. Kétféle embertípus vallhatja magát ateistának. Az
egyik, aki valójában sohasam foglalkozott behatóan Isten létének vagy nemlétének kérdé
sével, hiszen ez a kérdés valójában nem is érdekelte soha, de úgy él, mintha nem volna



Isten. Ezek a gyakorlati istantagadók. Egy német filozófus megalkotta a Philosophie des als
ob-ot, a mintha filozófiéját: ezek az emberek a "mintha" istentagadók; istentagadók kénye
lemböl, szellemi restségból. vagy önáltatásból: elhitetvén magukkal, hogy nincs aki felelős

ségre vonjon. A másik típus: aki elméleti okokra hivatkozva veti el az istenhitet. Valójában
ezeket sem lehet igazán ateistáknak nevezni, hiszen megbizonyosodni arról, hogy Isten
nincs, lehetetlen. Ezek az elméleti ateisták is csak annyit állíthatnak'. hogy Isten létének
bizonyítékait nem találták meggyőzőnek.Szabatosan tehát csak annyit mondhatnak, hogy
nem látják bizonyítottnak Isten létét és nem látják szűkségesnek feltételezését. Messze
vezetne annak vizsgálata, hogy ez vagy az az ernber miért látja sötétnek azt, amit az emberi
ség többsége és a legnagyobb szellemek világosnak láttak, és amit mi sem tudunk nem
látni napnál világosabbnak: miért nem találják meggyőzőnek az istenbizonyításnak azokat
az érveit, amelyeket a századok legkülönb szellemei fogalmaztak meg, és századok köszö
rültek ki a lehető legfinomabbra, s amelyekkel hiába birkózott mindmáig a minden irányú
kritika. Elég annyi, hogya leghatározottabb ateista is szabatosan csak agnosztikusnak és
pedig szubjektívagnosztikusnak vallhatja magát: én a magam részéről nem tudom elhinni,
hogy van Isten. Ennél többet -mondani logikai tévedés - ezt napjainkban jobban kell
látnunk, mint valaha -, s indokolatlan és megbocsáthatatlan merészség volna.

A közelmúltban még - mint tudjuk - akadémiák mondták ki a repülőgép .lehetetlenségét.
És ma a kisgyermek is nevet ezeken a tudósokon. Ha egy Periklész korabeli görögnek azt

. mondta volna valaki, hogy a perzsiai Suzában fog valaki szólni hozzád és ő Athénben meg
hallja annak hangját, bizonyára szeme közé nevetett volna a bolondos álmodozónak. Ki
merheti a huszadik században azt mondani valamire, hogy nincs, pusztán azért, mert nem
tapasztalta meg, vagy nem tapasztalhatja meg. '

Ha az okait keressük annak, hogy miért ateista valaki, vagy miért hiszi magáról, hogy
ateista, többnyire az illető emberségének csonkaságát találjuk magunk előtt. A valláshoz, az
Isten szavának meghallásához éppúgy valami "belső hallás" szükséges, mint az igazi zenei
élményhez. Nagyon valószínű, hogy - mivel a zenepedagógusok szerint zenei hallás nélkül
egészen senki sincs - ez a belső érzék legalább csírában mindenkinek a lelkében benne
van. A kérdés csak az, mennyire fejlődik ki vagy csenevészedik el a nevelés és a környezet
által. Valóban, ama túlzottan és végzetesen intellektuális nevelésünk nem alkalmas arra,
hogy a szó szoros értelmében kerek lélekké fejlessze az embert; a vallásnak megvan a maga
értelmi tartalma, de ez vajmi kis része az egésznek. És aki csak ezen keresztül látja, az szük
ségszerüen hamis fogalmat nyer róla.

Ugyancsak kiszárítólag, csenevészítöleg hat a lélek legmélyebb rétegeire az egész mai élet
gyakorlatilag materialista, elsősorban technikai érdeklődésre beállított életritmusa. A mai
közoktatás sovány táplálékán felnőtt embernek' a mai élet ózontalan légkörében bizony
nem könnyu megőrizni a gyermekkorában kapott vallásos nevelést. Annál is inkább, mert
igen sokan már korán tökéletlen, sőt hamis istenfogalmat alakítanak ki magukban, amely
azután természetszerűennem állhatja az élet ostromát. Az egyik rossz hitoktatásban része
sült, a másik rosszul tanulta meg, amit jól kapott, a harmadikban szerencsétlen családi
vagy egyéb körülmények hatása alatt valami szentimentális, limonádé ízű vallásosság
gyökeredzett meg: persze, hogy ennek gyerekes világa szétfoszlott az élet komoly szelének
érintésére. Ismét más valami manicheus ízű vallásosság ködébe került, amelynek minden
második szava: kötelesség, törvény, örök kárhozat volt; persze, hogy ezt egészséges lélek
sokáig el nem bírja. Megint mások életében a sok istenhivőnek méltatlan élete, bűnös

magatartása kompromittálta az egész vallást. De akárhány embernél egyszeruen azért
marad el "csak úgy magától" a gyermekkori hit, mert a róla való tudása és egész vallásos
élete nem fejlődött, hanem megmaradt a gyermekkori nívón. Holott minden másban ha:
ladt az idővel: tudása nőtt, tapasztalatai mélyültek, élményei gazdagodtak - csak a vallásos
életkör maradt azon a fokon, amelyre az iskolai évek alapítottak, persze, hogy ez az arány
talanság megbosszulja magát. Hozzájárul ehhez a töréshez az ifjúkori szenvedélyek kor
szaka: a szenvedélyes ember vajmi könnyen lerázza magáról azt, ami féket akar vetni ösztö
neinek, és odáig a legkevesebb ember éri, hogy újra immár magasabb igényekkel és maga
sabb színvonalon kidolgozza magának a könnyelműen elhagyott vallási életkört. A goethei
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mondásnak: aki nem volt ateista húszéves kora előtt, és aki ateista harmincéves kora után,
az nem teljes értékű ember, - van valami lélektani igazsága. Az ifjúkori ateiz~ustól szeren
esés külső vagy belső körülmények, mélyebb értelmi képesség, vagy fejlettebb vallási érzék
megmentheti az embert. De aki férfikorában sem tud túljutni az ateizmus· sivár világán, az
valóban nehezen lesz teljes értékű ember.

Nincsen fontosabb, egész életünkre döntöbb feladata az embernek, mint hogy az Istertről
helyes fogalmat alakítson ki magának. Nagyszeru feladat és gyönyörüséges munka volna
sorra venni most a keresztény .istenfogalom egyes mozzanatait, és elmerülni a legszüksége
sebb tudomány mélységeibe. Ennek a kurtára szabott elmélkedésnek csak annyi lehet a
becsvágya, hogy egy-két gondolatot állítson elénk, azokat, amelyek életünk alakítására a
legdöntőbbek.

Ilyen mindenekelött: Isten a Teremtő. Isten teremtette a mindenséget: ő az első ok, az
első mozgató, a mindennek kezdete és kezdője. Ha ezt az igazságot életalakításunk szem
pontjából vesszük vizsgálat alá, talán nem is helyes azt mondani, hogy Isten teremtette a
világot: a valóságnak jobban megfelel és számunkra mindenesetre közelebb hozza, ha azt
mondjuk, hogy Isten teremti a világot. A világ teremtése nem a múlt homályából rémlik
elénk, hanem folyik a jelenben és a jövőben úgy, mint a múltban: nem statikus tény, hanem
dinamikus folyamat. Nem szabad úgy képzelnünk, mint Az ember tragédiájá-nak kezdő

sorai állítják - ezek a sorok hangolták le első beletekintésre Arany Jánost is -: "Be van fe
jezve a nagy rnü, igen. A gép forog, az alkotó pihen." - A nagy rnú nincs befejezve, hanem
folyik: a gép forog, az alkotó azonban nem pihen.: hanem forgat. A bergsoni "életlendület"
közelebbről jellemzi, mint ez a "mesteremberes" elgondolás. Isten független az időtől. Az ő

számára nincs jelen, múlt és jövő, az ő munkálkodása - a teremtés időtlen jelenben. "Az én
Atyám szüntelen munkálkodik" - mondja az Úr Jézus. Isten munkálkodik a világban - a ter
mészetben és a történelemben is -, bennünk és körülöttünk. Őbenne élünk, mozgunk és
vagyunk, mint az Apostol mondja, de ő él, mozog és van mindenben és minden mögött, ami
él, mozog és van: ezt átélni, ezt megérezni, ez voltaképpen a vallásos élmény lényege. Min
denben meglátni az Istent, Isten gondolatát, Isten múködését, erre elsősorban a nagy szen
tek adtak példát. Úgy tetszik azonban nekem, hogy a maguk módja szerint az igazi múvé
szek egy része is erről a nagy élményről szól. Egyszer váratlanul abban a szereneseben
részesültem egy külföldi városban, hogy végigtanulmányozhattam egy Van Gogh kiállítást.
Ennek a nagy festőnek természeti képei a bennük izzó csodálatos nagy fénnyel szinte kény
szerítőleg sugallták az Isten jelenlétének érzését, holott a képek tárgya nem volt más, mint
egyszeru falusi és mezei tájrészletek. De ezekben a napsugaras tájakban az élt, ami mögöt
tük volt: Aki mögöttük volt. Milyen öröm volt számomra, amikor kezembe került egy kitű

nő Van Gogh tanulmány és abban ugyanezt az alapgondolatot találtam: Van Gogh mint a '
vallásos élmény múvésze. Hányszor mondták nekem is jó barátok egy-egy közös bizalmas
versolvasás után: milyen irigylésre méltó dolog, ha valaki így tudja nézni a világot. Ők nyil
ván azt hitték, hogy a költöt irigylik, pedig a vallásos embert irigyelték, akinek élményét a
költő csak formába öltötte. Tudósok, akik egészen bele tudnak merülni a valóságnak leg
alább egy ponton való vizsgálatába, hányszor beszélnek szinte mámorosan arról a "túdomá
nyos" élményről, ami voltaképpen nem más, mint a dolgokban munkálkodó teremtő Isten
megérzése. A primitív ember öntudatlanul is közelebb áll ehhez az élményhez, mint a
modern idők elsekélyesedett intellektualistája; a mítoszok, balladák, olykor mesék mélyé
ről ennek az élménynek a remegése hallik ki.

Isten munkálkodik természetben és történelemben a maga teremtői módján: a termé
szetben természeti törvények által, a teremtményeken keresztűl.A korallszigeteket a koral
lok útján hozza létre. Az emberi szigeteket - családokat, társadalmakat - emberek útján. A
természeti erők, amelyeket megteremtett, kipattantják a villámot; az emberi lélek, amelyet
megteremtett, lehozza a villámot a földre és megalkotja belőle a villamosságot, a villamos
ság segítségével pedig átalakítja a földet. Isten megteremti az emberi szervezetben a be
szélő szerveket és beleadja az emberi lélekbe az értelmet, amely felhasználja őket. így meg-
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teremti az ember útján a nyelvet és a nyelv újtán közösséget, irodalmat bölcsességet, vallá
sos élményt.

Az ember az Isten munkatársa a teremtés folytonosságában. Az, apa és az anya, akik
embert állítanak a világba, a földműves, aki segíti a földet, az iparos és a múvész, aki alkot:
mind Istennel dolgozik együtt, folytatja, illetve általa Isten folytatja a teremtést. Ebben az
értelemben minden ember az Isten munkatársa. Én is az vagyok. Minö jelentőséget nyer
ettől a gondolattól egész egyéniségem, de milyen óriási jelentőségetnyer az egész világ szá
momra, hiszen benne és rajta kell dolgoznom Isten napszámában! És ha Isten dolgozik a
világban az emberek által, akkor szeretnem kell ezt a munkát, nemcsak magamért, hanem
másokért is, szeretnem kell azt, amit ez a munka megdolgoz, a világban: a fejlődést, a hala
dást. Keresztény ember, aki a fejlődésben Isten teremtő munkáját látja, nem lehet laudator
temporis actio Nem lehet "reakciós", mert szent bizalommal, lelkesedéssel, sőt cselekvő
részvétellel nézett előre és nem hátrafelé: szereti azt, amit az Isten általa és embertársai
által kidolgoz a világban. Ezt jelenti a keresztény életről szóló tanítás.

Ehhez azonban voltaképpen még nem kell kereszténynek sem lenni. Ehhez elég vallásos
embernek lenni. A keresztény ernber számára, a keresztény ember lelkében, ha ezt a szót
hallja: Isten, azonnal felcsendül egy második szó: Krisztus. A tcrerntö Isten gondolata mel
lett a keresztény istenfogalomban ott van a megtestesült istenfogalom is: a második isteni
Személy, az Ige, aki "testté lőn, hogy közöttünk lakozzék". A megtestesült Isten Jézus Krisz
tus, aki a mi számunkra egyben a megváltó Isten is.

Mit jelent az ember vallásos élete szempontjából a megtestesülés? Azt jelenti, hogy az
Isten a megtestesült Istenember személyében a szó szoros értelmében foghatóvá válik
számára. Az ember istenkereső ösztöne mindig afelé törekedett, hogy valamiképpen meg
foghassa az Istent, - mint a csecsemő, aki mindennek utána kap, amit kívánatusnak talál és
a szájába akarja venni. Az istenséggel szemben többé-kevésbé ilyen csecsemők vagyunk
mind. A vallástörténet egy tarka illusztráció-sorozattal szolgál ennek az ösztönnek jellemzé
séül. A legkezdetlegesebb bálványoktól a nagyszerű görög istenszobrokig, a legősibb rítu
soktól és' legdurvább babonáktól a görög mitológia rag~ugó képeiig és a legkülönbözőbb

misztériumok titokzatos szertartásaiban hányféle formában próbálta az ember megragadni,
valamiképpen emberivé tenni az istenséget. A próbálkozás furmája lehet primitív, lehet
visszataszító is, mint a borzalmas bálványalakok és emberáldozatok, az aranyborjú és annyi
más, de a, vallástörténeti kutatás már ezekről is félreérthetetlenül kimutatta a mélyukben
rejlő tiszta, ősi, emberi istenszomjúságot, azt a legmélyebb értelmét minden vallásos csele
kedetnek, amelyet a' próféta az Emmanuel, a köztünk lakó Isten nevevel nevez meg. A
többé-kevésbé gyarló és tökéletlenül kísérletező emberi ösztön szavára maga az Isten adja
meg a feleletet: a megtestesült Isten, az Istenember történeti tényével.

A, második isteni Személy a szentatyák tanítása szerint Istennek önmagáról való gondo
lata. Szent Ágoston szerint az Atya kimondja magát, és ez az önmagáról való ige a Fiú, - a
láthatatlan Isten képmása (Kol 1, 15). Ha az Isten felől nézzük a második isteni Személyt,
akkor Istennek önmagáról való és önmaga számára kimondott gondolatát kell benne lát
nunk; ha a mi szempontunkból vagy ami oldalunkról nézzük, akkur azt az igét, amelyet
Isten önmagáról mondott az embereknek. Így jelenik meg az isteni az emberiben. Benne
mutatta meg Isten az embereknek, benne nyilatkoztatta ki önmagáról mindazt, amit az
embernek róla tudnia kell. "Senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú és akinek a Fiú ki akarja
nyilatkoztatni" (Mt ll, 27). Az Úr Jézus nemcsak megtanít bennünket rá, hogy ki és milyen
az Isten - legalább amennyire nekünk szükségünk van -, hanem emberi formában is meg
mutatja e~t. Ezért a keresztény ember, amikor Istenre kell nézni, Krisztusra néz. "Aki en
gem lát, látja az Atyát" (Jn 14, 9). És megtanított bennünket arra is, hogyan kell az Isten
akarata szerint élni. Ám ezt megint nemcsak tanítással nyilatkoztatta ki, hanem megint a
maga élő személyében, eleven emberi életében. "Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn
ll, 25). Egyszóval mindent, amire az embernek Istenből szűksége van, egy konkrét tör
téneti, emberi egyéniségben állított közénk. Ennek az istenemberi egynéniségnek a képe
jelenik meg az evangéliumban. Egy ember jár közöttünk. aki ulyan mint rni. a bűn kivéte
lével mindenben hasonlít hozzánk, akit igazán "megfoghatunk", megérthetünk. amennyire
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tőlünk telik. Aki megismeri, lehetetlen, hogy meg ne szeresse: aki belemélyed, lehetetlen,
hogy vonzását meg ne érezze. Aki az evangéliurnot egyszeru lélekkel, nyílt lélekkel olvassa,
tanulmányozza, annak nincs szűksége többé bizonyítékokra ahhoz, hogy istenségében
higgyen. Mindenki elmondhatja magáról Napóleon szavait, aki az evangéliummal bizalmas
viszonyba került: Én ismerem az embert, nekem elhihetik. Krisztus több, mint ember. Íme
a láthatatlan Isten, aki Jézus Krisztus személyében látható, élő Istenként lakozik közöttünk.

Hogyan lehet, hogy mégis oly sokan vannak, akik nem szeretik?! Könnyu volna azt felelni
rá, hogy nem olvassák az evangéliurnot és ezért nem ismerik. Gandhi zsebében hordja az
evangéliurnot és kínaiak, japánok, pogányok nemegyszer szinte szent könyvként forgatják,
köztünk pedig, akik az Úr Jézus családjához tartozunk, akárhányan vannak, akik csak a va
sárnapi szentleckék és evangéliumok felolvasásából ha ismernek imitt-amott egy-egy gyak
rabban hallott részt. De' ha olvassák is: az evangéliurnot nem elég olvasni, az Úr Jézus taní
tását nem elég ismerni, szívvel kell fogadni és cselekvéssel megvalósítani: enélkül érteni,
ismerni sem lehet. Úgy vagyunk evvel, mint az esztétika elméletével: ha még olyan jól is-

I

meri is valaki, ez még nem ad esztétikai élményt; az nem megismerés, hanem átélés, teljes
átélés dolga. A vallást is, az evangéliumot is csak az ismerheti meg, aki éli. Csak belülről

nyilatkozik meg. Ettől az átéléstól. ettől a követéstől azonban sokan olyanok is, akik isme
rik és csodálják az Úr Jézus életét, ösztönösen félnek, mert érzik, hogy ismerete következ
ményekkel jár. Az evangélium nemcsak történelem, sőt nemcsak Credo, hanem erkölcsi
törvény is, amely kötelez, éspedig nemegyszer kényelmetlenül kötelez. Ettől fél, aki ~ mivel
csak a törvény szavait ismeri - még nem tudja, amit a belülről átélő megtapasztalt, hogy az
Úr Jézus "igája édes és az ő terhe könnyu", .

Pedig a testté lett Ige nem megismerést kíván, hanem személyes viszonyt. Azt kívánja,
hogy benne, az ő személyében higgyünk. "Aki énbennem .hisz, örök élete vagyon." Azt kí
vánja, hogy őt személyében kövessük: "Aki követni akar, vegye fel keresztjét és kövessen
engem". - "Én vagyok az út, az igazság és az élet." - "Aki eszi az én testemet és issza az én
véremet, annak örök élete vagyon." Őt hinni, Őt követni, őt magunkhoz venni, vagyis vele a
legszorosabb viszonyba lépni: ez az, amit az ember legmélyebb istenkereső vágya sürget.
Isten a keresztény ember számára a gyakorlatban annyi, mint Krisztus. Bizonyos értelem:
ben egyenlőségi jelet lehet tenni a két név közé. Ez a mondat kell, hogy megbotránkoztas
son mindenkit, aki nem ismeri az igazi Krisztust. Már Szent Pál megmondta, hogy ez "a zsi
dóknak botrány, pogányoknak pedig oktalanság, a meghívqttaknak azonban, zsidóknak és
görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége" (l Kor l, 23-4). .

Így válik az Úr Jézus személyében élővé számunkra a láthatatlan Isten: élő Isten, megtes
tesült Isten, hozzánk hasonló Isten. De ez a hozzánk hasonló Isten még több a mi számunk
ra, mint megtestesült Isten. Ha az isten eljön hozzánk, közénk, hogy megadja nekünk magá
ból mindazt, amire szükségünk van, akkor nem elég, hogy megtanítson, mit kell róla tud
nunk, hogyan -kell szerinte élnünk: erőt is kell adnia hozzá, hogy megvalósítsuk ezt a hitet
és ezt az életet. "Mindazoknak, akik benne hittek, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé
legyenek" (Jn 1). A megtestesült Istennek megváltó Istennek is kell lennie, ha ki akarja elé
gíteni mindazt az igényt, amelyet ő oltott teremtményeibe önmaga iránt. És itt újra az em
beri lélek legmélyebb rétegéibe kell leásnunk, ha meg akarjuk érteni, mit jelent az ember
szempontjából - hogy úgy mondjam, lélektani szempontból- a megváltás. Amellett az alap
ösztön mellett, mellyel az ember mintegy utána nyúl az Istennek, van egy másik nem ke
vésbé mély és nem kevésbé erős ösztöne. helyesebben bonyolult ösztönkomplexurna az
emberi léleknek: a megváltás utáni sóvárgás. Mintha kettős gyökere volna ennek az ösztön
nek: az egyik kiirthatatlan félelernérzet. az ember lelkén valahogyan rajta ül a katasztrófa
lehelete. Van ebben valami egy elmúlt katasztrófa elhomályosult ernlékéból. és valami egy
fenyegető ismeretlen katasztrófa lehetőségéből.Az élet és mindaz, ami vár vagy várna az
emberre, valami titokzatos hatalomként vetíti rá árnyékát a lélekre. Az újabb valláslélek
kutatások és az összehasonlító vallástörténet óriási anyaga ennek az ösztönnek szinte fan
tasztikus illusztrációjával szolgálnak. De hiszen már az ókori ateizmus eljutott addig a ba
nális mondatig, hogy primas Deos timor fecit: az első isteneket a félelem alkotta. Nem, a
félelem nem képes isteneket alkotni, de hogy az egyik első lendítője volt az embernek az
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istenség felé, az kétségtelen. De hát ma, amikor egész filozófiai irányzatok, éppen a legmo
dernebbek, épülnek erre a szorongásra, a rettegésre mint alaptételre (Heidegger. Jaspers),
amikor Kierkegaard óta a vallásfilozófiában is olyan nagy szerepe van ennek a gondolat
nak, igazán felesleges sok szót vesztegetni a tétel bizonyítására. Ez a félelemérzés azonban a
gyengeség öntudatával és bűntudattal fonódik össze a lélekben. Az ember nemcsak fél va
lami titokzatos szerencsétlenségtöl, nemcsak úgy érzi; hogy ki van neki szolgáltatva, hanem
úgy érzi, hogy valamiképpen meg is érdemli ezt. A személyes bűntudat és az embervolthoz
hozzáfűződő bűnösség végzetszetű árnyéka együttesen homályosítja el az öntudat egét. Az
ember érzi, hogy különbnek kell lennie mint amilyen: ugyanakkor azt is érzi, hogy nem tud
azzá lenni, amivé lennie kellene. Video meliora proboque, deteriora sequor - mondja Ovidius.
És Szent Pál: "Más törvényt látok tagjaimban, ez küzd értelmem törvénye ellen, s a tagjaim-'
ban levő bűn törvényének rabjává tesz. Én szerencsétlen ember! Ki szabadít meg e halálra
szánt testtől?" (Róm 7, 23-4). Az ember érzi, hogy ezen a tehetetlenségen. ezen a belső sza
kadasen emberi erő segíteni nem tud. És itt kapcsolódik ebbe az ösztönkomplexumba a
pozitív mozzanat: az ember akarja, hogy segítsen valaki rajta.

Az ember egy kéz után sóvárog, amelykinyúlik feléje és megfogja a kezét. Az ember na
gyon jól érzi, hogy ez a kéz csak felülről jöhet. "Ki szabadít meg e halálra szánt testtől?" 
kérdi Szent Pál, és felel rá: "Isten kegyelme a mi urunk Jézus Krisztus által". Hogyan vált
meg? Ezt most nem keresem. Ezeknek a fejtegetéseknek nem céljuk, a teológiai elmélke
dés. Csak azt kérdezem: bennem, az én lelkemben hogyan mutatkozik meg ez a megváltás?
Mitől vált meg engem a megváltó Isten? Mindenekelőtta katasztrófától; az ősi katasztrófa
rám nehezedő emlékétől is és a fenyegető, jóvátehetetlen katasztrófa veszedelmétől is,
mert tudom, hogy ha megragadom az ő kezét, mentve vagyok. Az átok érzésétól. mert tu
dom, hogy Isten, akinek bosszúálló keze nehezkedne reám, az ő kedvéért szeret engem. A
személyes bűnök tudatától nem vált meg automatikusan, de' módot ad rá kegyelmével,
hogy mindig újra kiemelkedhessen a bűnből. A gyengeségtöl, a belső szakadás érzésétől

nem szabadít meg, de segítő kegyelmével minden egyes esetben, amikor szükségem van rá.
módot ad. hogy legyőzzem a gyengeséget és helyre állítsam a megszakadt harmóniát. A
szenvedést nem veszi le rólam, de elveszi annak átok jellegét, és kegyelmével módot ad,
hogy feldolgozzam. jóra fordítsam. értékre váltsam. A halál árnyékából sem ad szabadulást,
de ezt ~ fenyegető sötétséget szelíd és megnyugtató árnyékká változtatja, amikor megtanít
rá: csak rajtam áll, hogy ez a pillanatnyi átmenet az örök boldogság kapujává legyen szá
momra. Minden emberi gyengeség és félelem ellenében kifogyhatatlan biztatásként ér az
átélt tudat, hogy rendelkezésemre áll a biztos és legyőzhetetlen erő: a megváltásban meg-
szerzett kegyelem. .

A megváltás megtörtént titokzatos módon a kereszthalál órájában. Az én számomra azon
ban ez is csak úgy válik valóságga, hogy személyes viszonyba lépek a megváltó istenséggel.
Dehát hogyan lehetséges ez? Hogyan léphetek személyes viszonyba avval az Úr Jézussal.
aki közel kétezer esztendővel ezelőtt élt. halt meg, támadt fel és szállott mennybe? Az
evangéliumot olvashatorn, az Isten igéjét hallgathatom, de ez mind nem ő, csak szó róla.
Nekem vele magával. az ő élő személyével kell személyes viszonyba lépnem. Ilyen viszony
ban volt vele a Boldogságos Szúz, aki a szíve alatt hordozta, táplálta és nevelte. Ilyen vi
szonyban volt vele János, aki kebelén nyugodott az utolsó vacsorán, Péter, akinek a lábát
mosta, Magdolna, aki az Úr Jézus lábát mosta és Tamás, aki sebeibe bocsátotta ujjait. De én
nem voltam ott, nem hallottam szavát, \nem örültem vele az .utolsó vacsora asztalánál, és
nem álltam ott a kereszt alatt. Pedig én is hallani akarom tanítását és keblére akarom haj
tani fejemet. Én is "fogni" akarom az élő Istent, az élő Krisztust. Azt akarom, hogy ne csak
eszme legyen számomra, ne csak történelem, ne csak ígéret, hanem valóság, jelenvalóság,
beteljesülés. Személyesen akarom megtapasztalni az élő Istent. Ha az Isten következetes
önmagához - és hogyne volna az! -, akkor valamiképpen ezt az igényemet is ki kell elégí
teni, hiszen ez is őtőle való, Annak a gondolatnak, amely a megtestesülés titkában és a meg
váltás titkában megmutakozik, valami folytatásának is kell lenni: a megtestesülésnek hoz
zám, az én személyemhez is el kell érnie és a megváltásnak hozzám. az én személyemhez is
el kell jutnia. Ha az Isten jónak látta, hogy megtestesüljön az emberiség számára, akkor en-
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nek a megtestesülésnek valamiképpen meg kell hosszabbodnia és ki kell szélesülnie térben
és időben minden ember számára. Ez a gondolat adja meg értelmét Az ember szempontjá
ból annak a nagy ténynek, amelyet Szent Pál Krisztus misztikus testének nevével illet.
Krisztus meghosszabbítja, mintegy testileg is intézményessé teszi 'magát minden ember és
minden kor számára: ez a misztikus Krisztus-test az egyház. Nem lehet róla kétség, hogy az
Úr Jézus mintégy önmaga helyett szánta nekünk az egyházat. Az L vatikáni zsinat tétele
szerint azért alapította, "hogy örökre állandósítsa a megváltás múvét". - "Íme én veletek
vagyok minden nap, a világ végezetéig" (Mt 28, 30). Aki az egyházra hallgat, őrá hallgat. Aki
az egyházat megveti, őt veti meg. Vagyis az egyház bizonyos értelemben ő maga.

Fentebb egy vakmerő egyenlöségi jelet tettünk Isten és Krisztus neve közé. Íme az Úr
Jézus szavai késztetnek bennünket egy még vakmeröbb egyenloségi jelre Krisztus és
egyház között. De ha abban Isten ereje és bölcsessége nyilatkozott meg, még közvetleneb
bül megnyilatkozik ebben. Kívülállók között főleg politikai célzattal közkeletű frázis meg
különböztetni a kereszténységet és az egyházat; tisztelettel hajolni meg az első előtt és el
fordulni a másiktól. Nem érti sem Krisztust, sem a kereszténységet, még kevésbé az egy
házat az, aki elválasztja őket egymástól. A kereszténység nem tanítás, filozófia, dogmatika;
az is, - de sokkal több. A kereszténység nem erkölcstan, törvények és parancsok összessége;
az is, - de sokkal több ennél. A kereszténység élő élet, az egyénnek Istennel való személyes
közössége, ugyanakkor emberi élet, tehát közösségben való élet is. Ma, amikor egy újonnan
alakuló közösségi világ felé haladunk, amikor az emberek nagy tömege, éppen a legkülön
bek, egy-egy közösségben, szervezetben, pártban. munkaközösségben élik ki életük legjava
tartalmát, könnyebb ezt megérteni, mint a közelmúlt individualista korszakában.

Az élö egyházban válik számomra, egyén számára foghatóvá az élő Isten. Az egyházi kö
zösségben jön el hozzám személyesen, személyemhez. Eljön hozzám élö tanítása: "Aki tite
ket hallgat, engem hallgat." Eljön hozzám élő, személyes tekintélye: "Amint engemet kül
dött az Atya, úgy küldelek én is titeket". Eljön hozzám élö ereje, a kegyelem: a szentségek
ben az egyházon keresztül. Megszülettem és újjá akarok születni életre és örök életre: az
egyház elküldi hozzám a vizet, amelyben újjászülethetem a Szentlélckböl. Bűnbe estem, f~l
akarok kelni, de nem tudok, amíg rajtam a bűnök terhe: az egyház elküldi hozzám papját,
aki a Krisztustól kapott hatalmat oldásra, kötésre és elmondja fölöttem Krisztus szavát.,
Megbocsáttatnak a te bűneid. Felserdültem, megértem az életküzdelemre, el akarok indul
ni pályámon, az egyház hozzafelém a küzdelern kenetét, a bérmálás szentségét. Új életet
akarok kezdeni, egész életre szóló elhatározás előtt állok, családot akarok alapítani, vagy az
egyház belső tanító rendjébe akarok felvétetni: az egyházköti össze kezemet hitvesemével,
az egyház teszi karját vállamra a püspök mozdulatával és közli velem a Szentlélek erejét.
Beteg vagyok, a halál közeledésétöl rettegek, erőt vesz rajtam a félelem: az egyház hozza a
szentkenetet, a bátorítást, az örök boldogság zálogát. Személyes viszonyban akarok élni
Krisztussal, minden nap meg akarom tapasztalni őt, minden nap hallani akarom a szívem
ben szavát, minden nap érezni akarom erejét: az egyház megnyitja, elóttem az oltárszek
rényt és ajkamra teszi a titokzatos Ostyát, benne az élő Krisztust: "Aki eszi az én testemet és
issza az én véremet, énbennem van és én őbenne".

Ha vakmerőségvolt az egyenloségjel Isten és Krisztus között, és még vakmeröbb a má
sik: Krisztus és az egyház között, most elértünk a legvakmeröbb azonosításig: a szentáldo
zásban az Isten valamiképpen velem magammal válik eggyé. Valamiképpen velem azono
sul. Erre a vakmeröségre nem magamtól veszem a bátorságot: a szentatyák gondolata ez és
Szent Anselm fejezi ki legmerészebben, amikor Cur Deus homo? címu munkájában a felve
tett nagy kérdésre, hogy miért lett emberré az Isten? egyenesen ezt a feleletet adja: hogy az
ember istenné lehessen. A szentáldozásban az ember valamiképpen Istenné lesz. Természe
tesen nem úgy, hogy a teremtmény teremtövé válik - ez lehetetlenség -, hanem úgy, hogy
az Isten bizonyos titokzatos módon felvesz engem saját életének közösségébe, amikor ve
lem egyesül. A szentáldozásban valamiképpen első személybe is közöm van az istenséggel.
Itt már nemcsak az Isten lesz élövé bennem, hanem én is benne élek: "Énbennem lakik és
én őbenne", Ez az élö Isten végső szava az emberhez. Embernek és Istennek a lehető leg
tökéletesebb élö egysége. Az emberi mintegy beleöltözik az istenségbe: az élö Isten éli az



élö Krísztusban, az élő egyházon át a saját élő személyében. Szent Pál szavai, melyekkel
elmélkedésünket kezdtük, erre biztatnak bennünket: "Atyámfiai itt az óra az álomból fel
kelni, mert most közelebb van hozzánk üdvösségünk, mint mikor hivőkké lettünk. Az éj el
múlt, a nap elközelgett, vessük el tehát a sötétség cselekedeteit és öltözzünk a mi urunk
Jézus Krisztusba" - az élö Istenbe. Ámen.

Galambosi László

VILÁG VILÁGLÁSA
Hegyi Bélának

Tizenkét kapuláb gyöngyből van kiverve,
Az Úr Jézus széke közbül van helyezve.

(Székely karácsonyi kántáló)

Ördög átka minket latrok hintajába
bé sohase fogjon.

Fagyöngy holdas ága, Világ világlása
kunyhónkon virradjon.

Borítsuk bundánkat Jézus jászolára,
ne kékítse lábát hideg harapása.
Boldogan tekintsen az ingecskés Isten

éneklőanyjára.
Vigyük Kisdedünket magosságos helyre,
virágról virágra szájunk lehelgesse,
ha jár bajos pusztán s Ieruzsalem útján,

ne szálion hiába.
Poklos hajlokába. Lázár kamrátába

vigastul belépjen.
Golgota kövére csordogáló vére

honunkba segítsen.

Gazdag az ég, fénykertjében
pávabögyű csillag.

Ékességes Szú: jobbjában
liliomok nyílnak.

Kötényében aranyrozsa,
szirmon áll aGyennek.

Simogató kezeesket
sugárban lebegnek.

Kong a harang, hangot csorgat
muzsika-erdobe.

Farkast űzni öltözködjünk
fölizzó fehérbe.

Vidulj velünk Jézus, haltól tükrös szákot
emelgetünk. magtól duzzadnak a zsákok.
Kenyerünk karéját bőség csókolgatja,
subázott fekhelyünk bíbor koszorúzza.

Ördog átka minket latrok hintajába
bé sohase fogjon.

Fagyöngy holdas ága, Világ Világlása
mindétig ragyogjon.
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A SZENT CSALÁD - TARDON

Lukács evangélista többek között a következőket írja Jézus szűletéséról: "Ebben az időben

történt, hogy Augusztus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekségét írják
össze. . .. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea
Názáret nevu városából... Betlehembe... hogy összeírják feleségével, Máriával együtt,
aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte
elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik szállás" (Lk 2, 1-7).
"Nem jutott nekik szállás", tehát nem volt, aki befogadja őket. Ebből a mozzanatból indul
ki a Szent Család népi ájtatosság, mely élő hagyomány Tardon. A hivők ezt, miként más
népi-egyházi szokásainkat is - például a Lourdes-i Mária emlékezetére mondott énekeket 
teljesen spontán módon végzik. Karácsony előtt - több különbözö csoportba szervezödve 
kilenc napon keresztül, minden este más házhoz menve moridják-játszák, ezzel emlékezve
József és Mária Betlehembe érkezéséróll Az ájtatosság teljes szövege - melyben énekszó és
imádság váltogatják egymást - igen hosszú, időben csaknem két óráig tart, ezért az aláb
biakban részleteket közlünk belőle. A felvétel elkészítésében segítségemre volt Komáromi
Béláné, Böcskei Ignácné, Papp Miklósné, Szemán Katalin, Veréb János, Gaál Kálmánné és
Gaál Kálmán tardi lakosok.

VÁCZITAMÁS

J. ének

Keljetek fel kik elaludtatok,
Mert egy vendég érkezett hozzátok.
Nyissátok fel házatok ajtaját,
E resszetek be a Szűt'Máriát.

JÖI;/. Szent József, vele Szü; Mária,
Kint fázódnak a zord éjszakába.
Szállást keres házról házra menve,
De nem talál könyörülő szivre.
Nyissátok fel . . .

(Kopogtatnak)

Már az idő éjfél felé hajlik,·
Srü; Mária arca könnytől ázik.
Öt Szent József ekképp vigasztalja:
Volt itt régen valahol egy pajta.
Nyissátok fel . . .

El is mentek: a pajtát keresni,
De a Szent Szü: a sorsát kesergi.
Erőt vesz a nagy fájdalom rajta,
De nincs aki könyörülne rajta.
Nyissátok fel . . .

(Pásztorfiú)
Béni bojtár vagyok, Samu gazda fia,
Harminc birka őrzés az én fejem gondja.
Ahogy tegnap este hazafelé jöttem vacsorára,
Jó meleg cipora és túrós kalácsra.
Az utcasarkon bejordultam.
Két idegen váltdorral szembetalálkonam.
Kérdem tőlük: kik vagytok jóemberek?
Mi vagyunk József és Mária,
Nincs sziv Betlehemben, aki bejogadna,
Szegény Máriának aki szállást adna,
Azért hát kedves vendégek és kedves házigazda,
A Jó Istenre kérem, ide figyeljenek.
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Azok a jámborok, akik kint zdrgetnek,
Szállást kérni jönnek ide tihozzátok.
Fogadjátok őket szerény hajléktokba.
Úgy fogad be Isten a szép mennyországba.
Dicsértessék a Jézus Krisztust

Házigazda:
Mindörökké, amen.

Pásztorlány:
Békesség e háznak, minden lakójának.
Egy pásztorkislány köszönt be hozzátok,
Nevem Eszter, Ráchel unokája,
Vajon emberek, mire vártok?
Kincsre? gazdagságra? földi boldogságra?
Ha láttátok volna, hogy én kint mit láttam!
Egy szegény pár cseléd hogy jár házról, házra,
Isten nevében szállást keresnek,
Nem lelnek helyet egész Betlehemben.
Vajon jó emberek, mire vártok?
Kőből a sziveteks ha helyet nem adtok.
Hallom lépésüket, hallom menésüket,
Talán ide jönnek.
Nyissátok fel házatok ajtaját,
most kopogtat József, a-názáreti ács,
Fogadjátok őket szetény hajléktokba,
Úgy fogad be Isten a szép mennyországba.
Dicsértessék a Jézus Krisziusl

Házigazda:
Mindörökké, amen.

(Kopogtatnak).

Házigazda: Ki az?
József: Mi vagyunk, szállást keresünk.
H.: Kik vagytok, jóernberek, hogy ily későn keresitek a szállást?
J.: Mi vagyunk József és Mária. Mária nagy beteg, eressz be házadba megáld érte Isten.
H.: Nincsenek.nektek rokonaitok, hogy szállást adnának az éjjel?
J.: Hisz a ti rokonaitok vagyunk.
H.: Szép rokonok. Akkor keresik meg az embert, amikor rá vannak szorulva. Menjetek

Betlehembe, keressetek illöbb szállást mint az én nyomorult viskóm.
J.: Egész éjjel fáradoztunk, egész Betlehemet bejártuk, szállást sehol nem kaptunk. Eressz

be házadba, megáld érte Isten.
H.: A mi házunk kicsi és el van foglalva, de van kint egy istálló, abba meghúzódhattok. jó

lesz?
J.: Jó lesz, jó. Többet ér az a szívtelen emberek palotájánál.
H.: Jertek hát be jóemberek, foglaljátok el a szállást, melyet a jó házigazda számotokra

rendelt.
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2. ének

Jön az Atya, megígérte, kinek jött el végremélve a föld vándora.
Az égen új hajnal támad, szállást keres most magának az egek ura.
Máriának tiszta keble, szive szállás lesz neki,
E szűzön az Isten kedve, párja nem volt, nincs néki.

Nem méltó rá a bűn földje, tiszta, mint a harmat gyöngye, a nap sugara.
O reményünk szép zöld ága, Galilia bájvirága, szende ibolya.
Az alázat szent völgyébe elrejtőzve ott virul,
Mégis tudna földön-égen illatozó bájirul.

Fia lesz bár a legszentebb, szüzessége kárt nem szenved, ó öröm oka.
Az Úr, ami rég nem történt, felfüggeszté a koztorvenyt, ó mily nagy csoda.
Jézus lesz majd méh gyümölcse, ki minket megüdvozit,
Földre vonja szü; erkölcse, mely lelkében tükrözik.

A mennyei hársfa zendül, fénykövet jön magas mennybol, jön már Gábriel,
Bezorget a kisdedaitán, az ijrörnhírt édes hangon, híven zengi el:
Legyen, mondjd, a szúz szentség, az Ige megtestesül.
Emberséggel az Istenség titokszerün egyesül.

Íme mi is neked zengünk. Gábriellel megkosrontunk; üdvünk hajnala,
Szived szivünk üdviizletét, elfogadni ó ne késsél, lelkünk aranya.
Mennyben honol Szent Fiaddal boldogságunk csillaga,
Vezéreld fénysugaraddal híveidet is oda.

Beköszöntő ima: Íme elhoztam hozzátok a Szűzanya szentképét és vele méhének áldott
gyümölcsét az Úr Jézust, szent jegyesével Szent Józseffel egyetemben. Az ő áldásuk tér be e
szentképpel e házba, remélem, szívesen adtok szállást nekik e szent napra.
Házigazda: Üdvözlégy, Szűz Mária! Honnan van az, hogy az én uramnak az anyja jön hoz
zám, szerény hajlékomba? 0, de boldog vagyok, hogy eszentképet hajlékomban tisztel
hetem és neki szállást adhatok.

3. ének

Betlehemnek őslakói, álmotokból keljetek,
Akit vártok örvendezve, íme itt van kiiztetek:
Gyöngyharmatja Máriának, tiszta szivbál gyöngyözött,
Megváltónknak édesanyja, ím közétek költözött.

Keresitek-e a szállást, nyissátok ki kaputok.
József zörget az üdv előtt, ajtót ó ne zárjatok.
Hallja minden, egy sem szánja, mind kizárja Máriát,
Kirekeszti, tovaküldi az Istennek Szent Fiát.

Egy sem sajnál, egy sem szán meg, én jó anyám, ide jöjj,
Itt végy szállást, itt szegénynél, itt szivemben legbelől.

Hideg van az istállóban, itt szivemben melegebb,
Kedves anyám szállás gyanánt, vedd ki e gyarló helyet.

4. ének

Ide stállt a Szent Család,
Itt talált ő most szállást.
Szivűnkbe is így szállj bele
Drága Stent Család!
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Imádság: Ó Szűz Mária, mi a te méltatlan fogadott gyermekeid, akik szentképed előtt itt
összegyülekeztünk; mély alázattal lábaid elé borulunk és törődött szívvel bánjuk meg bűne

inket, amelyekkel anyai szívedet számtalanszormegsebzettük. Most a te anyai szózatod fel
ébresztett bennünket bűnös álmainkból, és résztvevő anyai pillantásod mélyen megillette
szívünket, azért visszatérünk hozzád bűnös utainkról és anyai kebledre borulva kérünk,
fogadj vissza bennünket gyermekeid közé az Úrjézus szerelmére, aki a keresztfán haldo
kolva anyánkul rendelt téged. Siess segítségünkre, ó Szűzanyánk és viseld gondunkat
nekünk, a te gyenge lábon álló gyermekeidnek, hogya te különös szereteted és pártfogásod
megnyerjük. Csupa gyermeki szeretetbőloly ájtatosságot végezzünk most, amely bizonyára
tetszeni fog anyai szívednek. Szeretnénk, ó, jó anyánk jövőre sok örömet szerezni neked
azon tömérdek bántalomért és fájdalomért, amelyekkel úgy földi életedben, mint azóta
folyton keserít téged az egész világ és most főleg ezen úrjöveti idő alatt, különösen szereted
gyermekeidet malasztokkal elárasztani, te anyja a szép szeretetnek. Az egész világ vissz
hangzik most dicséretedtól. főleg az annyira kedves hajnali misék alatt, mi is teljes bizalom
mal számítunk azért kegyeidre. Reméljük, bőven lesz azokban részünk.

Emlékezzel csak vissza, ó jóságos anyánk, arra az időre, mikor az isteni magzatodat szep
lőtelert szíved alatt hordozva és napokig tartó téli utazás fáradalmai alatt kimerülve, az esti
homályban Betlehem városába megérkeztetek és szűzi jegyesed hiába .keresett éjjeli szál
lást a rokonoknál, ismerősöknél. Éppen várandó állapotod miatt senki sem akart hajlé
kába fogadni. Szegény Szent József mennyire restellte, hogy nem tudott rÓlad illően gon
doskodni.Ó, áldott Szűzanya Mária, mily fájdalmasan eshetett neked ott az utcán állni,
házról házra járdogálni. Mennyire lenézhettek. megszólhattak az átmenők. Ó, ha tudták
volna, hogy te vagy az élő szentségtartó, aki a világ megváltóját méhedben hordozod, aki ál
dást viszessz vele mindenhová, de szívesen befogadtak volna. Ó, mily boldogok lettünk
volna mi akkor, ha Szent József hozzánk kopogtatott volna be, de szívesen adtunk volna mi
nektek szállást, de nagy szeretettel, nagy tisztelettel láttunk volna e~ mindennel. Mért ne te
hetnénk meg ugyanezt. Most szent képed nagy tisztelettel fogadjuk szerény hajlékunkba
úgy, mintha csak személyesen itt tisitelhetnénk köztünk. reméljük, szívesen veszed tőlünk

ó, Szúzanya, Szent Józseffel egyetemben e hódolatot és megáldod hajlékunkat, családi éle
tünket. Jézus, Mária, Szent József világosítsatok fel, segítsetek és üdvözítsetek bennünket,
amen.

16. ének

A Szent János szép kegyes áldása Jézus Krisztus drága szent keresztje
Szálljon ezen tiszteseéges házra. Legyen ezen háznak a teteje,
Mint régente Úrjézusé szállt apostolokra, Es a három nagy vasszöge ajtaja bilincse,
Úgy szálljon le mireánk is édes mindnyájunkra. Hogy a gonosz sátán képe meg ne kísérthesse.

Szent Jánost a Jézus legjobban szerette.
Szentséges két karját vállaira tette.
A Jordán tiszta vizében meg is keresztelte,
Az utolsó végvacsorát ővele végezte.

Jézus Krisztus töviskoronája
Legyen ezen ház ajtaja zárja,
Es a négy evangélista álljon négy sarkára,
Legyen ezen ház őrzője a szép Szü: Mária.

Dicsértessék Jézus Krisztus neve,
Szü: Mária földön és mennyekbe,
Es a teljes Szentháromság örök dicsőségbe,

Mondjuk hát mi is mindnyájan: mindörökké, amen.
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Imádság: Ó, názáretbeli Jézus Krisztus, Dávidnak szent fia, mennynek, földnek hatalmas
Ura, Istene könyörülj e házon, mely téged imádsággal tisztel. Ó, fölfeszített Uram, Jézus
Krisztus, őrizd ezen háznak népét, lakóját. Ó, szent kereszt, mellyel a mi urunk Jézus Krisz
tus meghalt, oltalmazd e házat s a benne lakókat. Az Úristen áldása áldja meg e házat, a
benne levőket és a Szentlélek ereje világosítsa meg őket. A f~lségesnek, az Atyának, Fiúnak
és Szentlélek Istennek áldása maradjon e házon; a legszentségesebb Szentháromság őrizze
ezen házat, hogy abba semmi szerencsétlenség ne jöjjön vagy gonosz ember ördögi cseleke
detei annak ne ártson, vagy tűz, égi háború, ártalmas szelek vagy egyéb szerencsétlenség és
veszedelem ne érje. A legédesebb Jézus Krisztusnak szerit neve, názáretbeli Jézus tartsa
meg e házat és szent békesség maradjon rajta és a benne levőknek. Jézus szent neve legyen
minden munkája kezdete és vége, amen.

17. ének

Isten veled, te jó család, már tőletek búcsúzom.
Köszönöm jó sziveteket, amért szállást adtatok,
Százezerszer szállion áldás reátok, .
Hogya Mennyország ajtaja számotokra kinyilion.

Ti voltatok kiválasztva az Isten szent anyjának,
Hogy hozzátok szállására Szent Fiával beszállion.
Százezerszer . . .

18. ének

Mint a pásztorok fohászát,
Három király ajándékát,
Oly kedvesen vedd imádságunkat,
Éneklésünket, szent olvasánkat.
E csekély [áradságunkat.

Jézus, Mária, Stent József,
Ha megsemmisül az élet,
Halálunkkor is ezt rebeghessük:
Jézus, Mária, József légy velünk,
Hogy üdvözülhessen lelkünk!

Imádság: Édes Jézusom, ha neked dicsőségedre vált imádságunk, éneklésünk. nekünk
adjad lelkünk üdvösségére, a megholtaknak örök nyugodalmára. Uram, hallgasd meg a mi
imádságainkat, és a mi kiáltásunk jusson el hozzád. Legyen áldott az Úr neve, most és
mindörökké.

19. ének

Elődbe borulok, jó Istenem,
Hogy ez estét meg engedted érnem,
Nem jöhet addig szememre álom,
Míg jó tettedet meg nem hálálom.

Köszönöm, hogy e napnak folyamán
Anyai gonddal vigyáztál rám,
Én a munkát, amelyben kezdenem.
Bevégeztem a te szent nevedben.

AZ éj homályában is rád bízom
Magam, hajlékom és családomot,
Tárd ki fölötte védő karodat,
Örzésünkre küldd el angyalodat.

0, te legjobb, legédesebb anya,
Szepldtlen virágszál, Szü; Mária!
Űrzésünkre, kérlek, te is jöjj el,
Vigyázz reánk szived szerelmével.

Szent palástod hő oltaln'ja alatt
Találhassunk tiszta stent nyugalmat.
Ha feljön a rózsapiros hajnal,
Köszönthessünk mint Gábriel angyal.
Kérünk, add meg szivünknek nyugalmát,
Adjon Isten csendes jó éjszakát!

Dicsértessék a Jézus Krisztus
Mindörökké, amen.
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Radó Polikárp

A VALLÁSI NÉPRAJZ ALAPVETÉSE

A legfiatalabb és napjainkban is alakulóban lévő tudományágat igyekszünk az alábbiakban
felvázolni. Tesszük ez.t azért, hogy némi eligaritást nyújtsunk azoknak, akik a vallási néprajz
iránt érdeklődnek, akik valamilyen formában bele akarnak kapcsolódni akispapság népszokás
és néphagyománygyüitd munkájába.

Szükséget érezzuk. ugyanis annak, hogy tisztázzuk a vallási néprajz fogalmát; legalább kör
vonalaiban rámutassunk sajátos területére, és ha mindjárt vázlatosan is, megismertessük
anyagát történelmi mélysegeiben. Teljességre nem számithatunk; hiszen még szinte áttekinthe
tetlen a terület, ossregyújtesre és rendsrereresre vár az a terjedelmes anyag, amit a vallási
néprajz magában foglal. Az itt közölt dolgozat csupán vázlata az 1947-48. év második félévében
a budapesti Hittudományi Karon elhangzott néprajzi eloadásoknak, melyeket Radó Polikárp
egyetemi tanár tartott. A dolgozatot az előadások alapján a Néprajzi Munkakdzosség készítette.

A) A VALLÁSI NÉPRA,JZ TÖRTÉNETE. Az általános néprajz történetében is csak évtize
dekre mchctünk vissza, a vallási néprajz pedig napjainkban vált ki az általánosból. Mégis
beszélünk a történetérol is, mert szálai előbbi időkbe nyúlnak, mint az első néprajzi társa
ságok megalakulása. Az első néprajzi társaság ugyanis 1878-ban alakult meg Angliában,
Folklore Society néven. Néhány év múlva hasonló célú társaság alakul Francia- és Német
országban is. Mi magyarok szintén az elsők között vagyunk. 1890-ben születik meg a Magyar
Néprajzi Társaság 350 taggal, és még ugyanebben az évben folyóiratot indít Ethnographia
címmel. Ebből az általános néprajzból vált ki a vallási néprajz. Nálunk Ipolyi Arnold mito
lógiájától (1834) lehet számítani az ilyesféle múvek megindulását. Kortársa, Sztachovits
Remig O. S. B. a hazai németség vallási életét kutatta. Ezek a vállalkozások azonban rend
szertelenek, A történelembe mélyen visszanyúló liturgikus szokásokat, főleg azok magyar
hajtásait Knauz Nándor és Dankó József, később pedig Zalán Menyhért O. S. B. Vizsgálta.
Nagyértéku vallási vonatkozású anyag található Kálmány Lajos múveiben és az Ethnog
raphia címü néprajzi szakfolyóiratban.

A vallási néprajz napjainkban lett önálló tudomán nyá. Hans Koren és Josef Weigert nevét
kell megemlítenünk, az utóbbi magyar vonatkozású anyagot is tárgyal müveiben. Itthon
Karsai Géza O. S. B. foglalta össze kettőjük megállapításait (A vallásos néprajz fellendülése.
Pannonhalmi Szemle, 1937). A hazai vallási néprajz elindulását Schwartz Elemér cikkétól
lehet számítani (A néprajz új útjai - a katolikus néprajz. Katholikus Szemle, 1934). Rendkívül
értékes munkásságot fejt ki Bálint Sándor egyetemi tanár (('lépünk ünnepei, Bp. 1938; Sacra
Hungaria, Bp. 1943 stb.), kívüle Manga János, Szendrey Ákos, Karsai Géza és mások is fog
lalkoznak vallási néprajzzal.

B) A VALLÁSI NÉPRAJZ FOGALMA. A néprajz tudománya - Bálint Sándor meghatározása
szerint - olyan kisebb-nagyobb emberközösség életét: lelkületét és környezetét ismerteti
meg velünk, amely egy nyelvet beszél, ösztönös és azonos hagyományokból táplálkozik, ez
zel sajátos kultúrát valósít meg (Népünk ünnepei, 7. l.).

Tárgyköre kizárólag a népre szorítkozik, ezért néprajz. Néprajzi szempontból - Hans
Koren meghatározásával - népen a nemzetnek azt a rétegét értjük, amely egész lényéve! a
közösségben gyökeredzik és prae-logikus, asszociatív módon gondolkodik. Ilyen rétegek:
parasztság, bányászok, falusi iparosok, erdömunkások, pásztorok stb. Vannak, akik a nép
tudomány, népismeret, néptan szót ajánlják, a néprajz azonban általánossá vált.

Jelzőül a "vallási" szót vesszük, a nyelvészeti szempontból kifogásolható "vallásos" szó
helyett, a .Jcatolikus néprajz" és "egyházi néprajz" elnevezést pedig kissé erőltetettnek

véljük. Ezért beszélünk mindenütt vallási néprajzró l.
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e) A VALLÁSI NÉPRAJZ ANYAGA. Vallási szempontból a néprajz anyaga annyiban kor
látozódik, amennyiben a vallási néprajz a néphit, népi erkocs és népi liturgia mibenlétét,
eredetét igyekszik felfedni. Azon elv alapján teszi ezt, hogy a népi megnyilvánulások vagy
ősi, közös kulturjavak - melyek az emberi természet legmélyéról fakadnak -, vagy felsőbb

rétegekből alásüllyedt kulturmaradványok (Gesunkenes Kulturgut), Ilyen lehet például
sok úgynevezett "babona", mely igen gyakran középkori szentelmények maradványa, de
kiszorulva a templomból, profanizálódott.

A vallási néprajz anyaga három nagy csoportba foglalható.
l. Néphit. Tartalmazza a nép lelkének hitanyagát. a katolikus hit igazságait és főleg azt a

sajátos módot, ahogyan azok a népben élnek, esetleg átalakulnak. A nép nem romlott, nem
babonás, még ha kissé naiv is. Elevenebb a hite, mint az intellektuelnek. A nép közel érzi
magához az Istent, nem racionalista elvontságban képzeli maga fölé, hanem az élet apró
cseprő dolgaihoz vonatkoztatja hatalmát, erejét: igazi dogmatikus hit ez, még akkor is, ha
azt hiszi, hogy az éjféli misén Úrfelmutatáskor a szentostyában meglátja Jézust. S vajon
nem látja-e meg hitével?

2. Népi erkölcs. Ide tartoznak a néphitből fakadó erkölcsi jellegü életmegnyilvánulások:
minden, amit a "möres" fogalma felölel. A népi erkölcs sokszor szigorúbb, mint a közvéle
mény erkölcse (a legény és a leány találkozását az íratlan hagyomány megtartása teszi a
nép szemében jóvá vagy becstelenné), máskor azonban a rosszat is hajlandó a nép szokás
sá, erkölccsé tenni (pl. az anyós szerepe az egykés vidéken a vagyon elaprózódása miatt).

3. Népi liturgia. Minden kűlsö forma, amit a nép Isten imádására használ. Ide tartoznak
még a szentségekkel, szent helyekkel (templom, temető), szakrális tájjal, búcsújárással, csa
ládi házzal kapcsolatos népi szokások; a nép körében alakult társulatok történelmi távlatú
vizsgálata (pl. a "Kalandosok" társasága: a hó Kalendáján gyültek össze, innen a nevük is), a
népi gyógyításmódok kezdve a piramisokban talált szővegektöl egészen a göcseji mon
dókáig. (A göcseji nép a ló lábficamának gyógyításánál valami .fice Márton'I-t emleget;
Radó Polikárp szerint ez nem lehet más, mint a "Virgo Mater" elmagyarítása, régi feljegy
zésekben, kódexekben ugyanis követni lehet az átmenetet: Virgo Mater, fice Mater, fice
maper, fiee Máté, fice Márton.)

D) A VALLÁSI NÉPRAJZ FELADATKÖRE. Hármat foglal magában: gytiiteni, szétvalasz-
tani, rendszerezni (colligere, distinguere ct ordinare). '

A gyújtés a legelső és legfontosabb: életszerű, gyakorlati beállítottságú emberek munkája.
A másik kettő már módszertani kérdés, mely bizonyos fokig a gyűjtés munkájára is vissza
hat. A szétválasztásnál ügyelni kell arra, hogy mely vonások fakadnak a nép lelkéből és me
lyek indultak el magasabb értelmiségü rétegekből, hogy a néphez lejutva bizonyos változá
sokon essenek át. A rendszerezesi sokféle módon lehet elvégezni: a hármas anyagfelosztás
szerint (hit, erkölcs, liturgia) kézenfekvő az egyházi évvel kapcsolt rendszerezés is (ezt teszi
Bálint Sándor a Népünk ünllepei-ben), vagy egyéni módok.

E) A VALLÁSI NÉPRAJZ ANYAGÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE A TEOLÓGIAI TUDOMÁ
NYOKKAL (vö. Karsai Géza: Hittudomány és néprajz. Theologia, 1937). A vallási néprajz a
teológiának majdnem minden tudományát érinti.

A dogmatikus vizsgálhatja a népi hitvilág és a normatív hitletétemény viszonyát, összefüg
géseit. Az apologéták a néprajz segítségével kivédhetik azt a támadást', mely szerint a kato-,
likus vallás dogmái és erkölcsei nem alkalmasak a széles néprétegek számára, mert elvont
ságukban nem tudják megérteni és magas eszményeit megvalósítani. A moralisták a népi
erkölcsvilág terűletén elemezhetik többek közott az egyéni és közösségi felelősségről, a
búntudatról. a magántulajdonról. a különféle erényekről vallott felfogásokat, megnyilatko
zásokat. A biblikusok kutatják népünk életének ószövetségi vonásait, a Szentírás haszná
latát a. nép életében, a Szentírás hatását a mondák-Iegendák világában. Ahomiletikának
szemléltetó anyagot, közvetlen kifejezésmódot nyújt. Főleg sokat nyer vele a liturgia:
megmutatja, hogy kapcsolódik bele a nép a hivatalos istentiszteletbe, hogyan töltötte meg
keresztény tartalommal a sokszor pogány eredetü szokásokat. A liturgia, a liturgiatörténet
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és a néprajz összefüggéseit legjobban az a tény bizonyítja, hogy a vallási néprajz kutatói a
legtöbb anyagot a népi liturgia területén találták. Az egyháztörténeti pozitivizmust meglen-

, díti a szellemtörténet felé, a néprajzi adatok segítségével sokkal jobban tud beletekinteni
a korok és eszmei áramlatok mélyére. Szerepet kap történeti szempontok érvényesítésében
(pl. történeti források feltárásával), sok kérdést tud tisztázni népünk hitéletével kapcsolat
ban (pl. a szentek tisztelete). Az egyházjog szintén felleli a maga terűletét. Ide tartozik
többek között a szokásjog áttekinthetetlen területe, a zsinati határozatok hatása egyes -szo
kások kialakításában és elterjedésében, stb.

A valláslélektan és a vallásszociologia - mindkettő szintén eléggé új tudomány - müvelöje
a stigrnatizáltak, démonikusok, mániákusok, halottlátók, jelenéslátók. álomlátók, szektás
megmozdulások, zarándoklatok, búcsújárás. egyházi vonatkozású népi társulatok stb. terü
letén dolgozhat. Az egyhárnnivészet és a ntúvésrettdrténelem templomaink, szobraink, farag
ványaink, szentképcink sokaságából meríthet megannyi népi díszítő elemet, ábrázolási
módot, művészi elgondolást stb. Az egyházi zene és ének, valamint a néprajz közötti kap
csolatra elég bizonyság Bartók és Kodály elismerése, mellyel a népzenét és a népéneket il
lették. A vallástörténet és a néprajz összefüggései is nyilvánvalóak és nagy jelentőségűek.A
katolikus vallási néphagyományok között sok pogány és idegen vallásból asszimilált anya
got találunk. A vallástörténet számára a néprajz tarja fel a pogány gyökereket és a termé
szetes színezetú vallási felfogást, a vallástörténet viszont rámutat egyházi szokásainknak a
többi vallással való nemzetközi kapcsolatára. Az aszketika bőséges anyago t fedezhet föl töb
bek közt az önmegtagadásoknak és vezekléseknek erényekre vonatkozó népi mondásaiban.
A misztika a látomások. jelenések, jövendölések területén és a mágia, a démonizmus vizs
gálatára támaszkodhat.

Szándékosan hagytuk utoljára a lelkipásztorkodástant, mert most ez érdekel minket a
legjobban. Korunk lelkipásztorkodása nem boldogulhat a vallási néprajz ismerete nélkül.
Alapvető követelmény, hogy ismerjük a népek Iclkulctét, gondolkodásmódját, életkörül
ményeit, vallási szokásait, hagyományait, amelyhez küldetést kaptunk. A legtöbb pap egész
életét, vagy legalábbis életének java részét az egyszerű nép közt tölti. Ha ismerjük őket,

nem állunk majd értetlenül, idegenül, esetleg fejcsóválva olyan megnyilatkozások és szo
kások előtt, amelyek népünk hitéletének értékes elemei; akkor meglátjuk az igaz értékeket
és azokat feltétlenül megőrizzük, s ha kell, nyesni tudjuk a vadhajtásokat is. Vigyázzunk
azonban a nyesegetessel és a gyomlálással. nehogy a dudvaval vagy éppen ahelyett az ér
tékes palántát tépjük ki jóhiszemű tudatlanságunkban. Kell ismerni a városi embert, annak
életrnódját is, de a falusit annál inkább. Az a helyzet ugyanis, hogy a pap nevelkedese vá
rosban, az úri modor, az illemszabályok betartásával, a városi kultúra, tudomány, múvészet
tanulmányozásával - még ha falusi származású is - maga is polgári vonásokat vesz fel, vá
rosias jellegű lesz. Nem kell tehát külön tanulmányoznia a városi ember lelkűletét. tud ve
lük bánni. Ezért van az, hogv sok pap fél a falutól, szívesebben jár, jobban érzi magát úri
szalonokban, mint a bagófüstös paraszti viskókban. "A néplelkész. aki ugyanazt az iskolát
járta, mint városi társa, magasabb rnúvcltsége s az igazi néptől való elszaka'dása folytán az ő
pasztorációs anyagát sokszor nem ismeri, annak lelki rejtekébe soha igazán bele nem néz,
népének vérét, tüdejét, szívét annak szellemét soha alaposan meg nem vizsgálja és éppen
ezért állandóan tévesen diagnosztizál, aminek kövctkczrncnye. hogy hiveivel nem sokra
megy" - írja Schwartz Elemér tEthnographia. Vallási néprajz, 1928. 2. füzet).

A városi születésü papnak magától értetődő kötelessége a néprajzi értelemben vett nép
megismerése, mert közvetlenül vagy közvetve. hosszabb vagy rövidebb ideig ö is kapcso
latba kerül a néppel papi muködésébcn. A falusi srármarasú teológusok nak könnyebb a dol
guk, de nekik is feladatuk tudatosítani és elmélyíteni a nép ismeretét.

F) A VALLÁSI NÉPRAJZ FORRÁSAI. A vallási néprajzot tágabb értelemben kell venni:
nemcsak a ma is meglévökct, hanem a történelmi mélységekben is kutatni kell. A fqrrások
java része, mint a népszokások is, a múltba nyúlik vissza. Ezek a források a következők:
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1. Kozépkori kézirásos és nyomtatott liturgikus könyvek. Misszálék, breviáriumok, rituálék,
zsinati határozatok, vezeklökönyvek, ereklyejegyzetek. Legendáriumok, épületes irodalom,
Iibri miraculorum stb.

2. A középkorból fennmaradt nyomtatott liturgikus könyveink kézirásos beiegyzései: E terület
kutatására különösen alkalmasak a történelmi viharok között is meglehetősen épen ma
radt kolostori könyvtárak (Pannonhalma, Gyöngyös, Szombathely stb.). Igen értékes nép
rajzi adatokat talált Radó Polikárp 141 nyomtatvány átvizsgálásával (l. "Nyomtatott litur
gikus könyveink kézirásos bcjegyzései" 122 oldalnyi terjedelemmel).

3. Torvénvsréki jegyzökönvvek. Első példája az úgynevezett Váradi Registrum, Fráter
György kiadványa az istenítéletekröl (1550). Karácsonyi János újból kiadta. Híresek az
I728-29-es szegedi boszorkányperek aktái is.

4. Kolostori irodalom (1490-1541). Horváth János elnevezése a magyar irodalmiság forrás
tel-ületét is megjelöli. E magyar nyelvu kódexekben fólcg az ünnepek rnegűlésérc,Mária és
a szcntck tiszteletére, a szertartások végzésére találunk sok utalást. Az Ethnographia 190s-i
számában Katona Lajos ír Kedd asszonyáról. Szeged környékén ugyanis mindmáig na
gyobb ünnepélyességgel ülik a keddet Szent Anna tiszteletére (főként a magtalan asszo
nyok). Ennek a szokásnak nyomai megvan nak már a Teleki- és Kazinczi-kódcxckben is.

5. Hitúiiták és a velük vitárok irásai. Értékes forrasterület. mcrt sok vallási szokásról, azok
katolikus mivoltáról éppen a protestánsok szolgálnak hasznos adatokkal. Szkárosi Horváth
András I946-ban gúnyolódva ír Tállyán a katolikusok "agyaras rniséjé'l-röl. Az adventi misét
nevezték akkor "missa aurca'I-nak. aranyos rnisénck, az aranyosból aztán agyarast formált
Szkárosi. Bornemi\ssza Vétel' ördogúzési formulákkal szolgál Ördögi kisértetek-röl szóló
könyvében.

6. Olyan újkori kéziratok, amelyek régebbiek leirásai. Nyári Albert az Ethnographia 192s-i
évfolyamában ráolvasásokat, kuruzslásokat közöl a birtokában lévő kéziratokból, melyek
azóta elvesztek. Katona Lajos Gyöngyösön talált ördögűzö formulákat, melyeket Bajor
országban írtak Ic 1665 körül.

7. Plébániai levéltárak anyaga. Ez a terület, bár legkönnyebben hozzáférhető, mindeddig
teljesen fclkutatatlan, pedig igen sok értékes adattal szolgálna. Ide tartoznak a historia
dom us, a Canonica visitatio és az anyakönyvek régi bejcgyzései is, Igen nagy érték: Liber
consuetudinarius sec. chorum almae Agriensis (egyetlen példánya Krakkóban van).

8. XVII. és XVIII. századbeli történeti munkák (Hevenesi G., Katona, Pray adatai).
9. A "szakrális tájak" adatai. Egy-egy népszerű szent, kegyhely, kegykép, ereklye virágzó

kultúrközpontot alakíthat ki (pl. a palócság mátraverebélyi központja). Ezek adatai,
mondái, legendai feljegyzései értékes anyagot szolgáltathatnak.

10. A gyűjtés. Ez igényli a legnagyobb fáradságot, ez adja a legtöbb anyagot, és sok örömöt
is szerez az igazi gyújtónek.

G) A VALLÁSI NÉPRAJZ RENDSZERBE FOGLALÁSA. A rendszerezest hármas anyagfelosz
tás szcrint végezzük: I. Vallási hiedelem (néphit). II. Vallási szokások: (népi erkölcs). Ez a két
rész még nincs feldolgozva. várjuk a hozzászólásokat III. Népi liturgia. Alább felépítését
adjuk ennek.

l. ISTEN CSALÁDJA.
A) Szakrális kapcsolat Istennel.

a) A szentmise folklórja. Hogy mennyi minden tartozik ide, csupán a témaköröket jelölve
is láthatjuk: áldozati adományok és maradványai (az offera-kérdes), Úrfelmutatás, halottak
miséi, fogadalmi misék. A karácsony elötti 9 nap miséje (aranyos rnise), adventi misék.
Misesorozatok. Primiciás misék (egy kassai graduáléban) a céhek miséi. Misemagyarázatok
a Pray-kódcxtöl kezdve (hogyan viselkedjék a nép a szentmisén).

b) A nép részvétele a zsolozsmán' (magyar vesperás néhol még ma is minden vasár- és
ünnepnap).

e) Avigiliák és mai emlékei. Jeremiás siralmai. A genealógia olvasása karácsony elott.
d) Betlehemi játékok. Vízkereszti játékok (a "Tractus stellae" misztériumjáték a Hart

wick-kódcxben). Húsvéti játék (Iudus paschalis), cbböl fejlődött ki a mai feltámadási
körmenet.
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B) Boldogasszony népe.
aj Mária szerepe az Árpádok alatt, az Anjou-korban stb.
b) Középkori Mária-kegyhelyek, mai búcsújáróhelyek.
ej Ave Maria, angelus Lorettói litánia, rózsafüzér stb.

C) A szentek polgártársai. Egyes szentek különleges tisztelete vidékenként, ünnepeikhez
fűződő szokások.

2. ISTENES ÉLET.
aj A születés folklórja: keresztnevek, egyházkelő stb.
b) A mindennapi élet szentelményei. Néhány témakör: borszentelés, vesszőzés, boszor

kányság, tolvajlás, szemverés, kincskeresés, a szenteltvíz, szentelt füvek alkalmazása, beteg
ség idején a gyógyító szentelmények, szentelményes fürdő, sebre való ráimádkozás, orbánc,
szárazbetegség gyógyítása.

ej A házasság. A fiatalok találkozásától kezdve mindent az iratlan szokásjog szabályai
alapján végeznek. Esküvői szokások.

d) Halál - temetés szokásai.
3. ISTEN ÉVÉBEN. A magyarság ünnepei. Alapvető munka: Bálint Sándornak Népünk

ünnepei. Ki lehet egészíteni a farsangi szokásokkal, szerencsétlen napok jegyzékeivel (dies
aegiptiaei) és egyéb megfigyelésekkel. Például: Aranyvíz: piros almát és vasfejszét tesznek a
vízbe, ebben mosakszík a család, hogy friss legyen, mint a víz, piros, mint az alma és erős

mint a vas.
4. ISTEN HÁZA A magyar nép szakrális helyei: templom, kápolna, útszéli kereszt, temető,

szakrális táj, búcsújáróhely, a családi otthon szentélye stb.

HIT ÉS ÉLET

KÖLTŐ A VÉGEKEN

Feledhetetlen élményben volt részem ez év augusztusában. Éppen 64. születésnapomon.
Író-olvasó találkozóra kaptam meghívást Kovács Tibor plébános úrtól - Újirázra. A meg
hívást természetesen örömrnel elfogadtam. Többszöri levélváltás után kiteregettem íróasz
talomon Magyarország térképét. Kerestem rajta Üjirázt.

Soha hem jártam ezen a tájon. Pedig valamikor országjáró újságíró koromban a Szabad
Szónál csaknem minden zegét-zugát bebarangoltam az országnak. Legtávolabb Berettyó
szentmártonban jártam 1946-ban, egy kiszuperált parasztpárti katonai dzsippen, hogy fel
kutassam István öcsém sírját, aki ott esett el a falu szélén ...

Újiráz a Berettyó és a Sebes-Körös deltájában szunnyad, Szeghalom és Komádi légvo
nalában. Alig ezer lakosú kis település. Gondozott, szép templomkertjében sárgán, pirosan
virítottak a rózsatövek, jó illatot lengető őszirózsák.

S ahogy a Trabant - Kovács Tibor plébános vezeti - végigsiklik a hibátlan betonon, a vég
telen pusztaság távolából tanyák, gondosan megművelt földek vonják szemet gyönyörköd
tető koszorúba ezt az áldott nyugalmú vidéket.

Szorgalmas és barátságos nép lakja ezt a tájat. Kézfogásuk, ölelésük, a belülről fakadó
őszinte tisztelet és szeretet a városból jött költőnek az emberség megható példája.

- Kétnapos programról van szó - mondja Kovács plébános. - Most átmegyünk Szegha
lomra Nagy József plébános kollégámhoz, mert ott is szeretnék látni ...
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Templomban még soha nem szerepeltem. A várakozó' hivők arcán sugárzik a boldogság.
Megölelnek. Az esti áhítat után következem én a verseimmel, a magtárból átalakított szeg
halmi katolikus templomban. Csak két verset olvasok fel a Minden élák útján címu ver
seskötetemböl, Megtapsolnak. Ezen rneglepödöm. Templomban taps? Fekete kézitáskám
ból előkerül néhány verseskötet. Percek alatt gazdára lel.

Nagy József plébános szúk rezidenciájában fogad. Az asztalon szendvics, bor, a székeken,
szenyegen fiatalok vesznek körűl. Kérdeznek, és én válaszoigatok. Estére hajlik az idő. Föl
búg az utcán várakozó Trabant, és szállásunkra hajtunk, Újirázra. Kényelmes vendégszoba,
soha nem tapasztalt, kedves vendéglátás. Aztán nyugalom, hogy másnap vasárnap az újirázi
hívek is megismerhessenek.

Nem egyszerű vasárnapi szentmisés nap ez az évenként megismétlődőszertartás. Másra,
valami újra készül Újiráz. Az ország rninden részéből jöttek régi hívek - ministráns-váltásra,
A virággal díszített templom áhítatos csendjében őszirózsából font koszorú. Ezt adják át a
már nem ifjak - az ifjabbaknak.

Közben a hívek ajkán fölcsendülnek ismert népdalmotívumokra átírt énekek, szívemnek
oly ismerős és kedvesek, hogy. bepárásodik a szemem. S míg hallgatom, arra gondolok:
ilyen nagyot változott a világ! A liturgikus szertartás is "nyitottá vált". Hazáról, békéről,

szeretetröl beszél Kovács Tibor plébános.
A mise végén felzúg a társadalmi munkában épített, hosszú hallgatásra kényszerített, új

jáépített orgona. Betöltve ennek a szép kis templomnak barokkos boltívét. Tornyából a mi
sékre hívogató harang messze kong a település házai fölött.

A plébánia könyvtárszobájában a polcokon kutat a szemem. Ott látom Weöres Sándor,
Kassák, Nagy László, Sík, Puszta Sándor és a népi írók különböző alkotásait; verseket, re
gényeket, egyházi és világi kiadványokat példás szortimentben.

Jegyzetfüzetembe be is írom: "Ujirázon, Szeghalmon olyan népművelési missziót végez
nek a fiatal plébánosok, hogy nevük méltó a megörökítésre!" Figyelő szemünk túl lát a vég
telen tájon; belelát a szomjazó lelkek mélyvízébe - mert kölcsön is adják könyveiket -,
ahol kavarog a napi gond, és az álmokat messzi világok sátáni mesterkedései borzolják. Ők
azonban megingathatatlanok.

Hisznek hitükben és hirdetik az emberiség katasztrófájának elháríthatóságát. Együtt él
nek a néppel itt lenn a végeken - mert számukra ez rendeltetett. Nem ismernek fáradtsá
got, fájdalmat, keserűséget, csüggedést; mosollyal ébrednek és alszanak el. A kusza lelkek
böl, munkájuk nyomán, a sebezhetőség tüskéi kihullanak.

Írók, költők, múvészek, növekszik lelketekben a vákuum. Töltessétek föl magatokat az
emberek által nyújtott szeretetteÍ ...

KOPRÉ JÓZSEF

Vámosi Pál
\

Ezsaiás hitével (16, 19)

Nem történt meg, de megtörténhet:
egy lesz-egyszer-még-nyáron
reám talál egy régelfeledett,
születésem előtti álom,
mit őrzött, mint piramis a holtat,
a hűséges emlékezet.

Akkor föllángol majd a nap,
fény s világ ölelésbe olvad,
és Ezsaiás hitével
megmozdulnak a holtak.
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A BIBLIA FÖLDJÉN
Burget Lajos riportja

A Maalula fölé magasodó 1700 méteres szirt tetején, Szent Szárkisz kolostorban Michel
atya bort tölt a gyűszűnyi ezüstkehelybe. A kissé borostás arcú libanoni páter egészsé
günkre emeli saját termésú, piros aszuját. aztán körbevezet a hajdani pogány szentélyböl
kialakult templomkán. Az oltárkő széle itt még felfelé hajlik, mint az egykori pogány, vért
felfogó oltároké.

- Igen, ez az egyetlen a világon - mondja páter Michel - de van itt még valami, ami egye
dülálló. - És mondani kezdi a Miatyánkot. Aráni nyelven, mint egykor Krisztus tette: Aboun
(Mi Atyánk) Dbashmayo (a mennyekben) netkadash (szenteltessék meg) shmokh (a Te
neved), Tetté (jöjjön) malkootokh (a királyságod) nehwe (legyen) sibyonokh (a Te akaratod)
aykano (miként) dbashmayo (a mennyekben) off (úgy) baroa (a földön). Hablan (add meg)
lahmo (kenyeret) dsoonconan (a nekünk szükségest) yawmono (ma) washbooklan (és
bocsásd meg) howbain (bűneinket) aykano (úgy) doff (mint) hnan (rni) shbakn (meg fogjuk
bocsátani) lhayobain (a vétkezőknek) Ou-la (és ne) taalan (vigyél minket) lnessyoomo (a kí
sértésbe) éla (de) [assolan (szabadíts meg) men (tól) beesho (gonosz). Metoul (rnive l)
ddelokhee (tiéd) malkootho (hatalom) haylo (erő) ou teshbohtbo (és dicsőség) loalam (örök
kön) olmeen (örökké). Ameen (Amen).

- A faluban arámit beszélnek ma is - teszi hozzá. - Maalula keresztény település, híven
őrzi a múltat -, majd bekapcsolja a magnetofon t, melyen tizenhét nyelven hangzik fel a
magyarázat arról, hogy itt arámul hallható az Úr imája.

Az élmény, a mcssze több mint nyelvi érdekesség képek egész sorát hívta elö bennem. El
múlt órák és napok szíriai emlékei tolakod tak elö, s kaptak az eddigi érdekességek mellé
immár magyarázatot is. A legfrissebb az volt, amikor Maalulában barangoltam. Szent Pál
egykori tanítványának, TekIának kolostora környékén, a szúk utcacskákban. Itt ütötte meg
fülemet egy hang. Asszony szólította a vízcsatorna mellett tocsogó, üldögélő leányát. 
Kumi! - kiáltott rá. A lányka felállt, és indult hazafelé. Hol találkoztam ezzel a szóval? Az
arám nyelvu, az imént hallott Miatyánk után hamar rájött cm. Amit Márk evangélista írt le a
6. rész 41. versében. "És megfogván a gyermek kezét mondá neki: Talita kumi! ami annyit tesz;
Leányka, mondom neked, kelj fel."

Bibliai a falu képe is, az itt élök a szamárháton, a buszok ellenércIs olyanok, mintha
évezredekkel ezelőtt fclejtödtek volna e tájon. Kapaszkodom felfelé a görgeteges hegyolda
lon, hogy onnan nézzek le, mint a megkísértett a kínált csodára. A szél kegyetlenül fúj, lük
tet a halántékom is az erölkődéstöl. A hosszú sziklavonulatokhoz szerotnék eljutni, amely a
monda szerint szétnyílt, hogy az üldözött tanítvány, Tekla, menedéket találjon a kövek
között üldözői, köztük apja elöl. Hatalmas kö mögé .iilök megpihenni. Tölem pár lépésre
ember bukkan ki a köerdöböl, Kockás fejkendője nyakát is fedi. Szakálla hófehér. Hosszú
botja elárulja: pásztor. Béke veled! - köszöntjük egymást. Csodálkozik az erre szokatlan
hegymászón. aki a kövek között küzdi magát felfelé.

- Szép az idö - szólítom meg. - Igen, Baál adott esőt. - S a Baál névemlítésekor meg
hajtja a fejét. Ki hinné, hogy a föníciaiak egykori istene, az úr, mennyi évezredet él túl!
Dicsérem bárányait. Valóban szépek, mások, mint a mieink.

- Tizenkettő van - mutatja a hosszú szörú állatokat. - És egy sejtán. - Nem értem - mon
dom neki. - Sejtán - ismétli, és a kecskére mutat. Csúnya, fekete állat. Külön legel a többi
től, kicsit elrnaradozva harapja a gyér, száraz, tövises bozótot. Lassan kiderül: a sejtán szó
nemcsak kecskét, de gonoszat is jelent. Sátánt. "És összegyűjtenek eléje núnden nemzeteket;
és elválasztja őket egymástól, tniként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktol" (Mt 25, 32).

Esteledett. Az öreg pásztor elindult juhaival. S a hegyoldalon a többiek is; A tíz-harminc
állatból álló csapatok egy nyájba gyülekeztek. Összebújnak, éjszakára, melegedni. - Így
szoktuk - mondja a kevés szavú -, aztán reggel csak kiáltunk, mindenki mást, s újra indu-
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lunk a hegyre. És hogy megmutassa, mint történik, kezét szája elé teszi, s a kövek vissz
hangozzák a síró hangot. "Az én juhaim szavamat hallgatják; és én ismerem őket, és' követnek
engem ... " (Jn 10, 27). Az állatok most is sorakoznak mögé. "Midőn juhait kiereszti, előttük

megyen, és a juhok őt követik, inert ismerik szavát" (Jn 10,4).
A kis maszek buszon Bosra felé hajt a kíváncsiság. Asia Provincia egykori székhelye nagy

élményeket ígér. Zötykölödünk, és rnindenűvé betérünk. ahová csak akarjuk. A)áj történel
mi. Elmaradnak Damaszkusz házai, véget ér a Ghuota oázis zöldje. Vándorló népek évezre
dekóta vonultak e tájon. A Biblia ezt a vidéket úgy emlegeti, mint Básán és Gileád földjét.

A buszról nézve erre még mindcn békés. Tevék, szamarak karavánjai vonulnak köves
pusztán, a fejkendöket szorosan arcuk elé tekerő hajtókkal. Jobb kéz felől a Hermon vonu
lata sejlik fel. Átmegyünk a Yarmuk folyó hídján. A Jordán és a Genezáreti tó felé igyekvő

gyors víz az ország déli határát sejteti. Erre felé már nem olyan békés a környék, mint ami
lyennek látszik. Katonai ellenőrző pontokon állítják meg a járműveket. A köves, sivatagos
terepen álcázhatatlan meztelenscgbcn állnak a légvédelmi radarállomasok. a támaszpon
tok. Közeledünk Jordánia határa felé.

Útitársaim - csupa arab férfi - oda sc figyelnek a látványra. Sajnos, volt idejük megszokní
azt, hogy Szíria nyugati és déli határain társbérlők lettek a katonák. Nyugat felől ágyúk,
rakéták fenyegetnek, s a déli szomszéd scm barátságos. Dcraaban, a hatál-őrző állomáson.
egy kisvárosban hosszabb pihenőre állunk meg. Az élet hétköznapian zajlik. A levegő kelle
mes, a Drúz hegység felül friss légáramlatok érkeznek a szuk utcákra, a piacot jelentő térre.
Ritka lehet e tájt az európai utas. Egy férfi lép hozzám, több nyelven szólít meg, hogy be
szédbe e1egyedhessünk. Végül a franciánál maradunk.

- Palesztin vagyok. Itt dolgozom a közelben. A foglalkozásom: mérnők. Én keresztény
vagyok, tulajdonképpen Libanonban születtem. Ha olvasta a Bibliát, biztosan tudja, milyen
helyen jár. Ez is valamikor a Palesztinó Khora, azaz ahogy Hadriánus 'császár nevezte
134-ben, Syria Palestina földje, Sokan azt rnondjak, mindez a filiszteus névből származik.
Akárhogy is, az bizonyos, én is sémi vagyok..Azt kérdezi, hogy egyben antiszemita vagyok-e?
Miért lennék? Nekünk a zsidókkal lényegében semmi bajunk nincsen, Izrael állam nem
jelent egyet a zsidó vallású emberekkel.

Nézem a jővó-mcnoket. Számárháton utazó arab asszonyok, Marlborót áruló férfiak, s
mosolygó Fiúcskák. akik banánt kínálnak, narancsot, mandarin! az utazónak. Palesztin
ismerősöm elkísér a határig. Magyaráz, s közben mindig a békességről, hazáról, a Paleszti
nát adó Mcssiásról beszél. Itt van itthon 'a hontalan, ma ez a hazája; félti, óvja.

- Nézzen o~a - mutat ujjával nyugat felé -, most derült az idő, s amit ott lát, az a Her
mon. Több mint 2700 méter magas hegy. Még arrább, ha Damaszkusz körül járt, láthatta a
3000 méter fölötti Libanon hegységet. Mcssze világít mindkctrö, valós és átvitt értelemben
is. Aztán ott 'az Efráim-hegy, aztán a Gilboa, ahol csatát, életet, gyermekeket vesztett Saul
király. Mindez Palesztina hegyrajza. Mi, palesztinek. mégse mindent és mégse mindezt kér
jük. Mi egy kisebb hazáért harcolunk, de harcolunk.
Sofőrünk tankolt, indulhatunk tovább. Az út poros, s Szaida felé utazva rosszabb is, mint

eddig volt. A táj viszont lenyűgöző, a drúz falvakban még szölörnúveléssel is találkozunk. A
vulkanikus hegység sehol nem emelkedik uralkodóan a táj fölé, lankai mégis változatossá
teszik a vidéket. A buszon a hangulat feszültebb. mint annak előtte volt. A jordániai határ
mellett utazunk, s a megbomlott nyugalom uralma alá keríti az embereket.

Egy mohamedán sejkkel ismerkedern össze. Ő is utas. Falujában drúz keresztények, ara
bok, ide települt palesztinak vegyesen laknak. A sejk vallási ügyekben toleráns, mint
amilyen mindig is volt az iszlám. Politikai kérdésekben már korántsem. Indulatosan szól az
izraeli állam támadásáról, s lelkesen beszél a paleszetinok harcáról. amit támogat.

- Mi, szírek, alapvetöen békések vagyunk. Tanításunk is szeretetet hirdet, a Próféta is
erre tanít. De hagyni nem fogjuk magunkat. Tudja, én akkor vagyok a legszomorúbb, ami
kor azt látom: még az is előfordul, hogy arab arab ellen, muszlim muszlim ellen fordul.
Pedig ez a táj, ahol most utazik, a mi tanításunk szerint is szent. Erre járt Mohammed, erre
járt Jézus, aki nekünk is prófétánk. Én hiszek a békességért vivott küzdelemben, ami remé
lern hamarosan sikert hoz, inshallah ha Allah is úgy akarja.
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Szamarak, öszvérek jönnek szembe az úton. Békés földmúvelök, mesteremberek ülik
meg őket, vagy vezetgetik kötőféken az állatokat. A főút mellett távíró-oszlopok futnak, raj
tuk száguld a hír, az üzenet. Vajon mit mond a telegráf itt és ilyenkor? Elbúcsúzom új isme
róseimtól. utam másfelé visz. Kitérőt tervezek egy Shejkh Mcskinben lakó-öreg beduinhoz.

Hatalmas fennsíkra érkezünk, melyet véges-végig kövek borítanak. Van, ahol felszedik
őket, falat húznak belőlük, hogy a széltől óvják a magot. Kő és kő mindenfelé. Szép, lapos
magyar tájakhoz szekott-szemern mintha vibrálna, a kö hátán is követ lát. - Lehet itt élni?
kérdezem magamtól és útitársaimtól. Magyarázzák, mint szántja a követ az ember, szedé
geti a mag útjából. Csak itt és most értem meg Lukács evangéliumának 8. része 4-8 verseit:
"Kiméne a magvető elvetni az ő magvát. És amint vetett, némely része az útfélre esék, és elta
postaték. És az égi madarak felvevék azt. És másik a kősziklára esék, és kikelvén elszárada,
mert nem volt nedvessége."
, Kivilágosodnak az Újszövetség 17 kifejtett példabeszédének mondatai, azok értelme, s
látván látni, hallván hallani kezdek, itteni módon, ősin és mégis main. Háttérben, a távol
ban feltűnnek a Hermon vonulatai. Így érkezem Shejk Meshkinbe. Az öreg szívesen fogad,
s házát házamnak ajánlja. Letelepszünk a gyékényre, amit a földre terítettek, s udvarias sza
vakkal ismerkedünk. Aztán elénk kerül a tál, benne rizs, juhhús. Az öreg fia tálcán nyújtja a
kovásztalan, lapos, lángosszerű kenyeret. Házigazdám levesz egyet a tálcáról, középen ket
tészakítja és felém nyújtja: - Együnk! - Megdöbbentő a pillanat. A pátriarka-arcú beduin
mozdulata megborzongtat. "És vevén a hét kenyeret, hálát adván megszege és tanítványainak
adá, hogy eléjük tegyék." (Mk 8, 6). A hálaadás sem maradt el. Az öreg arab, ki lehetne Lábán
vagy Jákob, mártani kezd.

Mártani - mondom -, hiszen itt úgy illik, hogy a kenyérből formált kis tölcsérrel meg az
ujjakkal bánunk az étellel. Finom, fűszeres falatokat eszem, s miután a hosszú autóút után
megéheztem, nem is titkolom jó étvágyamat. A pisztáciával körülrakott birkanyelv felé nyú
lok. Házigazdáim is. Aztán vissza kapja a kezét. Tessékelem, de elhárítja. Hosszú eszmecsere
után kiderül: nem nyúlhatunk egyszerre a tálba. Ez nagy udvariatlanság lenne. Még a leg
öregebb is visszakapja a kezét, ha másé indul a tál felé. S aki mégis megteszi? Nos, az olyat
tesz, amire mindenki felfigyel. ,,6 pedig mondá: aki velem kezét a tálba nyújtja, az árul el
engem" (MT 26, 23). Márk így jelöli meg az árulót Krisztus szavával: "Egy a tizenkettő kozül,
ki velem a tálból mártogat" (14, 19). Az utolsó vacsora hangulata kerít hatalmába. Ki is ért
heti Európában, hogy egy-egy jelenet a Bibliában voltaképpen nem fed mást, mint ősidők

óta élő hagyományt, szokást, s megértésükhöz nem a magyarázók szava, hanem az élmény
sohasem ismétlődővarázsa, lehetősége kell.

Buszom másnap Damaszkuszban a Ban Sarki, a keleti kapu közelében állt meg. Valahol,
ezen a környéken látta Saul egykor a fényességet, mely elvette a szeme világát. A keresz
tényüldözőhöz,akinek később Pál lett a neve, Ananiás sietett. Ananiás a kereskedő, akinek
itt állok a háza előtt. Idehozta Sault. "... erre Ananiás elindult, beméne a házba, s reá tevé
kezeit mondá: Saul testvér, az Úr Jézus küldött engem, ki megjelent neked az úton . . ." (ApCsel
9, 17). A ferences, aki körbevisz, közben levelezőlapot kínál, magyaráz. Járom a föld alá
süllyedt helyiségeket, a régi lakószobákat, ahol képek, kegytárgyak idézik a régi történetet.

HIBAIGAZÍTÁS. Tördelési gondatlanság, szedési és nyomdai pontatlanságok miatt októberi szá
munk több sajnálatos hibát, elírást tartalmaz. Mészáros István helyett a kiváló neveléstudo
mányi szakíró András néven szerepel. - A Kassák Lajossal készült, a Vigilia Archívumában közölt
interjú lábjegyzete hiányzik. Itt pótoljuk: "A fenti interjúból részletek hangzottak el a Magyar
Rádió angol nyelvu adásában 1965-ben." - Zene rovatunk a tartalomjegyzékben fel van tüntetve,
de végül is anyagtorlódás miatt kimaradt a számból. - Jean-Marie LustigeI' Párizs bíboros érse
kének fényképe a 787. oldalon nem a megadott méretben került kinyomtatásra.
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Szabó Ferenc SJ

..CSILLAG UTÁN"
Babits Mihály születésének 100. évfordulójára

1. Egy világnézeti vallomás háttere

"Az első könyvem első oldalára a »soha-meg-nern-elégedés« himnuszát írtam be ... Nincs
jogom hát panaszkodni, ha ma is elégedetlenül futok még; sokat szereztem, sokat el is dob
tam; egy vállrándítással; gesztusaim idegesek voltak és türelmetlenek; soha le nem ültem
egy pillanatra sem; gazdagságomban szegénynek éreztem magamat és fáradtságomban
nyughatatlannak; nemcsak könyvembe, homlokomra is fel van írva a »soha-meg-nem-elé
gedés«, Futottam hősen, szüntelen, lélekzetlen; olykor szinte elbukni látszottam; hasonlítot
tam ahhoz a fához, melynek koronáját földig csapja a szél ... Mi tart fönn? Mi a gyökér,
mely nem szakad el? mely elpusztíthatatlan táplál valami kimeríthetetlen erővel? »A hit az
élet ereje: az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz ... Ha nem hinné, hogy valamiért
élnie kell, akkor nem élne ...« Ezek a szavak, Tolsztoj szavai, járnak az eszemben, s vizsgá
lom, mit hiszek? Ú, örökkék ég minden felhők mögött; kiirthatatlan optimizmus!"

Babits Mihály élete delelőjén, a húszas évek elején írta ezt a Sriget és tenger (1921-1924)
ismert hitvallása nyitányaként. Már túl van a világháború rettenetén, mély megrendülésén,
amikor világnézeti tájékozódásában az "örök igazságok", az erkölcsi értékek csillagzata felé
fordu!' Túl Nietzsche, Schopenhauer és Bergson antiintellektualizmusán, Kantnál keresett
támpontokat a morálhoz; de A tiszta ész kritikája szerzöjét is elhagyva, Ágostonnál találta
meg azt a történelemteológiát, amely a magasabb Értelem és a rosszat is jóra fordító Gond
viselés hitében oldotta fel a vak Végzet miatti gyötrödéset.

Filozófiáját 1923-ban összefoglalta "Filozófia és irodalom" címu tanulmányában, amely az
Aurórában jelent meg (újra leközölte a Vigilia 1975. szeptemberi száma). Ebben lényegében
megismétli mindazt, amit 1918-ban a "veszedelmes világnézet'í-röl írt. Az ellenséges világ
nézet az antiintellektualizmus vagyantiracionalizmus. A világháború nemcsak a .Jeg
monstruózusabb" véletlenség volt a történelemben, hanem oly rossz, amelyért az emberek
is felelősek. Felelősek azok, akik egyszerűen kijelentik: "a világot nem az ész kormányozza",
akik fatalisztikus cinizmussal valami »rninden mindegy« filozófiát vallanak; akik függet
lenítik a cselekvést az észtölés az ésszerű moráltó!.

Korunk világnézete ellenhatás volt a XVIII. század és az utána következő idők racionaliz
musára, állapítja meg Babits, aki a racionalizmus, de nem a ráció ellen érve!. Kant kezdte az
értelem aláásását, amikor "szigorúan kiszabta az ész korlátait". Babits tehát Kantot is bí
rálja, bár rokonszenvezett az örök békéről írt "idealista" nézeteive!. A világháború vége felé 
lefordította Az örök béke című művét; ehhez írt bevezetését 1918-ban a Nyugatban is kö
zölte. Kifejtette, hogy Kantnál főleg egy szempont ragadta meg: az erkölcs érvényességének
gondolata a politikában. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy anémet filozófus a tiszta ész
kritikájával megingatta a talajt a gyakorlati ész posztulátumai alatt. Hiszeá, ha nem lehet
megismerni az Abszolútumot, ha a metafizika lehetetlen, nem lehet fejlődésről, haladásról,
a történelem irányáról sem beszélni, nem lehet racionálisan megalapozni a morálist. (Eze
ket a gondolatait korábban már Hadjárat a semmibe című filozófiai költeményében is han
goztatta. Ebben egyébként Bergson és Nietzsche, sőt - mint majd látjuk - Pascal gondolatai
is fellelhetők.)

Egy évszázad óta kibontakozott a "veszedelmes világnézet".' "A logikumok tekintélye
csökkent, a tényeké viszont emelkedett. S a tények filozófiája fatalisztikus. A világ nem ész
szerű valami: tényeibe bele kell nyugodnunk, bárminők legyenek. Ez a kor közös filozófiája:
a legnagyobb ellenfelek, Schopenhauer és Hegel, e pontban ismét találkoznak. ( : .. ) A tör
ténetet nem szabad észszerűség szerint kritizálnunk. A történet erők küzdelme, a vak
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eröké. Az események logikájának semmi köze azész logikájához. E fölfogásból diadalmasan
kellett kibontakoznia a tényjognak, az erősebb jogának. Megszületett az önzés és az erő, a
Wille zur Macht filozófiája, a Stirner-Nietzsche filozófia." Az antiintelektualizmust csak
fokozta Bergson filozófiája. Itt az életlendület a lényeges. "Az egész élet nem egyéb, mint a
folyton gyülemlő, megállíthatatlan és megölhetetlen múlt. Mi magunk ez va
gyunk." Babits később utal Barriesre, aki az érzelmi bergsonizmust a végletekig vitte és az
én-kultuszt hirdette: az élmény, az ösztönös, értelmileg meg nem érthető és ki nem fejez
hető élmény magasztalása ez. Fatalizmus, amely mégis imádja a Cselekedetet.

Mindebböl úgy tűnhet, hogy Babits hátat fordított Bergsonnak is, aki pedig a felszaba
dulást jelentette neki a század elején a pozitivizmussal és a racionalizmussal szemben. Va
lójában egyaránt küzd az egyoldalú racionalizmus és antiintellektualizmus ellen. Később,

1933-ban majd, amikor Bergson "várva várt" könyvét, a Deux sources-ot ismerteti, így kezdi:
"Az elsők közt voltam, akik nevét Magyarországon leírták. Azóta ez .a név kiírthatatlanul
beívódott az európai köztudatba. ( ... ) Az első érzésem, mikor Bergsont fiatal koromban
először olvastam, a fölszabadulás érzése volt. ( ... ) Az empirikus naturalizmust a saját fegy
vereivel verte meg. Ezzel ismét utat nyitott a metafizika felé, mely az emberi szellemnek az
örök és megtagadhatatlan szomjúsága, s melyet Kanttól kezdve már annyian megöltek ...
(Könyvrőlkönyvre, 1973,118-119).

A most elemzett, 1923-as tanulmányban is már világosan fogalmaz Babits. Nem tagad
meg múltjából semmi értéket, Bergsont sem; a szintézisre törekszik, követve a hegeli dia
lektikát: "a legyőzött világnézet értékeit nem semmisíti meg" a győző racionalizmus, vagy
helyesebben: a rációt, a magasabb rendu Értelmet követő szellem. Mert ebben a dialektika
ban. az Aufhebung, a megszüntetve-mcgörzés után következő .szintézis magasabb szinten
történik.

"Mi hozhatja meg ezt a szerenesés fordulatot, mi billenti el ily áldott módon a lélek hang
súlyát? Bizonnyal nem az ész, amely gyenge harcolni a saját okaival, gyenge harcolni a té
nyek és a tények nyomán felbizsergő érzelmek keserű és fojtó tengerével. Érzelemmel csak
érzelem harcolhat és itt egy olyan érzelemre van szükség, amely az észbe vetett bizalmun
kat visszaadja, noha nem belőle származik; amely az ész jogait és moráljátr az ész kor
mányának hatalmát mintegy kűlsö segítséggel megerősíti: amely megnyugtat bennünket,
hogy a világ látszólag oly értelmetlen és észszerűtlen tényszövedékében valahogy mégis
minden jól történik, annyira jól, hogy a mi eszünk is csak azért nem tudja ráadni helyes
lését, mert kicsi látni és gyönge belátni magasabb érveit, amelyek mintegy az Isten érvei;
szóval valahogyan mégis ész szerint való a világ, csakhogy nem a mi gyenge eszünk szerint;
vagy talán nem jól mondom: nem is ész szerint való, mert azt a nagyobb és autentikusabb
törvényhozot nem is lehet észnek nevezni, annyira nem azonos a mi földi eszünkkel; de
mégis kell, ennek az érzésnek meg kell jönnie, mert enélkül alig volna képzelhető az élet
ebben a világban, s éppen a legnemesebb lélek élete legkevésbé."

E vívódó-vajúdó gondolatmenet első pillantásra még Kant posztulátumát idézheti: "kell"!
Valójában Babits már korábban Szent Ágoston (meg Dante) történelemszemléletének égi
sze alá került. A nyugtalan szellemű Ágostont (Pascallal együtt) már a század elején tanul
mányozta Baján (ahogy erről Kosztolányinak írt levelei tanúskodnak). A világháború idején
ismét Ágoston felé fordult, a De Civitate Dei (Isten városa) történelemteológiájához.
1917-ben közölte a Nyugatban Ágoston-tanulmányát, amelyben az Intelligencia Szentjét
magasztalta, - szembefodulva az antiintellektualizmussal, amely a vak erőszakban tört fel.
"Itt érezzük meg azt is, hogy mi lehet Ágoston nekünk, a jelennek, az életnek is. Mennyire
szükségünk van az Intelligencia Szentjére, ma mikor minden Intelligenciát és Logikát való
sággallábbal tipor a világ: a Háború korában. Az intelligenciára, mint szenvedélyeröre: ma,
mikor minden szenvedélyerö az Okosság ellen van. A kényszerítő Kegyelemre, a Megvilá
gosodásra: Isten Országára! A fordító mondja a Vallomások bevezetésében, hogy Ágoston
könyve (éppen bensősége folytán) mindig aktuális; csak neveket kellene helyettesíteni:
manicheusok, pelágiánusok ma is vannak. Filozófiai és vallási problémák ma is ugyanazok:
az igaz lélek istenéhsége masem változott. Úton a mindig nagyobb megigazulás felé Ágos
ton könyve a régi és örök »Isteni Igazságra vezérlő Kalauz« .. "
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Ezt a szemléletet tükrözi a most elemzett tanulmánya is. A felsőbbrendű értelem ugyanis,
amit Babits követel, lényegében a hit; - a hit, vagy - az Ágostont követő Pascal szerint - a
szív érveiről van szó: "Le coeur a ses raisons ..." Mert a filozófus-költő tanulmánya vége
felé ezt írja: "Ez az érzés, ez a hit, ez a bizalom mindenesetre vallásos érzés és vallásos hit,
éppen mert az Ismeretlenre támaszkodik és abból kapja erejét is, a titkos Forrásból, amely
ből az egész világnak minden ereje fakad. Mondorn, vallásos bizalom és tulajdonképpen va
iami gondviselésben való hit" ," Majd Babits a gondviselés-hitre reflektál: természettu
dományi példát hozva, annak analógiájára írja a vallás-erkölcsi világról: "Minden igazán
vallásos lélek úgy érzi, mintha az Isten az egész világot egyenesen ökörüle forgatná, az. ő
erkölcsi lényének kiteljesedését célozva intézné - valami misztikus érzés ez, amit a szentek
is éreztek ..."

Itt tehát már Ágoston és Pascal világában mozgunk: a természetfeletti hit, bizalom és sze
retet rendjében. Sőt a tanulmány befejező szakasza Szent Pál Rómaiaknak írt levele híres
szakaszát juttatja eszünkbe (Róm 8, 28-39): A világot szerető Isten a hivőknek, a~ őt szere
tőknek mindent a javára fordít, mindent - kivétel nélkül: Omnia cooperantur in bonum. , .
A Pált értelmező Ágoston szerint: etiam peccata, még a legfőbb rosszat, a bűnt is, ha az em-
ber megtér. Íme Babits következtetése: I

"Bűn, büntetés, igazságtalanság, szenvedés, nyomor, háború, halál, mind neO} rendítheti
meg ezt a hitet, amely túl van az észen, s amely az egyént kibékítve az egésszel, kibékíti
mintegy belülről a világot önmagával, a lelket megerősíti a sors ellen, s e földi élet minden
lehetséges szörnye, zavara, rettenetessége, rendetlensége, zajgása, omlása.vsodra, örvénye,
förgetege fölé a nagy Rend gyönyörű, harmonikus szivárványát feszíti a lelkekben: mennyei
szivárvány, amely békét ígér. Engedtessék meg most a szegény költőnek, aki a Sorssal és e
rettenetes végű század eszméivel szemben való gondolatainak legmélyére ért ezzel s mint
egy jámbor Noé, veti szemeit e belső Szivárványra, hogy egy verssel fejezze be ezt az elmél
kedést; mert hiába, nem tudós ő s legmélyebb gondolatait csak versben tudja elmondani.
Mivel pedig minden vers önmagunkhoz szól, így szólítja meg önmagát:

Tudod hogy érted történnek mindenek - mit busulsz?
A csillagok örök forgása néked forog
és hozzád szál, rád tartozik, érted van minden dolog:
a te bűnös lelkedért.

Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs.
Madárka tolla se hull ki - ég se zeng, - föld se remeg,
hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg,
aki téged meg nem ért.

Babits tanulmánya végén leközölte az egész költeményt, amely egyik legszebb vallomása
hitéről: Zsoltár férfihangra (Consolatio mystica). A vallomás filozófiai megalapozása a meg
előző tanulmány, amelyet az elöbb ismertettem (vö. Vigilia 1975. szeptember, 586-592).
Babits szerényen szabadkozik, hogy nem tudós filozófus, csak költő; valójában igazat adha- .
tunk barátjának, Szilasi Vilmosnak, hogy "a legfilozófusabb költő a világirodalomban".
Mégis, legszemélyesebben költeményeiben vallott magáról.

2. "Csillag után"

Babits Mihály életútja során örök csillagokhoz igazodott. Ha költeményeit ebből a szem
pontból olvassuk végig, meglepő koherencia tárul elénk; bár ez az élet a szorongás és a re
ménység között feszül. A semmi, vagy az Isten? Ez volt ifjúkori dilemmája. A választást ál
landóan elodázza, de világnézete egyre mélyül: a választandók végül is mind relativizálód
nak a végső Pari távlatában.
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Másutt alaposabban kimutatta, hogy Ágostonon túl lényegbevágóan befolyásolta Babits
Mihály világnézetét. hivő magatartását a XVII. századi hivő lángelme, Blaise Pascal, éspe
dig közvetlenül is, de Baudelaire-en keresztül közvetve is. (Lásd Jelek az éjszakában c. új
köteternet.) Itt most csak jelzésszerűenkövetem életútját. '

Ismeretes, hogy Babits ifjúkori bálványa Baudelaire volt, akihez később is rendületlen
hűséggel ragaszkodott. Ha Az európai irodalom történeté-ben kikeressűk a Baudelaire
hivatkozásokat, megállapíthatjuk, hogy - Gyergyai Albert szavaival - valóban a francia köl
tő volt számára a "sarkkő", "az elérhetetlen rninta, amelyen minden költő lemérhetó",
Baudelaire nemcsak a franciák közül volt számára az első, hanem egyáltalán a "költők köl-

. tője"; még Poe, Tennyson és Swinburne is utána következett (vö. Rába György: A szép hút
lenek, 28-31). Babits már fiatalon sokat fordított Baudelaire-WI; az "első modern" temati
kája, világszemlélete világos nyomokat hagyott saját költészetében is. Baudelaire pedig 
mint oly sok más francia író-költő - számos ponton Pascal örököse. (Ezt említett kötetem
ben megmutattam. Vö. még Louis Aguettant: Baudelaire, 1978 és Pierre Emmanuel: Baude
laire, la [emme et Dieu, 1982.) S ha már a "kapcsolódásoknál" tartunk, megemlítem: Babits
Baudelaire-t voltaképpen Schopenhauer világszemléletén át értelmezi; Schopenhauer vi
szont szintén függ a XVII. századi francia moralistától, Pascaltól; Babits ifjúkori mestere,
Nietzsche pedig Pascalt és Schopenhauert fő ihletóinek tartotta (vö. G. Léveillé-Mourin: Le
langage chrétien, antichrétien de la Trascendance: Pascal-Nietzsche, 1978). Ha tehát Babits
Baudelaire-t Schopenhaueren keresztül értelmezi, és ugyanakkor Schopenhauert és Nietz
schét legfőbb "nevelőinek" tartja, akkor e "kapcsolódások" révén is a pascali "örökség" bi
rodalmában mozog. Most azonban csak néhány Baudelaire által közvetített pascali remi
niszcenciára hívom fel a figyelmet.

Érdekes, hogy Pascalt jellemezve Babits szinte önkéntelenül Baudelaire híres Pascal
versét, a Le Gouffre-t idézi, amelyet fiatalon Az örvény címmel fordított magyarra. Az euró
pai irodalom történeté-ben, miután leírta a hivő Pascal vívódását, szembeállítja őt az opti
mista Bossuet-vel: .Pascalt azonban gyötrő kételyek emésztették. Úgy érezte, hogy »egy
mélység szélén áll, amely együtt jár vele«, Senki jobban ki nem fejezte a gondolat megdöb
benését a hit és a hitetlenség szőrnyű válaszútján, mint ő azokban a jegyzetekben, melyeket
halála után Pensées címen gyűjtöttek össze. Igazat tanít-e a keresztény vallás? Micsoda
észérv vagy tudomány győzhet meg erről? Minden emberi dolog bizonytalan, a hitek délkö
rök szerint váltakoznak, az erkölcs a klíma függvénye. Mily kicsi pont az ember, a csillagos
mindenség csöndjében! Csupán a matematika bizonyos, egyebekben az igazságot csak ha
Iálunk után tudhatjuk meg." (196)

Jegyezzük meg itt: Pascal tervezett apológiájaban. amikor az ember helyzetét leírja a vég
telenre nőtt világegyetemben (p!. a 72. töredékben), és amikor a híres 206. töredékben így
foglalja össze szorongását: "A végtelen csillagterek örök csöndje rémülettel tölt el" - a ké
telkedöt vagy a hitetlent akarja rávezetni arra, hogy gondolkozzék el nyomoráról és nagy
ságáról ("gondolkodó nádszál"!). Ő, Pascal, hivő ember, de beleéli magát annak helyzetébe,
aki nem méri fel helyzetét a végtelen kicsi és a végtelen nagy "mélységei" között .Jebegve",
nem törődik örök rendeltetéséve!. '

Baudelaire említett verse Babits fordításában a pascali szédületet fejezi ki. Az "örvény",
mélység, szakadék élménye központi nemcsak Baudelaire-nél, hanem Babitsnál is. Íme
Baudelaire szonettje Babits fordításában:

Pascal mélységben élt, mely együtt járt vele.
- ot. jaj, minden gödör! - a vágy, a szo, a Törvény
S a Tett is! S hajamon, mely feláll, égre törvén
úgy érzem, átszalad a félelem szele.

Fenn és lenn, mindenütt szakadék, az örvény,
kietlen némaság megejtő vad tere;
éjjeleim vásznát az Úr himzé tele:
bámúlok bölcs keze sok lázas, tarka szornyén.
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Az álom úgy ijeszt, mint egy nagy szornyü Lyuk,
hol lelkünk mélybe hull s ki tudja, hova jut?
Végtelen les felém minden ablaknyíláson.

És szellemem, melyet vak szédülés kisért,
kíntalanságodat irigyli, semmiség!
- Oh csak a Számok és Lények honát ne lássam!

Babits korai Baudelaire-fordításai, miként ez is, szecessziósak. De most csak a lényegre fi
gyeljünk. Az ember megrémül a végtelen csillagterek némaságát szemlélve: örvény fenn és
lenn, - mindenünnen a semmi szédülete kísért. Pascal az alázatra akarja rávezetni a kö
zömböst, a hitetlent vagy kételkedet, amikor nyomorult helyzetét leírja. Baudelaire nem jut
el a víziótól Isten mindenhatóságának szemléléséhez, rnint Pascal a 72. töredékben. Meg
reked a szorongó rémületnél. A francia költő A vakok címu szonettje ugyanezt a döbbenetet
fejezi ki. Ezt is lefordította Babits. Főleg az első háromsoros utal (a franciában még hatá
rozottabban) Pascal élményére:

Így járják éjüket, a nagy sötét godort.
amely az örök Csönd testvére. Zúg, süvölt
a Város, zeng, kacag; s vakon e vad zenében . . .

Érdekes, hogy Babits a no ir illimité-t "nagy sötét gödör"-rel fordítja. Nyilván Baudelaire Az
örvény címü szonettjének reminiszcenciája kísértette. Baudelaire a vakokat szemlélve sors
látomássá szélesíti a látványt. Az embert beborító végtelen misztériumról van szó, a végte
len sötétségról. amely a csillagterek örök csendjének testvére. Az égre tekintő vakok, akik
nek szeméből eltünt az isteni szikra, a csillagterek végtelen sötétségébe-csendjébe meresz
tik világtalan tekintetüket.

Babits maga is kifejezte a pascali élményt Vakok a hídon címü versében. Minden bi
zonnyal Baudelaire verse is ihletője volt. Bár a magyar költő inkább tragikomikusnak mu
tatja be a vakokat: .Jetörpülve". tapogatnak át a hídon, lefelé néznek, nem az égre, lenn
"zubog zúg a hab", ott örvénylik a Csönd, a semmi szimbóluma. "Üres szemgolyójuk / sza
naszét tekint I faruk meg feltolva I a zord égnek int". Ez a kép visszatér a csattanóban is.
Babits tehát Baudelaire-rel ellentétben a "zord ég " (Sors) csendjét lenn látja, az örvénylő

vízben, nem a végtelen csillagterekben. De alapvetöen a baudelaire-i áttételekkel értelme
zett pascali élményt fejezi ki. Ugyanígy a Hadjárat a semmibe című nagy filozófiai költe
ményben is - Bergson, Nietzsche, Kant hatásán túl - felfedezhetünk pascali reminiszcen
ciakat. A nihilizmusra hajló fiatal Ba its fent is, lent is a semmit sejti. Fent: ("Drága / csillag
az űrben: semmiség virágai}, és lent: l)arthoz sodor majd sorsunk súrü sodra, / a sima semmi
sziklapartia vár . . .

De egészen határozottan kivehető a Baudelaire által közvetített pascali gondolat vagy lá
tomás a következő szakaszban (miután a földet is a "semmiség virágának" nevezte, amely
nek gyümölcsén megérzed "a semminek ízét", így folytatja):

Tudósunk künn az ég alatt bolyongva
érezze ott magát, a Semmi partján,
nezzen a földre, mint egy égi pontra,
úgy gyönyörködjön e nagy Semmi-tatján
s a tömegen, mely a földön zsibongva
az égben száll, tudatlan - körbehajtván
e gömb, melyet száz erők sodra rnozgat.
Röpül a föld - s ők azt hiszik, nyugosznak.

Nemcsak a "semminek íze" kifejezés utal Baudelaire Le goút du néant versére. amelyet
Babits A semmi vágya címmel fordított magyarra, hanem ez az egész szakasz is Baudelaire
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szonettjének kozmikus vízióját idézi, amely viszont Pascal 72. töredékének bevezető láto
mását közvetíti. Főleg Baudelaire-nek ezt a versszakát vessük össze az előbb idézett Ba
bits-szakasszal:

S az Idő robog át percről-percre rajtam
mint dermedt test fölé ha szörnyű hó zuhan.
Magasból nézem én e Gömböt, hogy rohan,
helyet se kérve rajt, hová fejem lehajtsa/n.

A Hadjárat a semmiben címu költeményben még másutt is felbukkannak pascali gon
dolatok:

Ott fönn is már, ott fönn a közel ürben
gyúlnak a semmi apró sebei
a csillagok s keringenek kényszerülten ...

Nem furcsa, hogy ha lelkem kibocsátom
elérem mindezi én - a kicsiny átom?

S tudósunk érzé összecsapni lelkén
ezúnt sodornak oriilo hatalmát
s forogni a nagy úrnek néma telkén
csillagos szárnnyal Isten lassu malmát ...

A csillagos néma űr, az örvény képe gyakran visszatér később is Babits verseiben. A Nyug
talanság völgye című ciklusban azonban némileg feloldódik szorongása. Az első szóban az
egyszerűség utáni vágyat fejezi ki; azt szeretné, ha a kavargó-zsibongó Sok az Egybe olvad
na, mint "tücskök zaja őszi este" egy a Csönddel. és ha "lankatag énekét" olyan egyszerű

ségre hangolhatná, mint "csillag ha megy titkos zenével az égi pályán". A Hadjárat a sem
mibe az űrben kigyúló csillagokat a "semmi apró sebei'l-nek látta; a Bilincs ez a bánat
viszont már derűt sugároz: Nézd, lelkem, a menny hogyan ragyog: / A csillagok / aranyos
morzsája hinti . . .
Később, a Jóság dalá-ban már nem a sötétben botorkáló vakok képe kísért, mert Fény

gyúlt az éjszakában: a Szerelem-Szeretet fénye ragyog a látóvá lett költő lelke előtt. A Szere
lem a "testi Szépség" fáklyájával vezeti "a lelki nagy Szeretet felé".

S mi lenne velünk e sötétben, hol lábunk mindig fájva botol,
ha Te nem bíztatnál [áklváddal, hogy Fény is van valahol?

A lélek nincs már bezárva saját börtönébe, melyet az önzés teremt; van nyílás:

Ó, szabadság Rése, első Ablak, melyen az önzés elhagyja magát
mint egy rabságott Első Szál, melya vak falon vájva fogózik át
lélek és lélek közt . . .

(A Jóság dala)

A költő most már a szomorú téli sötétből is kilát a csillagokig; van reménysugár a végtelen
sötétben, a néma csillagterekben:

Ó, szomorú téli sötét, te szennyes fekete bársony!
Örülök annak a kis résnek a fuggönyömön,
mert rajta a végtelen Terek mélyébe látni,
csillagokig!

(Csillagokig!)
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Dea nehéz lélegzés tünetei már 1934 végén jelentkeznek. Gomolygó felhők takarják el az
örökkék eget; nehéz lesz látni a csillagokat. Önéletrajz címü versében megsejti sorsát:

S néha a gondok rám csengetnek. Éjjel
fölébredek. Szobám olyan sötét, mint
jövőm ...

Bús csillagom!
eregy pályádon, s majd ha tűn a füst,
csillanj fel újra a koromba-süppedt
holnap előtt . . .

Eltunödve a saját és a világ sorsán, ismét hatalmába keríti a hiábavalóság és a végzet hatal
ma miatti rettenet. Hiába múlt el a háború: új életek születnek, "hogy majd legyen mit újra
ölni"; a föld reng: .rnost rázza terhét Tokóban": "a bamba istenek" lázzal és igazságtalan
sággal vernek: a föld még nincs legyőzve, és a társadalomban igazságtalanságtól a testvérek
"éhen gebednek":

dalok bújnak a levegőben

s a mcssze égben csillagok:
hány csillag, amit sohse láttunk!
Szemeitek csillagot kérnek,
s legjobb volna, mint rossz adósnak,
elbújni már a Végzet-asszony
fekete szoknyái mögé . . .

(Utca, délelőtt)

Az istenek halnak, az ember él (1925-1927) ciklus a "hegyi szerctök idilljét" énekelte, de már
itt is elfogja a költöt a szorongás (Baudelaire és Pascal örvényének szédülete), mégha a
nyitott ablakon át a felhőtlen ég "kék meztelenségét" meghitté tette is a derűs szerelem:

ot. kedvesem! fölöttünk csillagok
kerengnek, kikre nem figyelünk.
És hangok hivnak: gyerünk!
Millió testvér várja a rabot.

ot. kedvesem, ez a nagy szabad Ég
üresebb, mint a börtön . . .

(Ketten, messze, az ég alatt ... )

Ahogy száguldanak az évek (Versenyt az esztenddkkell 1928-1933), felmerül a nagy dilemma,
Sándordy Imréé: a semmi, vagy az Isten? Visszatérnek a fiatalkori motívumok, az "örvény"
és a "vakok" képei, bár itt-ott a sötétséget áthasítjavalami Íény (Álmok kusza kert jeiből):

Gonosz ligetben járok én, utamat nem látom előre,

és mégis biztosan tudom, hogy kijutok egyszer belőle.

Nem lesz az márma, sem holnap, sem holnapután s azután sem,
és jól tudom, hogy nem Ies; még halálom különös óráján sem,
s nem az idők végén - az idő sohsem érheti végét:
hanem az idők níögött valahol, hol az lsten tartja székét.

Egymás élete szörnyeivel tele minden bozotunk:
dupla sürüségben járunk mi, s kézenfogva tapogatózunk ...
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A Fáradtság-ban pedig így vall Babits:

... Te diktálod azt a
lihegtető, rosszvégű és kegyetlen
regényt is, melynek címe "Élet". Áldott
vagy siratott sugalmad söpri el
vagy hozza helyre mit a siket Ész
homlokunk padlásszobáiában ülve
értetlenül kitervelt. Belzebub
és Rájaell ki Tóbiás gyanánt
fogsz kézen, hogya Mélység szája-szélén
vakok legyünk; vagy bokros őrület

paripáján röpítesz ismeretlen
élet-tájakra. Engem is milyen
tájakra vittél. .. '

A "vetkőzés" témája mellett visszatér a Semmi kísértése (A vetkőző lelkek): Szomiasan
remegnek gondolataink, mint ezerujju fák, / ezer remegő ujj - s nyilt tenger a Semmi - vak part
a Világ ...

Valóban kozrnikus a borzongás - pascali! ~A nap nem emlékszik a csillagokra címü költe
ményben. Hátha a "fénylő semmiség" van a csillagok mögött? A semmi, vagy az Isten? A
költő megsejtve a véget, azt kutatja, milyen is lehet a halál? Senki nem élheti meg életében
azt a pillanatot, amely átmenet: beolvadás a semmibe, avagy találkozás a rejtett Istennel?

Óh életemnek csillagai ti,
kemény morzsák vagytok, és nem tudom,
eltudtok-é majd olvadni a Nappal
meleg szájban? vagy ha majd utam
véget is ér már, Isten e keserves
moccanása, tán megtapadva porként
vak szemcséitek még sajogva fájnak
a fénylő semmiség csigahusának?

A csillagok korábban (Hadjárat a semmibe) a néma, üres égre utaItak ("a semmi apró se
bei"); később barátibbak, meghittebbek lettek (a ragyogó mennyet "a csillagok aranyos
morzsája hinti"); most: "életem csillagai ... égi morzsák" "kemény morzsák" - vajon "el tud
tok-é majd olvadni a Nappal/meleg szájában?" A kép az 1920-ban írt prózaverset is felidé
zi, az Isten fogai koz: rettenetét, ahol a Végzetnek kiszolgáltatott emberparány "csöpp meleg
húsfalatként" reszketett "valami óriásnak marcangoló fogai kőzött". A közönyös Szörny 
"borzasztó Shíva"? - fogai hidegek voltak; Babits vak fogakról beszélt (amikor a Végzet,
Fátum képét idézi, mindig visszatér a vak jelzól): most a Nappal meleg szájáról és vak szem
csékröl, "fénylő sernmiségröl" szól a költemény. Úgy tűnik, ez a különbség tükrözi Babits
költői világszemléletének változását. A semmi kísért továbbra is, felrémlik a Végzet hatal
ma, de ugyanakkor a másik lehetőség is: talán a halál nem megsemmisülés, hanem betel
jesedés, "elolvadás a Nappal meleg szájában?" A végső szintézisre még várnunk kell. A nagy
döntés maga a meghalás lesz.

A nyugtalan Babits állandóan túlszárnyal minden nézetet, elodázza a választást. Bár a kö
zelgö vég, amely az Írás szavával tolvajként jön el, állandóan aggasztja. "Versenyt az esz
tendökkel", "a meglódult naptárral" száguld. Költeményeiben az elmúlás képei sorakoznak
fel: "fogy-fogy a jövendő" (Emlékezés gyermeteg telek re); "jön-jön a sötétség (Restség dicséreti).
Közeleg a búzös szájú Cet, amelyet talán már az Isten fogai közt prófétai látomásban meg
sejtett. A költő "gyakorolja a halált", várja ítéletét, mint a sztoikusok (Esős nyár). Búcsúzik a
nyárilaktól:
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"Aranyad tilos kivinni!"
szálna ott a vámos rám.
"Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét
méltón dicsőíteni."

Százszor megállítanának 
örülnék, ha átcsuszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád. Jézusom!
Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsőd köré
szárjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirrhámmal
keserüszagu mirrhámmal
kenném véres lábadat.

Én tudom, hogy ez a béna csend;
ez a vak fény gonoszat jelent.
Jön az ősz és életem is ősz:

Oh jaj, mit hoz őszömnekaz ősz?

A lehetőségek összezsugorodnak mint Balzac Szamárháre. Régen "hófehér lap" volt a jö
vendő; a szabadság szédületét Imrusnak a számtalan lehetőség okozta. Most már elérkezik
a végső Pari, a végső "tét" ideje. Babits felfedezi, hogy választani kell, és hogy az Istennek
való odaadás, az elkötelezettség, nem a szabadság 'korlátozása, hanem annak beteljesedése.
Isten szabadnak teremtette, "elbocsátotta" mint a gazda a vadat, de őrködik felette, a baj és
nyugtalanság révén is magához vezeti, kegyelmével tőrbe ejti. Mert igaz, amit Ágoston
mond a Vallomások elején: "Magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívűnk, amíg
meg nem nyugszik Tebenned!" A szabadság nyugtalanságáról és a szabadságot tiszteletben
tartó isteni Elrendelésről szöl Az elbocsátott vad címü, ágostoni ihletésű vers. Babits vég
következtetése, hitvallása:

Nem hiszek az Elrendelésben,
mert szabad vagyok: oly szabad,
mint a bolond bogáncs a szélben
vagy vad bozót között a vad.
"Vezessen Hozzád a szabadság!"
így kérem olykor aki vár,
mert nem annak kell az imádság,
ki Istent megtalálta már.

De Agostonnal és Pascallal ezt fűzhetjük hozzá: "Nem keresnél, ha már meg nem találtál
volna." Babits talált, de tovább keres, mert Isten nem hagyja nyugton a keresőt: örök Titok
marad ebben az életben. Az utolsó nagy Babits-versek (Balázsolás, Eucharistia, Karácsonyi
ének) és főleg a Jónás könyve "betétjei" már a megtalált Istenhez - a kevélyeknek rejtőz

ködő, de az alázatosaknak magát felfedő Istenhez (Pascal) -, meg Krisztushoz szóló imádsá
gok. A "rest szolga", az Isten elől menekülő, ilIetve vele gógösen dacoló próféta a Halban,
"a kínok eleven süket és forró sötétjében" látja meg paradox módon - a hit szemével - a
rejtőzködő Istent: "Éber figyelmem erős lett a hitben:) akárhogy elrejtözöl, látlak, Isten!" A
kegyelem érintésére látó lett: "s a feketeség meghasadt előttem". Babits egész életútját
összefoglalja a Csillag után:

Ulök életetunt szobámban,
hideg teát kavarok . . .
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
igéretes csillagot.
Ó ha most mindent itthagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton 
olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirrhát
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, mig
utamat szelné a vám.
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A kereszten találkozott Krisztussal; ezért nem tudott költeményeiben emléket állítani "a hit
boldog óráiról", Küzdelmes, "kálváriás'" hitéről így vallott az "esztétikai katolicizrnus'I-ról
szóló jegyzetében:

"Katolikusnak születtern, e vallás csarnokaiban találkoztam és küszködtem Istennel, ké
telyeimnek és legmisztikusabb reményeimnek egyformán a katolicizmus adott először tes
tet, színt, szavakat. E színek és szavak nem maradhattak ki írásaimból: d"e más a lírai val
lomás, és más az egyházi hitvallás. Van-e mélyebb érzés, mint ami Istenhez köt, akár hi
szünk benne, mondhatnám, akár nem? S II .vers feladata, minden mély emberi érzést kife
jezni. De nem okvetlen feladata pozitív konfessziót tenni, nyilvános hitvallást valamely egy
ház hittételei mellett, Erre az egyszerű és hagyományos próza (a Hiszekegy prózája) alkalo
masabb. S túl az Isten szomjazó lélek örök-emberi líráján, ily pozitív, egyházias hitvallás in
kább a gyóntató fülkébe való." Majd bírálójának válaszolva, miután megismételte a Sriget
és tenger eloszavaval tett hitvallását, így folytatja: " ... Szinte érzem égető kérdéseit: milyen
viszonyban állok a létezö pozitív egyházzal? hivő vagyok-e vagy hitetlen? gyakorló vagy kö
zömbös? Verseimben itt-ott kételyt, lázadást, sőt tagadást lát. De melyik igazi katolikus az,
aki kétellyel, lázadással ne küzdött volna soha? A mi hitünk nem olcsó és nyugodt; még ma
ga Krisztus is elcsüggedt a keresztfán. Az egyház - oktató, nevelő szempontból - jónak lát
hatja titkolni kételyeit, s csupán a hit boldog óráinak állítni emléket. A költőnek mindent ki
kell vallania: ez az ő lét joga és kalvariája." (Babits M. 1933. szeptemberi jegyzete. Könyvről
könyvre, 1973,173-1974.)

János Pilinszky: POESIE (Centro Studi Eu
ropa Orientale, Bologna, 1983) - Szabó Ferenc
bevezető tanulmányával, Antonio Molteni for
dításában jelent meg az első olyan válogatott
kötet. amely az olasz olvasók számára átfogó
képet igyekszik nyújtani Pilinszky lírájáról. A
szép kiállítású könyv nyolcvanegy verset közöl
magyar és olasz nyelven, anyagát a költő által
fölépített ciklusok szerint csoportosítva, továb
bá - a rnüvek megértését elősegítő, hasznos ki
egészítésül - A "Teremtő Képzelet' sorsa korunk
bari és az Ars poetica helyett címu prózai írá
sokat.

Molteni a tartalmi pontoság igényével közele
dik a szövegekhez. Az már' Pilinszky tömör kép
alkotásából következik, hogy a fordító nemegy
szer bővebben kénytelen visszaadni az eredetit,
például "a lámpa fénye majd beléd tapad" sort
a Mondom neked címu versből: .Ja luce della
lampada quasi ti si attacca e ti penetra", vagyis
" ... rád tapad és átjár téged". Helyenként elő

forduló pontatlanságai valószínűleg a sajtóhi
bák legveszedelmesebb fajtájának tulajdonítha
tók, annak, amelyiknek nyomán látszólag értel
mes mondat jön létre, csak épp nem az, amit a
szerző akart volna. Ilyen a Mire megjössz-ben az
"extatikus torlaszai" helyett a "statiche bar
riere" (a gépelő vagy a szedő számára nyilván'
logikusabbnak tűntek a "sztatikus" torlaszok);
az Utószó-ban az "éber álom" (sonno desto) he-
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lyett a "sono desto", vagyis: "éber vagyok"; a No
vemberi elízium-ban az "érzékeid öt meggyötört
sebe" helyett: .Je cinque tormentate ferite dei
suoi sensi", noha itt értelemszerűen ", .. tuoi
sensi'' kellene: a kinyomtatott változat alapján
ugyanis az eredeti müvet nem értő olvasó téve
sen az előző sorokban előforduló ",szellőcske"

vagy a "sárga fal" sebeire gondol, pedig ilyesmi
ről szó sincs Pilinszkynél.

A fordítás csaknem teljes tartalmi hűsége an
nak is köszönhető, hogy Molteni a költeménye
ket szabad versben tolmácsolja. A kötet így nem
tükrözheti Pilinszky lírájának formai gazdagsá
gát, a versek a költő változatos regisztereibőlfő

képp A mélypont ünnepélye, a Fokról-fákra és az.
Örökmozgó hangján szólalnak meg. Lüktetésük
elsősorban a mondatszerkezet által meghatáro
zott ritmusból fakad, soraik hosszúsága igen el
térő lehet, a több verssoron átívelő mondatokat
gyakran egy rövidebb, lakonikus sor zárja le. Az
Éjféli fürdés befejezése például így hangzik az
eredetiben; "s mindent elöntve ,valami/időtlen

sírást hallani!", olaszul: "e si sente un pianto
fuori del tempo/che tutto inonda!"

A költői formák tolmácsolásából fakadó ne
hézségek ellenére azonban a kötetet fontosnak,
jónak érezzük. Reméljük, hogy az olasz olvasók
nak is ez lesz a véleménye.
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Szabó Lörincné

BABITSRA EMLÉKEZVE

Mihály halála sokkal jobban megrázott, mint ahogyan magam is vártam. Sokkal régebben
eltemettem én őt a magam életében. Azt hittem, testi elmúlása már nem hathat rám olyan
nagy erővel. Azóta, hogy elment közülünk. nagyon sokat, szinte szünet nélkül visszajár lel
kembe az a múlt, amit közösen éltünk meg. Közösen,négyesben.

Eszembe jut megismerkedésünk. Még egyedül éltem akkor, magányos fiatalasszony, ők

jöttek át hozzám először, ismeretlenül. Korábban jöttek, mint ahogy számítottam, s várni
uk kellett a szomszéd szobában, míg én felöltöztem. Elöször a csukott ajtón figyeltem a
hangjukat, ízlelgettem magamban, hogy milyen emberek is lehetnek. Nagyon gyorsan, na
gyon jóban voltunk egymással. Ilonka* akkoriban még eléggé egyedül volt, írók feleségei
nem vették be maguk közé 'rögtön. Én azonban teljesen, rögtön elfogadtam őt, megszerét
tem.

Már ebben az időben is négyen voltunk együtt igen sokat, később pedig, amikor én Sza
bó Lőrincné lettem, még többet.

Nem múlhat el karácsony még ma sem anélkül, hogy nekem eszembe ne jusson, amit
együtt töltöttünk. Évekig nagyon együtt éltünk, nagyon tudtunk egymásról mindent, mint
ha egy család lettünk volna. Mai eszemmel tudom, hogy felnőtt ember nem vállalna annyi
mindent, mint amiket én tudtam vállalni ebben a barátságban s ezzel a barátsággal kapcso
latban, de akkor még nagyon fiatal voltam, nagyon tiszta, nagyon hívő.

Ma sem tudok visszagondolni másképp, mint könnyes szémrnel s csak sajnálni tudom,
hogy olyan méíységes kapcsok, amilyenek a mieink voltak, szét tudnak válni. Szétszakadni
nem hiszem hogy tudnak, mert én ma is azt hiszem, hogy ha az ember valakit nagyon szere
tett - főleg barátságra értem ezt, nem szerelemre -, az soha meg nem szünik. Eltávolodtunk
egymástól, de el nem szakadtunk. Idegbajnak tudom csak érezni, hogy kénytelenek voltunk
már hosszú évek óta úgy élni, hogy nem érintkeztünk egymással.

Mindig azt éreztem és érzem még ma is, hogy ha egyszer le tudtunk volna ülni négyen
úgy, hogy meg akarjuk egymást érteni, látni akarjuk egymást teljes valóságban, akkor meg
javult volna minden. De ilyesmit nem lehet megtenni. mert rosszak az idegeink, félünk min
den izgalomtól, félünk a csalódástól. félünk a meg nem értéstöl, Ülve maradtunk mind a
négyen és hagytuk, hogy múljék az idő, végezze a maga romboló munkájat bennünk; vigyen
egymástól még messzebbre, mint ahol éppen álltunk és tegyen mindent jóvátehetetlenné.

Nagyon fájt még nekem külön az is, hogy ez a két ember, akik tehetségűknél,kultúrájuk
nál fogva szinte egymásnak teremtödtek, nem barátkozhatnak. Lőrincnek örök fájdalma
marad az elveszített Babits, s én hiszem, hogy minden látszat ellenére, Mihálynak is örök
fájdalma volt Lőrinc elvesztése. Az élő írók közt e két ember érthette volna meg legjobban
egymást, ezt én szentül hiszem.

Mihály túlérzékenysége s az a tulajdonsága, hogy nagyon könnyen értett félre mindent,
Lőrincnek viszont túlzott fiatalsága, vagyis éretlensége, sok apró összeütközést teremtett.
Igaz, hogy ezek mindig rendbe jöttek. Azt hiszem, Ilonka lehetett az, aki végül, illetve las
san-lassan azt láttatta be Mihállyal, hogy saját kímélése érdekében ne érintkezzünk egy
mással. A szétválás komoly, látható oka Mihálynak egy a Nyugatban megjelent cikke volt.
Ennek az előzménye örök titok marad számomra. A cikket Mihály már megírta, leadta,
másnap 'már a lakásunkon volt a Nyugat, és este még egyszer kibeszélgettük magunkat ná
luk s igen jószívvel lelkünkben, szeretettel irántuk mentünk haza saját lakásunkba. Egy szó-

*Tanner Ilonáról - In» Ilc'\ eu Török Sophie-ról -, Babits feleségérőlvan szó. - Szabó Lőrincné 1943
végén rögzítette itt közölt emlékeit.
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val sem említették például akkor este, hogy Lőrinc ellen írt Mihály valamit. Beszélgetések,
magyarázgatások ... Mi asszonyok mindegyikünk védte a saját férjét, mert annak az oldalát
tisztábban, világosabban láthatta. Én mint mindig, talán túlzottan is, meg akartam érteni a
másik oldalt is, magyaráztam magamnak is, a férjemnek is. Rendezni azonban már ezt a
dolgot, azt, ami tulajdonképpen e mögött volt, ami kiválthatta. nem lehetett. Itt váltunk szét
testileg egymástól, de azt hiszem a szétválás 'lélekben már régebben kezdődhetett; ugyan
akkor hiszem, hogy soha teljesen meg nem történt.

Az ember sok olyen pofont kap az életben, hogy nem tudhat természetes lenni. Mihály
halála után úgy szerettem volna elszaladni Ilonkához rögtön, megölelni, megcsókolni. Lega
lább írni akartam neki s végül még e percig sem tettem meg. Mert visszatart az, hogy nem
láthatok a lelkébe, nem tudhatom, hogy ő milyen szívvel gondol rám, hogy' esne, hogy éve
kig nem voltam nála, most a fájdalmában odamegyek. Hátha naivság bennem az egész érze
lern s csak bennem volt minden szeretet, s bennük mégsem. Akkor pedig csak visszautasí
tás lehetne a részem. Így maradtam újra itthon.

Mikor évek múlva egyszer a sors elvetett bennünket is Esztergomba - valamilyen elő

adással kapcsolatban -, ahol Lőrinc is, Babitsék is szerepeltek, utána meghívtak bennünket
is magukhoz. Ott éreztem egészen határozottan, hogy az útjaink teljesen kétfelé ágaztak
azóta, hogynem találkoztunk, s hogy mindenféle dologban rettentő különbségek álltak kö
zénk. Ekkor kezdtem eltemetni a magam számára Babitsékat komolyan. Azóta ésszel vissza
húzódtam tőlük, pedig ugyanakkor szerettem volna beszélni és őket is beszéltetni. Mind a
négyen tele voltunk gátlással, azért az együttlétünk - a kimondatlan szavaktól terhes leve
gőben - csak izgalmat szerezhetett nekünk mindnyájunknak. Ettől pedig Mihályt elsősor

ban, de mindegyiküket külön-külön is kímélni kellett.
Hogy Mihály tulajdonképpen nagyon értette Lörincet, bizonyítja az, hogy mikor Lőrinc a

Mihály verseskönyvének megjelenése után egy fél évvel kiadta azt a hozzáírt verset. Mihály
rögtön megértette, hogy neki szólt s sorozatos telefonkereséseket végzett, míg Lőrincet

elérte s beszélhetett vele s megmondhatta neki, hogy jólesett. Ilyenkor fellángolt bennünk
a cselekvési vágy, a rendezési vágy, de jött a józan ész, s lehiggasztott újra mindent.

Mikor az ember még gyerek, elképzeli magának a szerelrnet valamilyennek, a házasságot
valamilyennek. a barátságot valamilyennek. Többnyire rosszul képzeli el, az élet kegyetlen,
minden szép álmot összetör. Ez a négyes barátság az életemben egy ideig tényleg olyan
volt, amilyennek csak gyerekfejjel lehetett megálmodni. Nem tartott sokáig, de nagyon szép
volt. Tiszta volt, becsületes, felolvadó. Hiszem, hogy sem ők; sem mi még egyszer megál
modni sem tudnánk olyannak, amilyen volt az életben.

Mikor Mihály legelőször v.olt komoly beteg, még nagyon jóban voltunk. Még most is a
torkomban érzem verni a szívemet éppúgy, mint akkor, ha visszaidézem életünknek ezt a
szakaszát. Közel voltunk akkoriban egymáshoz, folyton átrohangáltunk rettentő- izgalom
mal. Hála istennek, akkor meggyógyult. Akkor még az én apám élt, ő is izgult Mihályért. Ak
kor még ők is szerettek bennünket és "Mikes bácsit" is.
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1943. november 26-án volt Lőrincnek Babits-előadása a Baumgarten-székházban, Babits
60-ik születésnapján. Ezen az estén újra felfedezték, hogy milyen nagy író. Babitsné elöre is
olvasta ezt a tanulmányt. Tizenöt percnyinek kellett volna lennie, de harmincöt percesre
sikerült megírni. Lőrinc felajánlotta, hogylerövidíti az egészet, kihagy belöle. hogy ne lépje
túl az időt, de Babitsné szuggerálására Basch és a többiek kérték, hogy csak olvassa fel az
egészet.

Az elnöki bevezetö után Simonffy Margot szavalta Ilonka versét Mihály születésnapjára.
Azután Lőrinc következett. A közönség a legnagyobb türelemmel hallgatta végig. Basch úgy
tapsolt, mint egy bolond, a tenyereit magasra csapkodta össze. Ezután jött még néhány fel
olvasás, de látszott, hogy senki sem tud úgy figyelni többé, mint ahogy kellene, mert messze
alul maradt mindegyik. Elöadás után Illyés Gyuszi, Basch, Illés Endre mind azt mondogat
ták, hogy Lőrinc leggyönyörűbb tanulmánya.

Reggeltől estig keresték Lőrincet az emberek és gratuláltak, lelkendeztek. Cs. Szabó beál
lított a Magyarország szerkesztöségébe, délben, s magától szóvá tette a tegnapi estét. "Gran
diózus volt Lőrinc tegnapi elöadása" - mondta a többieknek, akik úgyszólván még semmit
sem tudtak a dologról -, .xxiaszögezte a hallgatókat az első öt perc után, láttam, hallottam,
hogyan reagáltak rá elképedve az emberek. Illyés Gyula nagyszerűnek találta, Örley egé
szen támolygott töle és egyik ámulatból a másikba esett. Volt valami ellenzék is, inferioris
elemekből, de ezeket lehengerelte az előadás ... Lőrinc előadása tartalomban, beállításban,_
árnyalatokban - folytatta Cs. Szabó - tüneményes volt, rendkívüli ellentéteket hidalt át;
sokan már az ő előadása után elmentek, mondván, hogy nem akarják elrontani az élményü
ket: ez után már nincs mit mondani .. ."

Pár nappal később: az Esti Kurirban Balassi Menyhárt álnéven, amely Fenyő Miksát fedi,
ez a régi Nyugatos vezér foglalkozott az esettel és teljes magasztalással írt Lőrinc tanulmá
nyáról, melyet .magisztrális't-nak minösített.

l)()KUMENTUM

BABITS MIHÁLY KIADATLAN VERSE

Lehetett Babitsnak az evangéliumok alapján is, vagy későbbi legendákból.jgnosztikus ira
tokból, apokrifiákból és az igen kiterjedt ikonográfiából is bőven forrása, méghozzá megle
hetősen szabadon kezelhete forrása az itt közölt vershez. S erre a szabadon kezelhetöségre a
költő nagyon is rá volt utalva. Hiszen Babits szuverén mádon él a bibliai motívumokkal, s a
vers benső jelentése szervesen illeszkedik életművébe. Mert .Eros és a Megfeszített" - Az
európai irodalom története antik dekadenciától búcsúzó, s egyszersmind az ókeresztény
irodalmat bevezető fejezetének címe ez - olyan kettősséget jelentett az ő számára, amely
csaknem a kezdetektől végigkíséri pályáján. Gondolhatunk költeményei kőzűl az ifjúkori,
kötetbe szintén fel nem vett Raymond Lullius címu baliadájára (I. Magyar Nemzet, 1980.
április 27.), a Strófák a wartburgi dalnokversenyből verspárjára, a Vérivó leányok-ra; a Bak
hánslármá-ra, a Rejtvények második versére,a Mese a Dekameronból címú novellára, vagy 
fordítói munkásságát tekintve - az Erato és az Amor Sanctus - a költő alkatában végső

soron összetartozó kettős arculatára is. (Babits nevezi Az európai irodalom történeté-ben a
szent szeretet költészetét a vallás erotikájának, és ez - mint Amor Sanctus-tanulmányából is
kitűnik - nem pusztán metaforikus megfogalmazás.) És részben e kettősséghez tartozik
mélységes vonzalma Dante iránt, akinek általa fordított Isteni sziniáték-« kapcsán, már az
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Amor Sanctus verseiről elmélkedve megállapítja, amit majd oly szépen fejt ki Irodalomtörté
net-ében is: "A szent szerelem egében Mária trónja mellé leül a földi asszony, Beatrice".

A Magdolna szeresdie Babits fiatalkori verse. A költő kéziratos versgyűjteményében.az
Angyaloskó"nyv-ben fennmaradt fogalmazványa, az ottani versek helye szerint, 1911-ben
keletkezett, s amint a külön papírra írott tisztázat hátlapján (verzóján) levő följegyzés tanú
sítja, Fogarasori írta. Itteni magánya, testi beteljesülést igen, ám boldogságat nem hozó
ekkori szerelme, a Babits-életrajz ismert tényei. A vers Al1g~aloskönyv-bélifogalmazványá
nak, sőt, még a gonddal elkészített és aláírt tisztázatnak az irásképe is ugyanazt sugallja,

, mint a mú szövege: a költő benső vívódásairól van szó mindvégig, meghasonlásairól, gyötrő
déséröl, .Erós és a Megfeszített" egyéb múveivel is igazolt kettősségéről. S bár látszólag a
vers a Krisztus-Magdolna és kivált a Krisztus-Veronika párhuzammal - valamely korlátolt

.szemlélet számára - már-már blaszfémiát is jelenthet, ám a mű mély értelme, igazi jelentése
önmagában tekintve is - s az életmű egészében pedig különösen - másutt van. "A két legna
gyobb dolog, ami a .lélekben lehet, vallás és szerelern, ölelkezett" az ő lelkében is, akár
novellahösének, a Mese a Dekameronból Madonna Lisettájának lelkében. És mindvégig
kísérte - ha nem is válságok, megrázkódtatások nélkül - 'ama "szent szeretet" Isten fia
iránt, amely a Magdolna szeretőjé-nek is legfőbb tanulsága. A mú szövegét az Országos
Széchényi Könyvtár kézirattárában Fond IlII 17281 13 jelzet alatt található tisztázat szerint
adjuk. Fogalmazványa ugyanott, a Fond III/2356 jelzeten, a 145. foliő verzóján és a 146.
folió rektóján található.

Melczer Tibor

MAGDOLNA SZERETŐJE

Sziv szállj magadba s szólj magadban:
"Én élek pompás palotákban,
amikor az Ember Fiának
nem volt hová fejét lehajtsa. "

És eszmélj így:"Én vígan élek
lakorom lusta lakomákon
amíg a mindenek királya
koplalt negyven nap, negyven éjjel."

És mondjad: "Örömöm találom
a szép ruhában, drága fényben,
amíg az édes Üdvözítőt

megjosztották minden ruhától."

És mondjad ígyen szégyenülve:
"Nékem pénz veri tenyerem
s az Üdvözítő gyenge markát
a rozsdás szog vérezni [urta."

Pirulva mondd: "Engem dicsérnek
nevem dalomnak hordja röpte
míg Üdvözítőm [inom arcán
lecsurgott a katona köpte. "

S dobbanva szál]: "Engem szeretnek
Uram irgalmazz kéjeimnek
Hiszen a te lábodat is
bús Magdolna mirrhája mosta."

"Hiszen a te lábadat is
bűnös leánynak könnye kente
tisztára fehér ujjaid
bús Magdolna dús fürt je fente. "

"Hadd nyomjam égő arca im ra
bűnös Magdolnám bús haját:
hiszen te is arcodra nyomtad
Veronikának keszkendjét. "

"Hajadnak éjes öltönyében
Magdolna jer takarj el engem:
Magdolna fürt jei alatt
Uram, Uram, ne láss meg engem!"

BABITS MIHÁLY
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KIÁRA NÖVÉR GYERTyÁJA

Írta SZÉLL TÍMEA

A napsütés kívül rekedt a kápolnán. A kápolnában hűvös volt, bár nem olyan
hideg, mint télen, amikor a nővérek lehelete kikanyargott a cellákból és
összegyülekezett odabenn. Magdolna nővér merev háttal ült a kemény faszéken.
Ujjait rózsafüzér fonta össze. Egyedül volt a halott Kiára nővérrel. "Szabadíts meg,
Uram, az örök haláltól .. " Eddig Magdolna sohasem vette észre, milyen sima Kiá
ra nővér arca. Sima, sima és bársonyos ... Csak egyszer megérinthetné ... akár
még most is! A főnökasszony beleegyezett javaslatába, hogy Kiára nővér gyermek
kori párnáját - az egyetlen tárgyat, amit múltjából megtartott -, helyezzék a feje
alá. Kiára nővér többször hangoztatta, hogy számára a párna valamiképp a földi
szenvedést jelképezi. A fájdalom és az öröm folytonos összefonódását. A párna
fenyötúvel volt kitömve, és Kiára nővér gyermekkorában gyakran temette belé az
arcát zokogva. Így aztán a karácsony illata mindig a vad gyermekkori fájdalmakra
emlékeztette. Ezért, hogy Kiára képzeletében a karácsony mindig magába foglalta
a húsvétot is.

Halk nesz támadt a háttérben. Harangoznak. Magdolna nővér nem nézett hátra,
de élesen látta az egész jelenetet: a kötél csúszik a tenyérben, egy emberi alak ma
gasba emelt karral húzza, az apácaruha laza ujjai visszahullanak a vállra, fölfedve
a fehér bőrt, s a kötél vége eltünik a beburkolt térdek között. A nővér eltünödött.
Azért jöttek ide mindannyian, hogya Keresztet válasszák. Mégis, noha egyformán
húzták aharangkötelet, keresztjeik nem voltak egyformák. Fönökasszonyuk gyak
ran megjegyezte, olyannak kell lenniük, mint a méhkaptár, melyben mindenki a
közösségért dolgozik és nem önmagáért. Mégis, gondolta most Magdolna, bár az
összes munka és feladat igazságosan el van osztva, az embernek alig kell a többi
ekre figyelnie. Ott lehet járni-kelni a közösség kellős közepén, engedelmesen mo
sogatni a teáscsészéket, gyomlálgatni a kertben, ostyát csomagolni zsírpapírba,
ahogyan azt előírják és pontosan akkor, amikor megkívánják - de mindezt volta
képpen tökéletesen pokoli magányban.

A főnökasszony megpróbálta őket igazságosan irányítani. Gyermekeinek nevez-·
te őket, mert a fönökasszony öreg volt, fantáziátlan és talán nem is volt mindig
tudatában a szavak valódi jelentésének. Gyakran vetődött ugyan rájuk pillantása,
de az arcukat a keményített főkötő árnyékában igazából nem látta sohasem. "En
nek bizony ez a rendje" - pillantott egyszer Kiára nővér enyhe csodálkozással
Magdolnára, amikor az panaszkodott neki. Magdolna akkor nem válaszolt Kiára
nővérnek, csak megborzongott. Most pedig Kiára volt néma. Érdekes, hogy ebből

a szögből nézve Kiára nővér orra hegyesebbnek látszott, mint általában. Mintha a
hideg bőr lecsúszott volna az orra két oldalán s ráhúzódott volna az arccsontjaira.
A kápolnában kőrőzö légy nem mutatott különösebb érdeklődést iránta - lega
lábbis még nem. Később meg már úgysem tudja elérni a laza talaj alatt, az egysze
rű fadeszkák rejtekében. Bár esővíz áztatja majd a földben a fát, és talán vakondo
kok fognak puhán beléütközni,de a deszka ott lenn is tiszta marad.

Aznap reggel Ágnes nővér átnyújtott Magdolnának egy régi fogkefét. "Látod, nő
vér, mindennek megvan a maga rendeltetése. Helyesen tettem, hogy nem dobtam
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ki" - mondta önelégültségtőlsugárzó arccal. Magdolnának ki kellett tisztogatnia a
port Krisztus egy fa mellszobrának vájataiból. Csak állt a sekrestyében, jobb keze
fürgén dolgozott, baljával a szobor szakállas állát markolta, s tekintetét a szürkűlö

kefére függesztette. A szerzetes barátokra gondolt, akik régen lápokat és ingová
nyokat csapoltak le, hogy a gondolat és a lélek biztonságát hozzák arra a földre.
"Port tisztítani Krisztus hajából ugyancsak értékes feladat" - emlékeztette volna
Kiára nővér, a tőle megszokott futó mosollyal, gyengéden, alig érezhetően meg
érintve Magdolna vállát. Magdolna hirtelen megborzongott, erősen és magatehe
tetlenül. Karját szorosan testéhez szorította. Kiára nővér hangjától sohasem' fog
megszabadulni. .

Igen. A barátok lecsapolták az ingoványokat, mert olyan helyet akartak maguk
nak teremteni, ahol élni lehet, dolgozni, megtelepedni. A főnökasszony is nagy
híve volt a helyhez kötöttségre vonatkozó szerzetesi ígéretnek. Nem örült, hogy
Kiára nővér azt tervezte, Angliába utazik néhány hónapos tanulmányútra. "Főnök
asszony, el kell, hogy engedje! Kiára nővér egyszeruen zseniális!" - ismételgette
Hoffman atya hetekig, mire végül a főnökasszony engedett. Nos, Kiára nővér most
már biztosan nem megy sehová.

"Magdolna nővér, segíthetek valamiben?" - A kápolnában a feje felől érkező

váratlan hang felijesztette gondolataiból. Felnézett, bár tudta, ki szól hozzá: Ágnes
nővér hangja tolakodó tettrekészséggel recsegett. Széles arca Magdolna fölött füg
gött. Nem - most valóban nem volt szüksége Ágnes nővér segítségére. Ágnes nő

vér behozott néhány kerámia-cserepet, a barna földből zsenge zöld levelek ütköz
tek ki, Virágvasárnapra kinyílik a nárcisz. Kiára nővér feje mellé valaki virágtartó-

. kat helyezett, hosszú aranyeső ágakkal. Sárgábbak, mint kinn a tavaszi napsütés.
Még egy ideig szívják majd a vizet, siettetik virágaik kibomlását. Azt mondják, a
halottak haja és körme egy ideig még a koporsóban is nöl,
. Magdolna a fej fölött tisztán hallotta a fapallók nyikorgását: az ügyeletes nővér

fel-alá járkál a gyengélkedőben. Kiára egy napot sem töltött, ott életében. A fertőt

lenítő szaga és a szúnyoghálón át idelátszó folyó ingerlő látványa nélkül hagyta
maga mögött földi életét. Magdolna elgondolta, milyen kegyetlen dolog, hogy a
haldokló apácáknak a gyöngyszínű folyó lelket kavaró látványára kell bámulniuk.
Mintha az ismétlődő horák és zsoltárok hálójából hirtelen kiragadva, a gyengélke
dő keskeny ágyaira kiterítve, mint akiknek nincs jobb dolguk, az öreg apácák egy
szeruen ellebegtek volna a hirtelen kiüresedö idővel.

Kiára nővér terve szerint azt akarta tanulmányozni, mennyiben befolyásolták
férjüket a középkori katolikus királynők. Többet akart tudni a hittérítés különös
útjairól, amelyek olyan gyakran a hitvesi ágyból indulnak. Könyvet akart írni
azokról a kemény, céltudatos asszonyokról. akik a régmúlt száZadokban éltek.
Magdolna féltékeny volt rájuk: így, arc nélkül olyan szépségesek! És nem bírta
Kiára nővért elereszteni. Talán, ha most egy kicsit felemelné a ruhaujjat. nagy
vágást látna Kiára csuklóján. Bíborszínüt és baljóslatúan törékenyet - akár a
Krisztus sebei. Krisztus feltámadott, hogy megmutassa sebeit a világnak. Talán
Kiára.növérnek is sikerülhet; talán örökkön zengő hangja összefog majd gyönyö
rűséges sebének erejével és talpra emeli, hogy még egyszer rámosolyoghasson:
"Nővér, növérkém, én megbocsátok néked .. ." 6 pedig tehetetlen Kiára nővér

álnok megbocsátásával szemben. Hiszen nem készült fel a haragra, s arra sem,
hogy ilyen kiszolgáltatottnak érezze magát:

Megint megérezte egy másik ember jelenlétét. Felpillantott. Mirjam nővér állt
az ajtóban, s megpróbálta az oltárra irányítani tekintetét. Kezében roppant nagyí-
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tó. Még a lencse súlya sem tudta csillapítani az öreg kéz reszketését. Egy csepp
tiszta víz lógott az orra hegyén. Aztán Magdolna hallotta, hogya növér elcsoszog.
Mirjam nővér egykor balett-táncosnőakart lenni, és még most is a fiókjában tar
totta Nizsinszkij képét. Lehet, hogy Krisztust is olyannak képzelte, mint valami
csodálatos táncost: hajlékonynak és szívszorongatóan gyönyörűnek,mozgás és báj
tökéletes összhangjának, érinthetetlennek, örökké mások tapsviharában ringó
nak. "Ne tervezd el az életedet, kislányom - mondta egyszer neki Mirjam Nővér-,

a terv Istené, nem a tiéd."
Most majd Hoffman atya imádkozik a test fölött, s elmondja gyászbeszédét.

amelyről előre lehet tudni, miről szól. Kiára nővért könnyű dicsérni. A főnök

asszony nem szívesen egyezett bele Kiára külföldi útjába; gyanította, hogy kedven
ce titokban pap akar lenni. Úgy gondolta, mivel Kiára nővér szerint a nők épp
olyan értékesek Isten szemében, mint a férfiak, Kiára egyszersmind a férfiak
összes feladatát is magáénak kívánja. A főnöknő nyilvánvalóan attól tartott, hogy
ha Kiára a maga kenyeréri idegen országban tanul, óhatatlanul a befolyása alá ke
rül valami elvetemült egyetemi embernek, aki bizonyára dicséri az intelligenciá
ját, és rosszalja, hogy nem él vele eléggé. Holott Kiára nővér a szentségeket egé
szen más tartományba sorolta. S mégis - három napja, este - Magdolna szándéko
san megerősítette a főnökasszony Kiára nővérrel kapcsolatos gyanúját. Pontosan
tudta, mit kell mondania. Valahogy otthon kellett tartania Kiárát. És a főnök

asszony motyogott valamit Szent Benedek legelső csodájáról, arról, amikor a
szent megjavított egy szitát, amelyet dajkája kölcsönkért és eltépett.

Magdolnának nagyon fájt a feje. A levegő, amit belélegzett, úgy csúszott le a tor-
. kán, mint lapos, hideg kígyó. A főnöknő szerint Kiára nővért a szíve vitte le. Azt is
mondta a tisztelendő anya, hogy Kiára nagyon beteg volt, de ragaszkodott hozzá,
hogy senki ne tudjon róla. Vajon a főnökasszony ölte volna meg Kiára nővért az
zal, hogy tiszteletben tartotta a mártírum iránt érzett félelmetes vágyát? Vagy az
zal, hogy megmondta neki, vagy letesz az angliai útról, vagy örökre el kell hagynia
a zárdát? Avagy Magdolna ölte meg azzal, hogy meggyőzte a főnökasszonyt: félel
me nem alaptalan? Vagy Kiára saját magát ölte meg? Az apáca habitusa eltakarta
a csuklóját, s akár föl is vághatta az ereit Kiára. Magdolna lehunyta a szemét, és
elképzelte Kiára nővér jobb csuklóját az erőteljes kék erekkel, amint kibukkan a
ruhaujjból. mikor a nővér gyorsan felnyúl, hogy kottájában lapozzon.

Magdolna gyűlölte a kóruspróbákat. Zavarta az apácák akadozó éneke, az oly
kor hamis, olykor durva hangok az elöregedett hangszálak produkciója bemászott
a fülébe, bántőn kaparta adobhártyáját, túlrezegte a saját hangját is. De Kiára
nővér sosem vesztette el a fejét. Játékosan megfenyegette Mária Ágoston nővért,

aki szinte mindig a kelleténél korábban kezdett énekelni, s végtelen türelemmel
ismételgette: "Nővérek, próbáljuk még egyszer ... Sok hangunk van, de a kórus
csak egy." Ahogy Magdolna most visszagondolt, Kiára nővér szavait is előre lehe
tett tudni. Magdolna mégis élvezte a nővér szavajárását, ahogyan a gyerekek élve
zik egy-egy kedvenc mese jól ismert fordulatait. De a többiek bemondásait, köhö
gését, mozdulatait jól titkolt fogcsikorgatással fogadta.

Azért léptek be a zárdába, hogy a belső erkölcsi zűrzavar ellen küzdjenek. Hogy
a világ suttogásai elől vastag falak mögé húzódva kirekesszék a Bűnbeesett

Ember lármáját és téveszméit. Hát most itt vannak; egy halom kiszáradt mellű nő,

tea és kétszersült délután négykor, gyötrelmes naplementék. Magdolna sohasem
gyanította, milyen sötét erdő fogja alattomban elnyelni azt, akinek életéből elvéte
tik a kuszáltság és az ötletszerűség, amint nincs már mentsége többé, hogy semmi-
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be vegye saját lelkiállapotát. Minél hosszabb időt töltött itt, annál sötétebb és mé
lyebb lett ez az erdő, és mégis: valahányszor a falakon kívüli világra gondolt, za
vart félelmében megdobbant a szíve. Kezdte megismerni a sötétet, amelyben el le
het veszni, s amelyben be lehet rendezkedni, míg a kinti világban egyre kevésbé
érzékelhető az összefüggés, egyre kevesebb az értélern.

Kiára nővér hosszú ujjait valaki gondosan összekulcsolta. Három napja azok az
ujjak még az orgona billentyűin futkostak, s jellegzetes, erőteljes, szegletes betűk

kel írták be a közösség naptárába: "K. nővér 35. születésnapja". De a nővér azt a
napot már nem érte meg. Magdolna afolyóba dobta a Kiára nővér szűletésnapjá

ra kötött barna sálat a nővér halálát követő reggel. Bárcsak könnyedén ellebegne
az a' sál, s akár egy holt fadarab, nyomban elúszna valahová, s ne süllyedne a víz
mélyére! A gondolat, hogy a sál majd lassan szétfoszlik odalenn a folyó iszapjában,
iszonyúbb volt, mint Kiára nővér holtteste a ravatalon. Kiára nővér még nem is
holttest; csupán mozdulatlan és végleges: Magdolna szívesen nézte. Igen, Kiára nő

vér harmincöt éves lenne a jövő héten. Sokkal fiatalabbnak látszik. Nem kortalan,
mint néhány idősebb, igazán gyermeklelkűnővér, hanem egyszeruen fiatal, élette
li és üde. Múlt héten a szakács nagy fehér kutyáját kergette még, amikor az állat
beszaladt a zöldségeskertbe. A retek és a saláta éppen akkor kelt ki, s a nagy állat
egyenesen a palánták felé vette útját. És Kiára ugrándozva követte, tettetett ha
raggal kiáltozott, fel-felemelte a karját, mintha vezényelne, s közben őszinte jó
kedvvel nevetett.

Magdolna gondolatai folyton visszatértek arra, mi is történhetett a főnök

asszonnyal folytatott beszélgetését követő estén. Lehet, hogy ő maga, Magdolna
lopakodott be Kiára nővér cellájába a borotvával, amelyet egyszer aszemétben
talált - bizonyára a szakácsé -, és ő emelte föl óvatosan Kiára takaróját, s a pengét
a nővér csuklójára nyomta? Vagy ez csak lidércnyomásos álom - Kiára nővér pap
lanba temetett alakja elmerül az örvénylő vérfűrdöben? Nem, biztosan az jár az
eszében, amikor olyan erősen harapta meg Kiára nővér vállát, hogy fogai átszakí
tották a habitust, és nyelvével megérezte. a vér ízét. Előtte vadul, fékezhetetlenül
zokogott, és Kiára nővér, a jó Kiára nővér csillapítani próbálta, gyengéden rázo
gatta a vállát, s egyre azt ismételgette: ,,~zok az álmok majd elmúlnak, csak imád
kozz, nővér ... csak imádkozz ..." És akkor Magdolna a sarokba szorított vadállat
kétségbeesésével előreugrott és megharapta. Kiára nővér riadtan visszahőkölt,

arca elfehéredett a fájdalomtól, tcnycrét a tépett szövetre szorította. Egy pillanat
múlva fölemelte az ujjait, rájuk meredt, meglátta a vért. Az ajka reszketett. "Csak
imádkozz ..." - ismételte gépiesen, meggyőződésnélkül. És Magdolna visszatanto
rodott. fáradtan és kétségbeesve a felismeréstól. hogy Kiára nem fogja őt beárulni
senkinek.

Megint a harang. Negyedóra telt hát el. S ez alatt az idő alatt Kiára nővér egy
szer sem mozdult. Magdolna sosem látta mozdulatlannak: sosem látta, amikor al
szik. Most diadalittasnak kellene magát éreznie, hiszen láthatja Kiárát, amint az éj
szaka, az árnyékaiban bársonyos, puha szörnyetegeket rejtegető éjszaka legyőzte.

Egyedül volt vele a kápolnában. Most nyugodtan fölkelhetne. odasétálhatna Kiára
nővérhez, és fölemelhetné a ruhaujját. Hitetlen Tamásnak volt alkalma rá, hogy
ujjait Krisztus sebeibe bocsássa. Kiára nővér még most is rejtőzködik előle, akár
az' egyszeri lelkész a mesébcn, aki egy szép napon sötét fátylat vont az arca elé. A
hívek irtóztak. tőle, ám egyszersmind kíváncsiak voltak, mit rejt a fátyol. De sosem
vették le a fátylat a lelkész arcáról, még holtában scm.
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A nővér a homlokához nyúlt. Érezte a hideg verejtéket. Egyre jobban fájt a fe
je. A kápolna nem az a vigaszt nyújtó zug többé, ami volt; a bájos Burne-Jones an
gyalok elfordítják a tekintetüket. Magdolna nem bírt Kiára nővér halhatatlan lel
kének sorsára gondolni. Nem bírt imádkozni. Mikor rajta volt a virrasztás sora,
először mohón vállalta, olyan nagyon kívánt egyedül lenni Kiárával - de talán
most mÚ mégis jobb-lenne kimenni. Egyszerre heves hányinger vett rajta erőt; rá
eszmélt, mindegy, hogy hol van. Kinn naplemente volt. A napsugarak lassan hú
zódtak el a kápolnától. A vastag viaszgyertya, amelyet ő gyújtott a halott apáca fe
jénél, már erősebb fénnyel világított. Magdolna behunyta szernét, de szemhéján át
is érzékelte a súlyos, vörös napkorongot, amint lebukik a folyó és a túlsó part rop
pant sziklái mögé, lilára, rózsaszínüre. bíborvörösre színezi a vizet, mígnem eltű-

. nik, az emberi szem a mesebeli látvány távoztával végre megnyugodhat. De akkor
szinte azon nyomban fülébe hasított a fák közül a konok szélzúgás. Kiára nővér

nem mozdult; de hiszen akármilyen eleven és erős akaratú volt is életében, tulaj
donképpen mindig mozdulatlan volt, nem mozdítottak rajta, sőt talán méginkább
önmagába süppesztették a szélben nyögő fák, a visszavonhatatlan naplementék s
a padokban a vég nélküli, időtlen kántálások.

A többiek már vacsoráznak. Magdolna hallotta a lektor-nővér monoton hangját
a refektóriumból. A főnökasszony Ágnes nővért kérte meg, hogy helyettesítse Kiá
ra nővért. tehát Ágnes nővér lesz a novícia-mester, míg a provinciális nővér állan
dó utódot nem választ. Előző nap Magdolna kiment a temetőbe, és megnézte Kiá
ra nővér új fekhelyet, a frissen ásott sírgödröt. Gyönyörűmunka volt, a gödör ol
dalai egyenesek és simák, s az átvágott gyökerek fehéren és nedvesen csillogtak.
Magdolna leült a fekete földrakás mellé, és óvatosan megsímogatta. Körös-körül a
sírokon felirat nélküli, szürke keresztek ágaskodtak: csak a fönökasszony ezüst
díszítésű könyvecskéjéböl lehetett megtudni a mohos keresztek alatt pihenő apá-
cák nevét. ' .

A halála előtti héten Kiára nővér feladata volt, hogy hajnalban az apácák cella
ajtaján kopogtasson s felébressze őket. Mint mindig, gyors, szinte zenei ritmusú'
kopogását követően hangja most is dallamosan és sürgetően csengett: "Dicsérjük
az Urat ... " S az álmukból hirtelen felriadó apácák ilyenkor visszamotyogták:
"Dicsértessék az Úr mindörökké ... " Magdolnát ritkán kellett reggelente föléb
reszteni. Rendszerint hallotta a kopogtatót, amint cellától celláig megy, érzékelte
a hangokat - a kopogtatóé hangosabb, a nővéreké fojtottabb , s a hangok egyre.
közelednek. Sohasem tudott megszabadulni a kötelességérzet súlyától, attól, hogy
már az első szavával Istent kell dicsérnie a szürke hajnalban. De szerette, ha Kiára
nővér jön az ajtajához. Hangjuk áhitatosan összefonódott, s ilyenkor ő nagyon jól
érezte magát. I

Magdolna nyelt egyet. Minden olyan iszonyatosan bonyolult. Most még csak
őszintén meg sem tudja bánni, hogy élvezi Kiára nővér mozdulatlanságát. Min
denütt ugrándoznak a gonosz szellemek, ott kuporognak, kiszámíthatatlan válto
.zatokban. Magdolna megpróbált erősen a Kiára nővér feje melletti gyertyára néz
ni. Ez legalább egyszerű: fehér, oszlopos forma, az olvadó viasz jól ismert szaga
árad belőle, pici láng lobog a tetején. Az ember életébe az egyszerűség azonban
csak meghódoló akaratból jöhet, olyan akaratból, ami önmagától semmit sem kí
ván. De mit jelent pontosan ez? Egyszer megpróbált beszélni erről Hoffman atyá
val. De az még csak halványan sem sejtette, micsoda érintetlen ingoványból emel
kednek ki Magdolna. nővér szavai. "Gondoljon csak a barátok odaadására, akik
egész életüket a középkori másoló szerzetesi munkának s~entelték - felelte az
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atya bólogatva, miközben szemmelláthatóan biztosra vette, hogy rátalált a tökéle
tes példára. - Gondolja, Magdolna nővér, hogy nekik csak egy porcikájukban is
maradt valami saját akaratuk?"

Megint hallotta a többiek csoszogását, zajait, hallotta ütemes léptüket, ahogya
konyha felé indulnak. Szinte látta is őket; a huszonnyolc feketébe burkolt alakot,
amint mosatlan tányérjukat-kanalukat maguk előtt tartják, szemüket mereven a
kőlapokra szegezik, s csendesen haladnak előre, egymás nyomában. Nem bánta,
hogy lemarad a vacsoráról. Ma este krumplilevest esznek kenyérrel és egy szelet
sajttal. Utána almát. Holnap hántolatlan rizs lesz, sült hal és szilvamártás. Kiára
pedig itt fejezte be. Hogy hányan éreznek titkos megkönnyebbülést Kiára nővér

halála miatt, csak az Úr a megmondhatója. A középkorban - s ez a kor volt a ked
vence - Kiára nővér valószínűleg esélyes lett volna a szenttéavatásra. Akár a ma
gyar Szenf Margit - a hercegkisasszony, aki apja kívánsága ellenére apáca lett -,
Kiára nővér is minden munkát magára vállalt. Egyik percben orgonált, a másik
ban már a refektóriumban térdelt és mosta a kőpadlót. Mennyi mindent elárul,
hogy Kiára vonakodott a mosogatóeszközöktől, mosóporoktól! Szemmel látható
an szeretett térdelni a szappanos vízben, keze vörös és durva lett a súrolástól.

Magdolna felállt és odament a nyitott koporsóhoz. Vajon hová megy innen az ő

Kiárája? Továbbra is ott találja-e Magdolna a pazar kéziratok cirádás iniciáléi
között? Kikandikál-e majd az arca a K-betűk szögletéből? Vagy talán a Burne
Jones angyalok veszik fel hirtelen vonásait, és gyengéd erőszakkala padjához szö
gezik Magdolnát a kápolnában? Ahogy egyenesen a halott arcába nézett, Magdol
na kezdte elfeledni, milyen is volt életében igazán Kiára. A szomorúság és az iszo
nyat feltorlott benne, de valahonnan olyan mélyről és elérhetetlerlül, hogy nem
tudta fizikai helyhez kötni. Homályos érzés volt, mint ha valaki hirtelen élesség
gel, de bizonyíthatatlanul megsejti. hogy rákos. Kinyújtotta a kezét, meg akarta
ölelni Kiára nővért. De a karja megállt a levegőben, az áldás gesztusában. A le
nyugvó nap utolsó sugarai bágyadtan engedték el az üvegablakok angyalait. Köze
lebb hajolt a koporsóhoz, elfújta a gyertyát. Az olvadt viaszból néhány csepp a
levegőbe repült, és kis sercenéssel megtelepedett Kiára nővér sima, hideg arcán.

Bari Károly: A NÉMASÁG KQNYVE. A Hol
tak arca fölé és az Elfelejtett tüzek után ez a költő

harmadik verseskötete. Olyan képi költészetről

van szó, amelyről a szokásos idézgetesek nem
mondanának többet, mint a természetbarát
ásvány- vagy növénygyűjteménye a tájról. Való
ban ~ ezek a muvek, mintha a természet törvé
nyeit követnék. Bari Károly leghosszabb versei
is egyetlen mondatból állanak, az élet és halál
mondataiból. Bennük a teljes idő, a mozdulat
lanság és a mozgás, és bennük a ma oly túlhang
súlyozott elidegenedés. Meggyőződésem, hogy
versben mindezt együtt csak képekkel lehet ki
fejezni. A költői kép ma is, sőt éppen ma a leg
közősségibb, a legegyet emesebb. Más kérdés az,
hogy napjainkban (már Adyval kezdödöcn) leg
többen a képi költészettől idegenkednek. Ho
gyan lehetne a közösséghez szólás evidens kö
zősség nélküli korban!?

Ne áltassuk magunkat, ilyen magánnyal súj
tott az alkotó ember talán még soha nem volt,
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mint korunkban. Mert nem a költő és nem az
egyes ember hagyta el a közösséget. hanem a
közősség őt. Ennek persze fordítottjáról igyek
szik bennünket meggyőzni a jelen, mintha egyé
ni döntésünknek, erőnknek, szabadságunknak a
magányunkban lennénk igazi birtokosai. A köl
tő ismeri magányát, de tudja azt is, hogy nem
végső elhagyatottságró! van szó, különben egy
sort scm tudna többé leírni. Mert lator az, aki
ben még a kereszten sem ébred fel a remény,
hogy önmaga léte (ha úgy tetszik, az emberisé
gél az időben (vagy, azon túl?) értelmes célba
jut.

A némaság könyve nem a költő némaságát je
lenti, hanem a süket csöndet, ami őt körülveszi.
Amiben az elhangzott szó annyi. mintha el sem
hangzott volna. A költő mégis énekel, és olyan
igénnyel és erővel, mint aki hiszi, egyszer csak
meghallják őt. (Szépirodalmi, 1983:)

Szalkisi Zoltán
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NAPLÓ

TAKÁCS M'ENYHÉRT EMLÉKEZETE
Amit elvesztettünk csak szemünk elöl vész el, de rnegöríz
te emlékezetünk (Szent Ágoston: Vallomások).

Ötven esztendeje annak, hogy Takács Menyhért jászóvári prépost-prelátus, megyés apát
elhunyt. Öt évtized távlatából emlékezünk vissza, az ezt rncgelozó fél évszázadban kifejtett
egyházi és közéleti tevékenységére. .

A XII. században alapított premontrei kanonokrend jászói, leleszi és váradhegyfok i apát
ságának egyesítéséból keletkezett a jászói prépostság. A jászóvári premontrei rend közjogi
je lentöségét mutatja, hogy Jászó és Lelesz is úgynevezett "hiteles helyek" voltak, s a jászó
vári prépost "közjogi méltósága alapján" a főrendiház tagja volt. A rend a pasztorációs
munka mellett - korunkban már - elsödlegesen tanítással foglalkozott. Régi földművelési

tevékenysége és adományai révén jelentős birtokokkal is rendelkezett. A jászói premont
reieknek rangos gimnáziÍlmai.ésnevelőintézeteivoltak Kassán, Rozsnyón és Nagyváradon,
késöbb Gödőllön, majd Budafokon is.

Ennek a tekintélyes rendnek a főnöke lett 38 éves korában Takács Menyhért. Sok idös és
fiatal rendtársának szeretete és bizalma nyilvánult meg ebben a választásban. Az egyszerű

kassai polgári családból származó pap-tanárt Istenbe vetett mélységes hite és az emberré
nevelés kettos hivatása indította el és vezette életútján. .

A szintézis-alkotásra való hajlama és képessége egyéniségének megnyilatkozásait harmo
nikussá és egésszé tette. Az emberi közösség egyetemességének felismerése, rendjének és
hivatásának rné ltóságérzctc, ugyanakkor egyh~zának és hazájának alázatos szolgálata, a
tisztelet és szeretet összhangja, az országos érdekek és nagyobb közösségek javáért folyta
tott harc egyaránt jellemezték öt. Irodalmi munkássága magas szintú és közérthető egyszer
re. Nem volt számára megoldhatatlan feladat, hogy rendje felvirágoztatása érdekében a
gazdálkodás eredményességére törekedjen. mert egyensúlyba tudta hozni azt szociális el
gondolásaival. Nem törte le a legnagyobb veszteség sem, mert megvolt benne - Pilinszky
Jánostól kölcsönözve a kifejezést - az újrakezdés alázata.

Igazi nagy egyéniség, klasszikus értelemben vett magyar főpap volt. Szorgalmazta a pre
montrei tanítórend tagjainak elmélyültebb egyházi életét és emelni kívánta múvcltségi
szintjét, újjászervezte a teológiai oktatást és tanarképzést. az egyetemre járó rendi fiatalság
számára megalapította a budapesti Norbertinuinot. Renováltatta a kegyuraságához tartozó
valamennyi templomot és plébániát, de ugyanakkor korszerűvé tette, vízvezetékkel és vil
lanyvilágítással látta el az Ősi jászói monostort. A rend egyes birtokrészeiben kápolnákat
létesített és ezzel egyidejűleg modernizálta a gimnáziumokat. Kassa, Nagyvárad és Rozsnyó
fógimnáziumai és a kassai flCvelöintézet színvonalas, megbecsült intézmények voltak.

Csak látszatra volt ellentmondásos hivatásának tudatos érvényesítése, a tisztelet-igénye
és a szolgálat alázata. Szerotetet várt, de tiszteletet és szerétetet adott. Igényesnek mutatko
zott a tudás, a rnuveltség vonatkozásában, de rendkívül szerény saját magára. Nem hárítot
ta el munkájának elismeréseit. de átérezte és érvényesítette az ezekkel járó felelösséget.
Pascal mondja, hogy "az ékesszólás a gondolatról készült festmény". Egyházi és közéleti
beszédei a gondolatok gazdagságának festményei voltak. Magas polgári kitüntetései között
szerepelt a Szeritistvan Rend középkeresztje és kommendátorsaga, valamint az I. oszt. pol
gári érdemkereszt. A pápa 1917-ben püspöki jelvényekkel: a lila színú pileolusszal és a cap
pa magnával tüntette ki; 1922-ben a Szeritszék a megvés apátságot adományozta a jászói
prépostságnak. Ez munkájának és rendjének nagy elismerését jelentette, noha egyház
megyéjének megszerzésére az akkori viszonyok közőrt nem került sor.

Tevékenven kőzrcrnuködou II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatalában, és az ebből

az alkalom"ból Kassán rendezett kiállításon megnyitó beszédet tartott. Kedves városa érde-.
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kében szorgalmazta az egyetem visszaállítását. Sokat tett a magyar kultúráért. Munkáját itt
is hálával és elismeréssel fogadták. Beválasztották a város törvényhatósági bizottságába, és
utóbb a legszebb társadalmi elismeréssel, a város díszpolgárságával tüntették ki. Kulturális
tevékenysége nagyon sokoldalú volt. Hosszu éveken át elnöke az Abaúj-Torna vármegyei és
a Kassa városi Közmuvclödési Egyesületnek meg a Kazinczy Körnek.

Irodalmi munkásságat a klasszikusok szcretctc és a hétköznapok problematikája, az el
mélyült tudomanyosság és a közvctlcnül haló, olykor népszerű ismeretterjesztés jellemez
ték. Szaklapokban cs tolvoiratokban pub likalt tanulmányainak. valamint önállóan kiadott
muveinck szaina igen nagy -, Közöttük cm lujuk: "Az cicusisi mvsteriumok" (1889), "A római
elegikusok" (I 891), "A római nevelés'{ l ~LJ2), "Az egyetemi oktatás decentralizációja" (1901),
"Tanulmányok" (1909), "A mit rasz ku ltu sz" (1909), "A múvészct hazája" (I913), "Az evangé
lium bölcsclctc" (1914), "Dante Divina Conuucdiaja" (1922), "Madách Imre" (1923), "Aeso
pus" d923), "La Fontaine mcséi" (1924), "Mi a bölcselet" (1927). Több német és francia élet
rajz-fordítása jelent meg.

Az elso vilagháború sebesültjei számára kórhaznak engedte át a rend míndhárom fó
gimnáziumát cs a kassai konviktust. A jászói es a kassai rendházban üdülőházat létesített a
lábadozó katonák részére. 'Bár rendjének érdekeit rnindcnekelött valónak tartotta, gondja
volt egyenkeru minden rendtársam is. Foglalkoztatottságuk kiválasztásában sajátos tulaj
donságaikat vcucfigvclembc. Plebaniát adott azoknak, akik szegény rokonaikat nem tud
ták volna máskent eltartani es lakashoz juttatni. Szociális érzésének legnagyobb bizonyíté
ka. hogy az országban elsoként és pc ldamutatóan nyugdíjintézményt kezdeményezett.
mcllyel a rend mintcgv 3000 alkalmazoltjanak eletfeltételeit kívánta biztosítani.

Az első világhaború utan a három apátsagból egyesített jászói premontrei rend egysége
megbomlott, Jaszo, Lelesz cs Kassa Csehszlovákiahoz került. ezzel a rend számára elveszett
a rozsnyói és a kassai gimnázium is a konviktussal együtt. Nagyvárad Románia része lett,s
az ottani gimnázium is mcgszuru. Ami Trianon után Magyarországon maradt, az csak a sze
rény pasztoracios munkat telte lchctovc. s a kivalo tanítórend elsődleges feladata meghiú
sult. Takács Mcnvhert keresére d ncrnzctgvulés egvhangú határozattal Gödöllön, a korona
uradalom erdejeboi 88 holdat adomanyozott premontrei gimnázium. nevelőintézetés rend
ház létesítésere. A kormanyzat támogatasaval és a rendi birtokok jövedelmének lekötésé
vel, kultöldi kölcsönök igénybevételével cpuettek meg a tervezett intézményeket. Ezáltal
ismét legfőbb hivatásanak tehetett eleget ajászói premontrei tanítórend.

Takács Menyhért élete ben a legnagyobb ellentmondás az volt, hogy alkotó készsége és a
kulso kotőttscgek kénvszere vcgu l is clvisc lhetctlen helyzetet teremtett számára. A három
ország tertileterc szetszort javak es intczmcnyck egységes vezetése megoldhatatlanná vált.
Nagy felelósséggel próbalt eleget lenni-ennek akkor is, amikor a teste már gyengült. A gon
dok es nehézségek megviseltek a szívet. Ebben az idŐben már nem szerepelt a közéletben.
Emberi nagysagának csak közvellen koruvezete. rendtársai, hozzátartozói és barátai voltak
a tanúi.

Halálakor a magyar sajto melcgen méltatta. "Vele a régi Magyarország kulturális életé
nek egyik vezető egyénisege dőlt ki az dok sorából" (Pesti napló, 1933. nov. 30.). "Hatalmas
egyeniség volt ... varázsa alol nem tudott szabadulni senki, aki közelébe került, akár tanít
vánv, akár rendtárs, akar a közeletben vele egvünrnuködó volt az ... Magyarország nem
csak nagy pcdagógusát, hanem kiváló közéleti vezérférfiát is gyászolja ... " (Nemzeti Újság,
1933. nov. 30.1. A kormany részveltávirata Igy meltut tar ; ... munkás és érdemekben gazdag
életeben kiváló képességeit nundeukor önzetlen odaadással és fáradhatatlan munkakész
séggel alhtoua hazájának s egyhazanak szolgalataba", A Pesti Hirlap ekképp búcsúztatta:
" ... halala nemcsak az orszagban, hanem az prszágon kívül is általános részvétet keltett,
ahol a jeles pedagógust rendkivül szerottek ... " (1933. nov. 30.). A fővárosban -és Kassán is
utcát neveztek cl emlékének megörökuescre. Gödöllon temették el. A kis, papi temetőben
egy Fadrusz-Icszület jelzi. hogy itt nyugodott rnindaddig, amíg a rend ősi székhelyén,
Jászón a sze p, barokk mucmlék templom kriptajában, a rend kiemelkedő apátjai között,
örök nyugalomra helyezték.

Ezcrkilencszazharmincharorn november 29-en hunyt el. T. J.
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IRODALOM
Rába György:

Babits Mihály
... jajongnak a gyermeki kert
pusztuló, öreg fái s akik ember
sége nevelt: Babits és Koszto
lánvi.

- Rába György: Hazám helyett

Szigorúan tudományos, az objektív igazság
nak elkötelezett könyvet írni a költöról, akit
nagyon szeretünk, aki mesterünk volt, nem
csak" a költészetben, hanem emberségben

is: nem könnyu dolog. Nem mintha az ob
jektív igazságban bármi titkolni, tagadni
vagy szégyellni való volna, épp ellenkező

leg: a védelmező, bántalmakat és rágalma
kat visszautasító, szubjektív indulat hevét
kell hűteni. korlátok közé szorítani, a meg
győzés erejének fokozása érdekében.

Nem kell Babitsot "mentegetni", soha
nem is kellett: ez az ige méltatlan volt min
dig, alanyához és tárgyához egyaránt. Túl
vagyunk, hála Istennek, azon az időszakon,

amikor talán jobb lett volna hallgatni is ar
ról, akit meg akartunk óvni az elfogult tá
madásoktól; "jobb lett volna", de mivel tud
juk, hogy "vétkesek közt cinkos aki néma",
akkor is szót ejtett, aki tehette. Rába köny
vének bibliográfiájából megtudjuk, hogy
ketten ejtettek Babitsról szót 1947 és 1956
között: Illyés Gyula és Belia György. Azután
az ötvenes évek második felében mintegy
felszakadt a gát, egymást követték a kiad
ványok, cikkek, <tanulmányok, esszék. Mind
a mai napig, amikor - a költő századik szű

letésnapját ünnepelve - beírhatjuk vademe
cumunkba a meghatározást, amivel Rába a
könvvét zárja: Babits Mihály "a magyar iro
dal~m legnagyszerűbb lehetoségcit megtes
tesítő mester",

Rába monógráfiajanak egyik kritikusa
nehéz olvasmánynak" minósitette Babits
~űveit; valljuk meg őszintén, nem Babits,
hanem a róla írt könyv nehéz, tömör olvas
mány. Tisztafejű odafigyelést kíván, elsősor

ban 'azért, mert egyik fő forrása a filozófia,

legfőbb viszonyítási pontjai a babitsi mú
épülésének vizsgálata során a költő egy-egy
kedvelt bölcselojének elméletei, vagy meg
állapitásai. Ha nem a filozófiai képzettségű,

csupán az egyszerű, érdeklödö olvasó alap
állásából nézzük, mindnyájan sokat tanulha
tunk Rábától, Babits örvén, Schopenhauer
rói, Bergsonról, Nietzschéról és Kantról:
megtudhatjuk például, hogy a manapság
kedvelt "objektív líra" terminus épp Kant
és Schopenhauer nyomán jutott el a Nyugat
költöncmzedékéhez, s hogya pszichológiá
ban Wundt és William James igazította a
fiatal Babitsot útba, vagy hogy kőltönk elég
gé ifjan került Szerit Ágoston hatása alá. ,,~z

ágostoni etika", mely .Jfrájának később IS
éltető forrása marad, olyan lételméletbe
torkollik <Imely Babits szemében a logikai
világrend kiteljesült érvényességével azo
nos" -.Babits katolicizmusának egyik meg
határozása ez.

Rába tudománvos módszcréből követke
zik, hogy nem kíséri végig Babitsot isten
kereső útján, nem az objektíve létező Isten
szemszogébol nézi "az elbocsátott vad" csa
tangolásait; viszont tényként fogadja el Ba
bits egyre mélyülö katolikus világszemléle
tét, a költő igazságkeresését és vérontás
iszonvat. lelkiismeretének magába forduló
érzékenységet és közösségi Iclclósségérze
tét. Gyakran idézi, fogadja el Rába más
Babits-kutatók véleményét, Schöpflinét
éppúgy, mint Rónayét, Illés Endréét és Ke
reszturvct, mint Németh G. Béláét; csak rit
kán, visszafogottan polemizál, ahol "nem te
het egyebet", például Lukács Györggyel,
iparkedván az első adandó alkalommal okát
keresni Lukács Babits-ellenszenvének is.
Meg akarja értetni a költöt. megértetni 01
vasóival, hogy .mindcnki olyan, amilyen", s
ezért ő maga is igyekszik megérteni a más
képp gondolkodókat; erre az emelkedett
nézőpontjárajellemző, ahogya "van-c külön
erdélyi lélek?" - vita ismertetésekor Felfel
teszi -a szónoki kérdést: "mit is mondhatna
mást?" ~ az egyik fél, s "tehettek'e más
képp?" - amazok.

Ilyen tárgyilagossággal közelit Rába a
"politikailag kényes" kérdésekhez is, ~.e

lvek oly könnyen és gyakran kavartak VItat,
idéztek fel akár támadásokat, felháborodást
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és szidalmakat Babits körül, életében épp
úgy, mint utóéletében. Babits soha nem
mondhatott mást, mint amit erkölcsi érzé
ke, lelkiismerete diktált, nem tehetett más
képp, mint ahogyan tennie kellett, bár a te
vékenység legbensőbb alkatától távol állt,
szívesebben futott volna el Jónásként a Fel
adat elől. S bizonyára igaza van Rábának,
amikor Babits "ágoston.i etikáját" tartja a
mindenkori állandónak, amitől nem térít
hették el ifjúkora kétségei, s melyből An
teusként mindig újból erőt merített külsö
küzdelmeihez és belső vívódásaihoz.

Végigkíséri Rába - az elefántcsonttorony
elméletet cáfolandó - Babits közösségi kap
csolatainak alakulását, s tiltakozik a jószán
dékból fakadó politikai előjelű leszúkítések
ellen is; például az Intelem vezeklésre címu
költeményelemzésekor szögezi le: " ... épp
ez az elsődlegesen vallásos vers tanúsítja,
hogy amit Babits »szellemi baloldaliságá«
nak szokás nevezni, és ami a fasizmus elöre
törése idején mind szenvedélyesebb kiállás
a csoportérdekek fölötti csorbítatlan igaz
ság mellett, annak az ő meggyőződése sze
rint az emberiség egyetemes hitének tudott
katolicizmusa adott hol lelkierőt, hol világ
nézeti indítékot." És ahogyan visszautasítja
a katolicizmus beskatulyázását az "elmara
dottság" rekeszeibe, ugyanúgy áll ki Rába a
;,hagyományőrzés" pozitív érték-kategóriája
mellett, hiszen Babits is jó latintanárként
magyarázta az értetleneknek, hogy a "kon
zervatív" melléknév az "óvni, őrizni" igébö]
származik, márpedig költészet értékőrzés

nélkül elképzelhetetlen. "A költő hagyo
mányőrzése nem politikai állásfoglalás - ír
ja Rába -, hanem az erkölcs oltalmazása egy
etikátlan társadalmi környezetben", és: "Ez
az a tudatosan hagyományőrző, egyeteme
sen humánus erkölcs, mely a rendi vagy
osztálytagozódásori alapuló ideológiáknál
ma is haladóbbnak rninösíthetö."
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Rába György könyvét nem lehet ismer
tetni, csak elolvasni lehet. Hatalmas anya
got dolgoz fel páratlan alapossággal, a vers
elemzéseket és a költői korszakok jellem
zését a prózai művek: a regények, novellák
esszék, és a műfordítások elemzésével vál
togatja, s csak annyit mond el a költő mű

vek mögötti személyéről, amennyit a költő

sem venne rossz néven. Nagy diszkréció,
finomság és mértéktartás jellemzi, amikor
Babits magánéletéröl, szerelmeiröl, házas
ságáról ír, meg amikor a betegségéröl, ha
láláról kell beszámolnia; szinte többet mon
danak minderről a könyvet illusztráló fény
képek, a versekkel összevetve. Mert kelle
nek a versek ehhez a "nehéz olvasmány
hoz"; Rába könyvének egyik nagy érdeme
éppen az, hogy ismét elővéteti velünk
Babits-köteteinket. Hogy felfrissítsük, amit
régóta tudunk, és fölfedezzük. amin egykor,
fiatalon, átsiklott a szemünk, a figyelmünk.

Azokban a napokban, amikor e sorokat
írom, érem el a haldokló Babits életkorát, s
fokozott figyelemmel kísérem verseiben
esztergomi kertjének rezdüléseit saját ker
tem növekvő fái közül. Újraismerkedem
- Rába kalauzolásával - a babitsi életművel.

s nem a halott rnestert idézem magam elé,
akit sose láttam, hanem a hajdani, huszon
három éves Rába Györgyöt, amint a Páz
mány Péter Tudományegyetem Múzeum
körúti bölcsészkarának ötös termében, a
Waldapfel József vezette stílusgyakorlato
kon - a hajdani, Babitsot és társait megszó
laltató Négyessy-féle stílusgyakorlatok e jó
szándékú felújításán - verseit mondja, s a
gyermeki kert pusztuló öreg fáit siratva vall
azokról, akik mesterei voltak az emberség
ben: Babitsról és Kosztolányiről. Méltó ta
nítványuk, az lett és maradt: költőként, em
berként egyaránt.

KERÉNYI GRÁCIA
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TUDOMANY

Kis magyar
egyháztörténet
A 33 kötettel teljessé vált Teológiai Kis
könyvtár, Alszeghy Zoltán (Róma), Nagy
Ferenc (Hamilton), Szabó Ferenc (Róma) és
Weissmahr Béla (München) magyar jezsui
ták szerkesztésében a dolog természetéből

következöen különbözö színvonalú, mégis
nagyon hasznos, értékes és hézagpótló szin
tézisét nyújtotta a zsinati teológiai tájékozó
dásnak. A szerkcsztök minden kötet elején
felhívták a figyelmet arra, hogy az egyes
szerzók kűlönbözó teológiai irányokat kö
vetnek, de éppen az eltérő szemléletmódok
egymást kiegészítő harmóniája adja meg a
mai katolikus hittudomány hű képét. Az
eredeti tervben, témafelosztásban nem sze
replö magyar egyháztörténeti vázlat a kiegé
szítő füzetek második köteteként látott nap
világot tavaly Rómában, Szilas László SJ tol
lából. Szilas László 1927-es születésú és a
Jézus Társasága Történeti Intézetének fo
Ivóiratát. az Archivum Historicum S. 1.-t
;zerkeszti 1981-től. Az 1965-ben a müncheni
egyetemen doktorátust szerzett történesz
1974 és 1981 között az innsbrucki egyetem
egyháztörténésze volt.· Történészi munkás
sága elsősorban nem a magyar egyháztörté
nethez kapcsolódott. Amikor azonban a
Vatikáni Rádió magyar műsorának szer
kcsztöségc 1981-82-ben lehetőségeihezmér
ten meg kívánt felelni a növekvő hazai egy
háztörténeti igénynek, őt kerte fel ilyen tár
gyú eloadássorozat megtartására. Ezt a so
rozatot dolgozta át és egészítette ki némileg,
hogy vázlatát most már kis kötetben is az
érdcklödök kezébe adja.

Kétszeresen nehéz feladatra vállalkozott
Szilas László. 146 lapon felvázolni a magyar
egyház történetét önmagában is hálátlan
feladat, hiszen ilyen kis terjedelemben alig
ha lehet differenciált történeti képet nyuj
tani. Ráadásul negyedszázad óta külföldön
élő kutatóként kellett e feladatra vállalkoz
nia, akinek kutatási területe rendjének tör
ténete, egyetemi előadói feladata pedig az
egyetemes egyház történetének tárgyalása.
A kötetben közreadott "válogatott iroda-

lom" jegyzék mindenesetre arról tanúsko
dik, hogy a szerzö igyekezett felhasználni
munkájában a számára hozzáférhető ma
gyarországi történeti irodalmat. Az is az
igazsághoz tartozik, hogy a hazai történeti
irodalom egyháztörténeti vonatkozású mű

vekkel - gondolok itt a hazai katolikus egy
háztörténetírásra - nem halmozta el az ér
deklődőket. Éppen ez tette indokolttá, hogy
egy külföldön élő szakíró vállalkozzék en
nek az összefoglalásnak elkészítésére.

Szilas László egy kérdésben cseppet sem
tekinthető .Jcülhoninak", mégpedig a kato
likus egyháztörténetírás modern, Zsinat utá
ni szemléletének és módszerének ismereté
ben. Egyhdejonenelmi meggondolásai-ban, a
kis kötet bevezetésében ezt kiegyensúlyo
zottan mutatja be: "A mélypontokat is vál
lalnunk kell az egyház életében, s nem sza
bad megkísérelnünk, hogy ezeket »kima
gyarazzuk« vagy »clapologizáljuk«. Nem" sza
bad, hogy olyan egyháztörténelem-tanítás
kapjon helyet, amilyet magam is megértem
diákkoror'nban. .. Az igazságot, a történel
mi tényt vállalnunk kell, bármennyire szé
gyenletes legyen is .. , Az egyháznak mindig
megvolt az ereje, hogy mélypontjain előbb

utóbb túljusson." Nagyon fontos; amit váz
latában is érvényesíteni igyekezett, és be
vezető megfontolásaiban így fogalmazott
meg: "Főleg Közép-Europa egyháztörténel
mi kutatásaiban hosszú ideig elhanyagolt
terület volt a lelkiség, a keresztények vallá
sos életének története. Pedig ez igen fontos
szernpont." Századunkban a francia egyház
történetírás tett ezen a téren talán a legtöb
bet. "Csak a hit maga változhatatlan és örök
- hangsúlyozza -. Megnyilvánulásiformái a
liturgiában, a hívek vallásos életében válto
zó jellegűek. Az egyház lelkiségének törté
nete mutatja nekünk, hogy ezek a lelki gya
korlatok k~rhoz" kötöttek, s ha elmúlóban
vannak, nem lehet öket mcstcrségesen új
életre támasztani."

A kötetke erénye éppen ez: jelentős teret
szentel a középkori hitélet (lelkipásztorko
dás, zarándoklatok stb.) tárgyalásának, is
merteti a barokk lelkiséget, a XX. század
elso felének hitéletét. De egyes fejezetekben
- főleg a századunkkal foglalkozónál - vitat-
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ható, mennyire helyesek az arányok. A je
zsuita rendtörténész ugyanis helyenként el
túlozza a jezsuiták lelkipásztori szerepét és
hatását.

Igen hasznos az időrendi tábla, mely a
szerzö célkitüzésének megfelelöen nemcsak
egyházszervezési, egyházpolitikai dátumo
kat tüntet fel, hanem arra törekszik, hogya
hitélet formáira is tekintettel legyen: "Ezért
jeleztünk az ilyen tárgyú idörnutatókhoz vi
szonyítva aránylag sok egyházi zsinatot",
Előszavában az időrendi táblával kapcsolat
ban megjegyzi: "segíteni akar a részletkuta
tásokban is".

Amikor az ember elolvasása után leteszi

HONISMERET

Szeritgotthárd
emlékezete

Szentgotthárd idén, 1983-ban ünnepli 800
éves fennállását. Az itteni apátságot a kozép
kori ciszterci apátságjegyzekek szerint
1184-ben alapították a Champagne-i Trois
Fontaines-hől III. Béla királyunk kezdemé
nyezésére idejött szerzetesek. A királyi alapító
levél nem maradt fenn, de az alapító fia, II.
Endre 1213. évi oklevelébol világosan kitű

nik, hogy atyja volt az alapító. Tekintve, hogy
'a ciszterciek minden monostorukat a Bol
dogságos .Szü: tiszteletére szentelték, la Szent
gotthárd név csak onnan eredhet, hogy itt, a
s.tájer földről Magyarországra vezető fontos
kereskedelmi út mentén német kereskedők

már kordbban telepet vagy állomást rendeztek
be a Szent Gotthárd tiszteletére emelt kápol
nával.

A ciszterci monostor alapításának króniká
ját írta meg évekkel ezelőtt a rend magyar
országi történetének alapos ismerője, az azóta
elhunyt ciszterci tanár, Kalász Elek. Az egy
korú tollforgató barát stílusát utánzó írásá
ból közöljük az alábbi részletet.

Az apátság két évszázadig virágzott. Zsig
mond királya kegyuraságát a Srécsi család
nak adományozta, s ezzel elkezdődött 
majd a török megszállás alatt folytatódott -
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ezt a kis kötetet. első gondolata az, hogy
ösztönzést kaptunk vele a hazai egyháztör
téneti kutatás fellendítésére és egy korszerű

hazai szintézis mielőbbi megalkotására. Ez
az ösztönzés szerencsére találkozik saját igé
nyeinkkel. Nemcsak egyházi részről, hanem
a hazai történetírás és rnüvelödéspolitika
részéről is történtek kezdeményező lépések
e téren. Nemzeti történelmünk nem tárható
fel és nem érthető meg az egyháztörténet
nélkül, az egyháztörténet forrásainak feltá
rása pedig nem lehetséges az egészséges és
tudományos párbeszéd és együttműködés

nélkül.
ROSDYPÁL

huuvatlása. Az ősi apátsági templomot
/"60S-ben Tieffenbach császári kapitány fel
robbantotta. Mai barokk temploma az auszt
riai Heiligenkreuzból 1734-ben idetelepített
ciszterciek buzgóságából épült fel 1779-re. Az
apátsággal együu :a magyarországi barokk
nnivészet egyik jeles emléke.

K. Á.

•
Az frankok országában lévő Trium Fontium
- Háromkút monostorának alázatos író
deákja köszönti ez írás olvasóját.

Írószerszámot nem kis okból fogtam ke
zembe ez napon, születet után 1184. eszten
dőben. Megjelenék ugyanis néminemű fé
nyes sereg néhány napoknak előtte az mo
nostor kapujánál, és vezetőjük nagy tisztes
séggel mondá, hogy ő a magyari király úr
nak, Bélának követje lenne. Bevezették te
hát Péter apátúrhoz, ahol imigyen szóla: "Az
én uram, az magyari király mestereket ke
res, akik az ő népét jó erkölcsökre szoktat
nák, az áldott magyari föld szeretetére és
mivelésére oktatnák. Imhol pecsétes levele
ez ügyben király uramnak." Felelé Péter
apátúr, elolvasván a levelet: .Kérése jókor
jöve király uradnak. Mert Isten irgal
mából bévségesen betelék ötször tizenkét
száma az én fiaimnak, amikor is szerit regu
lánk szava szerént új rajzás repülhet ki mo-



nostort fundálni. És valamiképpen Jézus
Urunk apostolainak száma tizenkettő vala,
azonképpen tizenkét testvéreket küldök Bé
la király úr kérelmére a'z magyarok orszá
gába."

És kijclclé Péter apátúr a messze útra
Róbert testvért, hogy lenne majd perjel és
kódexíró könyvtáros, Rajnáld testvért, hogy
lenne alperjcl és a magyarok oktató meste
re. És rendre következtek a többi misés pa
pok: a monostor gondozója és étek készítő

je, a gazda és a magtáros, egyben a magyari
testvérek tanítója .az föld megmivelésében,
azután az énektanító és a templom örc.
Majd a konverzusok, vagyis a szerzetesi
életre megtért munkálkodó testvérek: mol
nár és sütőmester, kőfaragó és kórakó mes
ter, kerékgyártó és kovács, takács és szabó,
aki egyben a porta őrzője lenne; továbbá
timár és lábbeli készítő mester, valamint
két testvér az nyájbéli jószágok gondviselé
sere. Végezetül mondá Péter apátúr: "Az
tizenkét testvérek atyjául. Háromkút leány
monostorának apátjául rendelem pedig az
én kedves fiamat, Pál testvért, aki is jócse
lekedeteinek szövétnekével világoskodni
fog tesivéreinek és a magyaroknak."

Azután Miklós ispán úr - mert ez nevezeti
a királyi követnek - átadá Béla király úr
ajándékait, úgymint szeritegyházi drágamí
vű arany és ezüst marhákat, posztókat és
bőröket, majd így mindcnt végezvén né
hány hetekig megpihent vitézeivel a ven
dégszálláson. Ezen hetek alatt olyan boly
dulás támadt monostorunkban, miképp a
rnéhck köpüjében, ha bottal ráütnek. Az mi
ráérésünk al isteni szolgálaton túl marada,
mind percig az készülödésre fordítottuk. Az
bognárok és kovácsok ' megkészíték az
hosszú útra való szekereket, és az takácsok
erős ponyvákat szörtck fölébük. A szekerek
re aztán felrakodtuk az útra való eleséget,
az testi gúnyára való holmit, meg a külőnb

különb mesterségek készségeit. Szekérre
került sok oltógally, szölövesszö és az vetés
re való magvak különféle fajtája. Legna
gyobb gonddal tettük fel a szentegyházi
készségeket, úgymint misemondó kelyhet,
oltárra való szerit ereklyéket, sóltáros és
egyéb szent könyveket. Mikor aztán min
dennel rendjén elkészültünk. öszvegyüleke
zett mindenki a szeritegyházban. Itt Péter
apátúr sinóron lógó silány fakeresztet
akaszta Pál apátúrnak nyakába, hogy ez len-

ne jele hivatalának. Ahétatos szívvel elimád
koztuk az útra indulók imádságát, hogy
arkangyal Ráfael legyen kisérönk az hosszú
úton. Aztán a szcntegyház elott elbúcsúzva
megmaradó testvéreinktől lóra ültünk meg
szekerekre helyezkedtünk, és szent csend
hallgatásban követénk Miklós ispánurat
meg vitézeit ...

Igyekezetünk mindenkor azon vala, hogy
pirkadatkor indulván az déli hévségig jó
utat tegyünk. Délben pihentünk, lovainkat
legeltettük, elvégeztük az szent imádságo
kat, végezetül magunkat is felerősítettük

néminemű eleségge]. Az magyari vitézekkel
az úton jól összeesmérkedtünk, többjük érti
az latin nyelvet. Miklós ispánúr és helyet
tese az frank idiómát is jól beszéli, mivel
hogy már többször voltanak a mi orszá
gunkban, még a párizsi universitáson is.
Szívbéli örömmel vettük vala az magyari vi
tézek jámborságát, kik is elbeszélék, minö
nagy tisztelete vagyon országunkban Jézus
Urunk boldogságos anyjának, kit is ők Bol
dogasszonynak neveznek. Ez vala az első

szó, amit az magyari nyelvből mindnyájan
megtanulánk. Délebédnek utána is men
tünk még, azon igyekezve. hogy setétedés
előtt elérjünk egy monostort, holott éjjelre
megpihenhetnénk. Nemegyszer azonban
forrásnak -vagy pataknak mellette táboroz
tunk le szabad ég alatt. Urunk vasárnapjain
valamely egyháznál az mise áldozatjára betér
tünk, utána pedig egész napon át nyugtat
tuk magunkat ...

Lőn, utazásunk immár ki tudná hányadik
napján, hogy nagy, erős vár magasodott vala
fel előttünk, mely is a magyari vitézek nyel
vén Geur, vagyis Győr várának mondatik.
Az vala ugyanis Miklós ispán szándoka,
hogy innen, ahol is az Duna folyóba torkol
lik az Rába folyó, ennek folyása ellenében
megyünk délnyugatnak. De meghallottuk,
hogy Béla király úr a közelben, Szent Már
ton hegyén mulatja magát, Szent Benedek
atyánk szerzeteseinek igen erős monostorá
ban, amit még boldog emlékezetű Gejza úr
rakatott a három dombok egyikére. Me
nénk tehát inkább Szent Márton hegyére,
ahol is örömmel fogadtak bennünket. Ki
rály úr, ki is az bizánci udvarban nevelke
dett, és ékes ábrázatú, igen magos termetű,

szépszavú, még ifjúdad ember, sok kérdést
tőn Pál apátúrhoz, és másnap így szólt hoz
zánk: ...Menjetek az Rába folyásának ellené-
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ben addig, mígnem a hideg Lapincs folyó
beléje nem ömlik. Onnan számítva napkelet

. felé egészen a régi gyepűhatárig mind az én
vadászó földem, de ez órától kezdve meg
osztom véletek kedves fiaimnak, az vasvári
káptalanbéli kanonokok kiküldöttjének be
járása és kijelölése szerént. Imé, adom nék
tek pecsétes levelem, amelyben megvagyon
írván, hogy kőből monostort és szentegy
házat rakhattok, majorokat építhettek alkal
matosnak ítélt helyen ..."

Esmég több napkon által vive utunk
völgynek fenekén, dombok hátán és mocsa
rakon. Végezetül azon tájt, ahol a teuton ke
reskedők magyari földre szoktak érkezni és
Szent Gotthárd tiszteletére egyházat is emeltek,
'csodaszép völgybe érkezénk, ahonnan igen se
bes folyó szakadt a Rába ölébe. Egy hanggal ki
álták a testvérek: "Im, visszajutánk Hárornkút
hoz! Imhol háromfelé szakad az völgy, akárcsak

VILÁGPOLC

Két nyugtalan
kereső

Mindketten Budapestről indultak a világba,
és mindketten Angliában fejezték be az
életüket. Mindketten a XX. század első év
tizedeinek szellemi áramlataiban merültek
el szívvel-lélekkel. Koestler Arthur - aki így
és nem "ö"-vel írta a nevét - valami
vel fiatalabb volt Menczer Bélánál, tehát az
1918/19-es forradalmak után perbe nem
foghatták. Menczer viszont Illyés Gyula,
Markos György és mások társaságában bör
tönt szenvedett, és szabadulása után rendes
útlevéllel emigrációba vonult. Koestler a
Komintern keretében fontos feladatokat
kapott. Fegyveresen vett részt a spanyol
polgárháborúban, elfogták, halálra ítélték. A
siralomházban - mint többször megírta - lé
pett új útra. Képletesen is: aszigetországba
tette át lakhelyét. Kíméletlenül szembe for
dult korábbi eszméivel és hosszabb évekig a
kommunistaellenes világmozgalmak afféle
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a miénk! Imhol a forrás! Imhol kisded magas
lat, környülölelve ·az folyótól, mily alkalmatos
hely!" Mondá erre Pál apátúr. "Ezt a földet ren
delte nekünk az Úr. Itt építjük meg az rnonos
tort és itt emeljük az szentegyházat Boldog
asszony tiszteletére." Megszólala pedig Miklós
ispán úr is: "Jól választottátok Isten emberei
ezt a helyet, mivel hogy ennél kellemetesebb
és alkalmasabb sehult nincs az Rába rnentén",
És búcsút véve tőlünk indult vissza vité
zeivel.

Mi pedig felakasztottuk a Boldogasszony
képét egy tölgyfára. és elénekeltük a Te
Deumot. Ennek 'végeztével a testvérek egy
szívvel mondák: ,,Amen. Amen. Ut in omni
bus glorificetur Deus." Vagyis hogy minden
ben dicsértessék az Úr Isten.

És letérdelénk és megcsókolánk az ma
gyari földet.

KALÁSZ ELEK

kisebb prófétája. Idővel ezt is abbahagyta,
és életének utolsó évtizedeiben az alkotás
lélektana, az intuíció, a parapszichológia
foglalkoztatta.

Mint ember? Közismerten epés, minden
kibe - főleg akiknek hálával tartozott volna
- belemaró, ellenszenves figura volt. Buda
pestinek és nem magyarnak tartotta magát,
ami a származását illeti. Magyarul nem írt,
de büszke volt arra, hogy ifjúkorában jó vi
szonyba került József Attilával is, akinek te
hetségét azonnal felismerte.

Idén márciusban gyógyíthatatlan beteg
sége miatt, a nála vagy húsz évvel fiatalabb
feleségével "mindent elrendezve", londoni
kis palotájában öngyilkos lett. Közel egymil
lió dolláros vagyonát egy angliai egyetemen
létesítendő parapszichológiai tanszék felál
lítására hagyta. Rövid végrendeletében ar
ról írt, hogy reméli: valamiféle személytelen
és univerzális öröklétbe fog beolvadni, mint
a vízcsepp a tengerbe ...

Hogy voltaképpen mit és miben hitt, an
nak valóban csak a szívek és vesék ismerője

lehet a megmondhatója. Nyugtalan kereső



volt, mint minden ember. Legfeljebb gátlás
talanabbul, szenvedélyesebben és - saját
vallomása szerínt. is - embertelenebbül.
Kommunista korában elvi okokból legjobb
barátnőjét jelentette fel. Később ugyanilyen
hévvel árulta el - más előjellel - egykori
fegyvertársait. Regénye - 'valószínűleg leg
jelentősebb irodalmi alkotása - a Sötétség
délben nem azért aratott világsikert, mert a
koncepciós perekről szólt, hanem azért,
mert a szcrzó hosszú évekig maga is tevé
keny részese volt a harmincas évek tragikus
eseménysorozatának.

Londonban többek kőzött emiatt nem fo
gadták be a liberális-konzervatív körök sem.
Nekünk nehezen érthető, de alapjában véve
nálunk sem - sehol sem - ismeretlen egész
séges morális ösztönnel úgy fogalmaztak:
"Koestler kiábrándulása korábbi hitéből

egy dolog, de az, hogy tehetséges és ezt a
képességét használva dühödten támadja
volt bajtársait - nem »fair«, nem úri eljárás.
Az ilyen ember holnaputá~ megint hitet
változtathat ..."

Koestler mondta el, hogy hírhedett köny
vének megjelenése után addig barátainak
hitt emberek ha a földalatti vasúton talál.'
koztak vele, hidegen köszöntek és átültek a
vagon másik részébe.

Vidéki nyaralójának tűzfala előtt minden
tavasszal napraforgót vetett. Egy szál nö
vényt. Egy újságinterjúban ezt mondotta:
"Magyarországra ez a virág emlékeztet ..."
Ő, aki az interjú idején már kizárólag pszi
chológiával foglalkozott, nem vette észre,
hogy - rejtett módon - nem véletlenül ked
velte meg a mindenkori, éppen a felkelő

Nap mozgását követő növényt.
A minduntalan új fény felé fordulás volt

77 évének jellemző vonása, de miután idő

vel minden fény vagy kialszik, vagy elhomá
lyosul, semelyiknél sem tudott kitartani. Így
volt az írással is. Az áltudományosság tar
tományait érintő szellemi kalandozásai
miatt kiváló népszerűsítő újságírónak tar
tották az akadémiai berkekben, amelyek
azonban nem fogadták be. A sajtónak túl
nehéz volt, és csak időnként - egy újabb
.maprafordulas" idején - számított mint
szenzáció.

Semmiféle formális vallási, egyházi határ
kőhöz nem érkezett el, noha egész életében
elvont eszmék nyugtalanították és azokban
keresett megnyugvást.

Öngyilkosságtik elött Koestlerék udvarias
levelet tűztek ki londoni házuk ajtajára a
tejesembernek és a postásnak: meghaltak,
köszönik eddigi szolgálatukat.

Akik ismerték őt, nem lepödtek meg ezen
az újabb és utolsó metamorfózison. Termé
szetesnek tartották, hogy megint elébe ment
valaminek, amiről semmit sem tudott 
noha köteteket. írt róla -, de úgy sejtette,
hogy van, és a legnagyobb kaland lehet.
Nagyobb mint a spanyol polgárháború.

"

Néhány hónappal később ágyban, párnák
között, a betegek szentségével ellátva, élet
gyónás és áldozás után követte Koestlert
egykori fegyvertársa, Menczer Béla a poli
hisztor, aki a kommunista emigráció párizsi
és más poklait megjárva szintén Londonban
horgonyzott le, és fokozatosan eljutott a
kereszténységhez anélkül, hogy ifjúkori esz
méit megtagadta volna.

Derűs, kiváló előadó, az angol szellemi
élet egy részében már csak a kissé excentri
kus viselkedése miatt is megbecsült magán
tudós lett. Életét sussexi otthona és a Bri
tish Museum könyvtára között ingajáratban
töltötte. Időnként a kontinensen vagy a
tengerentúli országok valamelyikében ven
dégprofesszorként múkődött, konferenciák
elöadója volt.

A hetvenes években - több mint ötven év
után - járt itthon. Megrázó és bölcs nyilat
kozatát a Valóság közölte. Halála után az
Élet és Irodalom hasábjain Vezér Erzsébet
méltatta - ha nem is minden részletre kiter
jedően - Menczer Bélát.

A két neves kereső közül kétségtelen,
hogy Menczer volt a megállapodottabb, aki
szervesen, csöndben, lassan jutott el valami
től valamiig anélkül, hogy élete egységében
törést találnánk, vagy mások ellen bűnösen

vétkezett volna.
Míg Koestler irodalomtörténeti és múló,

mert szúk időhatárok közé szorítható politi
katörténeti jelenség, s egyben nagyon távol
a "magyar Glóbustól", addig Menczer élet
pályájának 80 éve - s ebből hatvan esztendő

nem idehaza - tartós része a kelet-közép
európai s ezen belül a fordulatokban, szel
lemi izgalmakban nem szegény magyar tör
ténelemnek. Önéletrajza előbb-utóbb ideha
za is megjelenik.
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A londoni The Tablet így emlékezett meg
Menczer Béláról:

"Nagyapja a magyar szabadságharc idején
a komáromi vár orvosa volt. Atyja az al
dunai vasútépítkezés híres mérnöke. A zsi
dó származású, majd református hitre tért
családban Menczer Béla a kor nagypolgári,
kiváló nevelésében részesült. Franciául,
németül, latinul írt, olvasott.iheszélt, amikor
középiskoláit befejezte. Később szinte má
sodik anyanyelve lett az angol. Gimnazista
korában kapcsolódott be a Galilei-körbe ...
1940-ben de Gaulle tábornok csapataival
vett részt a Dakaro elleni sikertelen táma
dásban, majd Csádba menekült. Maláriát
kapott és betegágyában kezdte foglalkoz
tatni a két világvallás: a mohamedanizmus
és a katolicizmus. 1941-ben katolizált,

ZENE

Witold Lutoslawski
70 éves
Szülctésnapi megemlékezést írni manapság
nem hálás dolog. Főként azért nem, mert
éppen az ünneplés mikéntje vált arnbiva
lcnssé korunkban. Mindez azonban nem
elegendő ok arra, hogy elmulasszuk a meg
emlékezést napjaink egyik legnagyobb ak
kotómuvészének eddig megtett hét évtize
des életútjáról. A "legnagyobb" jelzot nem
könnvclrnúcn, nem az értékdevalváció je
gyeben írtam most le, hanem személyes
meggyőződésből. Lutoslawski zenéjét azon
kevés alkotások egyikének tartom, melyek
viszonyítási alapkent. biztos pontként, vilá
gítótoronyként igazítanak útba a századvég
zajos és felszínes zenei és múvészcti életé
ben. Amikor egy rnuvct, vagy akár egy élet
művet képzeletben mérlegre teszek, a kö
vetkezőt kérdezem magamtól: mi lenne, ha
ez történetesen nem lenne? S ritkán érzem,
hogy a mú valóban pótolhatatlan. Lutos
lawski muhclyc azonban korszakunk. az
utóbbi három évtized kulcsfontosságú al
kotásait adta a muzsika világának.
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1945-ben került vissza Angliába, ahol egy
kórházban ismerte meg későbbi feleségét,
aki gyógyíthatatlan betegségében hűsége

sen ápolta. Parkinson korba esett. Szellemi
lelki felfedező és kalandos útjai párhuzamo
sak voltak politikai-világnézeti életének
nem kevésbé rendhagyó átalakulásával.
Menczer beérésnek. megérésnek. megérke
zésnek tartotta, amin átment. Elbüvölő

egyénisége, nagy tudása, élettapasztalata,
írásaiban is átütő humora miatt félre nem
ismerhetően jellegzetes közép-európai em
ber volt, egyike a két világháború közőtti

keresőknek, akikhez Koestler is tartozott.
Nyugodjék békében a susscxi vidéki sírkert
ben."

NAGY KÁZMÉR

Mint a lassan, hosszú ideig fejlodo növé
nyek, viszonylag későn tűnik lel az igazi
Lutoslawski stílus. Bár dolgozik, komponál
fiatalabb korában is, e korszak termése
poszt romantikus és ugyanakkor népi hang
vételű nyelven szólal meg, ilyen például az
l. szimiánia vagy a zenekari Concerto. Igazán
a Gyásuené-vel hívja lel magára a figyelmet.
S ezt több okból is szirnbolikusnak kell tar
tanern. Elöször azért, mcrt Lutoslawski e .
múvét Bartók Béla emlékének ajánlotta,
vele a saját maga számára kijelölte az utat s
egyben a meghaladni való magaslatot. Má
sodszor pedig rnert a Gvaszrcnc a háború
után kettétört Európa· keleti részében az
első sikeres kísérlet a bartóki és a schön
bergi hagyomány egységbe foglalására. Úgy
dodekafon kompozíció, hogy közben ionális
vonzásai vannak, s hordoz még egy igazi új
donságot: a terc nélküli harmóniai építke
zés hangzásvilágát. Beteljesedés .és nekiin
dulás, vég és kezdet, egy nagyszabású alko
tói pálya mérföldköve ez. Lutoslawskinak
azonban az ötvenes-hatvanas évek forduló
ján nemcsak erre a kihívásra kellett vála
szolnia. Ebben az időben nagy hatást tett az
európai zcneszcrzokrc, muzsikusokra az



amerikai John Cage és a nevéhez fűződö je
lenség: az indeterminizmus bevonása a ze- \
nealkotás folyamatába. Ma már nyilvánvaló,
hogy a véletlen szerephez juttatása a zené-:
ben szélsőséges visszahatás volt arra az
ugyancsak szélsőséges determinista, "pre
konccpcionált" komponálási módszerre,
amellyel a háború után a Weberrirc hivat
kozó szerialista zeneszerzés dolgozott. Cage
felületes mcrészsége tehát akkor igen pozi
tív, [elszabadito hatást tett sok európai zene
szcrzöre. Erről így vall Lutoslawski: "Abban
az évben hallottam Cage zongoraversenyé
nek egy részletét. s az a néhány perc döntő

en befolyásolta egész későbbi fejlodésemct.
Különös pillanat volt, de meg tudom ma
gyarázni, mi történt. A zeneszenők gyakran
nem is azt a zenét hallják, ami éppen szól:
az csak impulzusként szolgál valami egé
szen másfajta, csak az ő képzeletükben élő

zene létrejöttéhez ... Rájőttcrn. hogy egéL

szen másképpen is írhatok zenét, mint ad
dig. Hogy nem a kis részletből kiindulva ha
ladhatok az egész felé, hanem éppen fordít
va: a káosz lesz a kiindulópont, és fokozato
san rendet teremtek benne. Ekkor kezdtem
hozzá a Jeux vénitiens komponálásához." A
Jcux vénitiens óta - rniót'a Lutoslawski stílu
sa felszívta, megemésztette, organizálta ezt
az újabb hatást is - beszélhetünk módszeré
ről, úgy mint a korlátozott alcatória ze
neszerzői technikajáról. Az egyik ilyen mó
don komponált darabjáról mondja a zene
szerző: "Talán egy folyékony anyagból ké
szült szoborhoz lehetne hasonlítani". Na
gyon képletes, találó e megállapítás, szinte
láttatja a zenei formálásmód lényegét és
eredményét: a határok közé szorított, de
mindig rugalmas és változó zenei anyagot.
Szabályozottság és szabadság, meghatáro
zottság és meghatározatlanság szép egyen
súlyát. Ezzel a múvel Lutoslawski végleg
megtalálta önmagát, saját, mással össze nem
téveszthető hangját.

A' hatvanas években azután sorra megírja
korszakos rmíveit: a Trois poemcs D'Henri
Michaux-; az I. vonósnégyes-t a páratlan
tökelvű Paroles Tissées-t, a II. srimionia-i a
Livre pour orchestre-i. Azóta nyilvánvaló,
hogy korának egyik legnagyobb zeneszer
zője. A hatvanas évek' végére elérkezett a
híre hozzánk is. Viszonylag szerenesés mó
don, a hazai közönség könnyen juthatott le-

mezeihez és partitúráihoz a budapesti Len
gyel Kultúra boltjában.

Meg kell említeni, mennyire lényegesaz a
hatás, amit a hatvanas évek óta Lutoslawski
a magyar komponistákra tett. Talán meg
kockáztathatjuk, hogyafelszabadultabb,
bátrabb anyagkezelés, a kompozíciós mére
tek kitágítása - mely hazai szerzöínknél
(Durkó, Balassa, Szölössy és mások), éppen
a hatvanas-hetvenes évek fórdulója táj án írt
darabokban jelenik meg először - éppen a
"lengyel iskola" hatásának és ezen belül is
Lutoslawskinak köszönhető. A hetvenes
években azután megjelent egy remek inter
júkötet: Witold Lutoslawski - Beszélgetések
Varga Bálint Andrással, rnelyböl bővebbet

tudhattunk meg róla. 1978-ban és 1982-ben
a budapesti Korunk Zenéje fesztivál szerzöi
estet rendezett rnúveiből, s mindkétszer a
szerzö vezényelte alkotásait. A Mi-parti, a
Csellóverseny - melyet a Hungaroton is ki
adott Perényi Miklóssal, Lehel György ve
zényletével -, a Novelette, a Kettősverseny

képet adott a mester hetvenes évekbeli
munkásságáról.

Lutoslawski megvívta harcát az anyaggal:
nyelvezete, zeneszerzöi technikája magába
szívta az "avantgarde" hangzáskaraktereit. ,
Müveit hallgatva, mégsem elsősorban kor
szerűnek, sokkal inkább időtlennek érzem
azokat. Stílusát igazi értelemben vett lírai
ság hatja át, rendkívüli kifinomultságú ze
nei megoldásai a huszadik századi zene
egyik nagy mesterévé avatják őt.

VÁCZITAMÁS

•
A Kalevala
ének-olvasata
A könyvkiadás évszázados mulasztása, hogy
gyakran kotta nélkül adja közre azt is, ami
énekelve élt, vagy él, mint a népdal és a bal
lada, Tinódi és Balassi művei, vagy a Kale
vala. A kottaismeret terjed. Sok olvasó ma
már odaképzeli, vagy oda is helyezi a kottát,
a régi szöveg fölé, és némi gyakorlattal dal
lamára dúdolja, énekelve olvassa a vers
sorokat, úgy ahogyan eredetileg hangzottak.

Rácz Istvánnak, a ,Finnországban élö író
nak és fotomüvésznek az új Kalevala-for-
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Parlando %.

~:-.,~ I
Imhol kedvem ~kedett,eszemben gondolat gerjedt;

enekelni,szép szavakat sorba szedni,
l·

mgr:'a·f=J m~F~-=-nl
sürö_ ek,besztdim bőven·~ztJtak

dítása már megjelenési formájában is ilyen
énekelhető szép költészet. A versserek 16
szótagosra nyúlnak, mcgcgycvnck a runo
dallamok megszekott hosszával. Ma már így
látnak napvilágot a finn kiadások (Helsinki,
1976; Budapest, 1980).

Az ének-olvasattal megélénkülnek az ös
kőltészeti jellegzetességek. Az egyik a szó
eleji rím, az énekelt alliteráció. Régi jelen
ség mind a finn, mind a magyar nyelvben,
hogy ahol a szavak jelentést hordozó része
az első szótagra esik, ott mindig hangsúlyt
kap: ,Yénséges vén Vejnemöjnen szánakozó
szóval mondja". Rácz szavaival: "mágikus
erőt kölcsönöz a szavak hangsúlyos tövei
nek konok, szintc pörölvcsapasként ismét
lődő összecscngésc". Kivált együtt a zenei
hangsúlyokkal.

A Kalevala költészetének másik jellegze
tessége a gondolatritmus. az énekes kimond
valamit és ezt énekes társa némi változtatás-

SZÍNHÁZ

"Estére meghalsz.. "

Nehéz meghalni - szoktuk mondani. Azt hi
szem, minden ember legnehezebb feladata.
De - valahogy meg kell halni. Nem hiába
mondja az Üdvözlégy: Asszonyunk Szüz
Mária, Istennek szent Anyja! Imádkozzál
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sal megismétli. "Sz.ájamban szavak surog
nek" - énekli az első énekes, majd folytatja
a társa: "beszéd im hőven buzognak". Vikár
Béla 1889 szepternberi tanulmányútján föl
jegyezte, hogyafenyveserdők fávágói ket
ten egymással szemben ülve énekelik a
Kalcvalát, "Éneklés közben fölváltva és félig
fölemelkedve hajlonganak egymás felé. Né
ha egy harmadik egészíti ki a kart a kancit
(érrsd: húros kantelét) pengctvc".

Az 1930-ig közreadott Kalevala-dallamok
száma közel nyolcszáz, ezek általában szük
ambitusúak, öt hangon belül mozognak, és
2/4,3/4 vagy 5/4 ritmusban szinte minden
variációs lehetoseget kimerítenek. Kodály
Zoltán talán a legszebb dallamokat válasz
totta ki közülük, ezeket tanulják nálunk
énekórán a tizenévesek, s hozzájuk hason
lóakat a finnországlak. Példaként közlünk
itt kettőt.

VOLLY ISTVÁN

érettünk búnősökért. most és halálunk órá
ján, Amen ...

"Halálunk óráján ..."
Domján Edit negyvenéves korában, kará

csony napján vetett véget az életének.
Várták az elöadásra. Színésztársai bebal

lagtak az aznapi előadásra.' Ö hiányzott. A
telefon csöngött: Hol vagy? Gyere! - Nem



volt válasz, a telefon egy földúlt lakásban
berregett.

Kisiettek a helyszínre. Jó barátja, Mensá
ros László legelsőként. Be kellett törni az aj
tót. Hol van Edit? Ott volt. Háromszorosan:

. méreggel, zsilettel, zsineggel. .. Biztos,
háromszoros halál az egyszemélyes csataté
ren.

Edit - csodamúvésznö volt. Ha megjelent
a színpadon, megtelt vele a levegő. Bárso
nyos lett a tér, megmoccantak a bútorok,
fölbizseregtek a múvésztársak. Barna haja
meglebbent - mintha szél fútta volna, moso
lyában indiai madonnák rebbentek -, s
mint egy elállithatatlan zene, szólt, búgott a
hangja - talán a legszebb hangú -színész
nőnk volt.

És szomorú. Megáldott a szerencse. hogy
első színdarabom főszereplőjeként mcgis
mertem egy kicsit közelebbről. Az olvasó
próbára lepkenagyságú napszemüvegben
jött be - olvasta a szerepét -, könnyek csor
dogáltak a szemüvege mögül. Megrendül
tem - ennyire átéli a szerepét elsőre. A da
rab címe: "Estére meghalsz ..."

Játszott Edit mindenfélc halálos és vidám
szerepet is. De az olvasópróbán csak pereg
tek a könnyek.

Ma is tunódörn rajta: nem lehetett volna
megmenteni? Nem nekem - én távol estem
ettől -, de azoknak, akik szerették közvetle
nül, akik jobban beleláttak, akik fölfoghat
ták volna a mélybe hulló kezet?

A katekizmus úgy tanította, a két főbűn: a
vakmerő. bizakodás és a végső kétségbe
esés. Főbűn?

Domján Edit hangja, mintha ma halla
nám: a lemez, kínzóan és puhán estéről es
tére belezümmög a fülünkbe: "Látom, fátyo-
los a szemed ", és a kiáltó, fokozódó ref-
rén: "Beszélj beszélj ... beszélj ...!" - le-
kottázhatatlan segélykiáltás.

Az ember álarcok mögött él. Emlékszem,
egyszer december hatodikán, súrű hóhullás
ban találkoztam Edittel. A MartinelIi tér sar
kán toppant elém, nagy hóbundás kapucni
ban, kiragyogtak a fogai, vidám, női miku
lásként nevetett q szállingózó hóban. Elol
vadtak a hócseppek melegségétől. A Rózsa
völgyi könyvesbolt neoncsövei enyhe piros
árnyékot vetettek a reszkető havazásban.
De a ragyogó hósütésben, fogmosolyban 
magányos volt.

"Solus eris" - írta Ambrus Zoltán regénye
címeként. "Egyedül maradsz." Milyen fur
fangos jövőidő - mintha a jelenben is
intene.

Középiskolai gazdaságtan tanárom, a pia
rista Kanszky Márton tanította nekünk
negyvenöt után a kezdődő szociológiai, tu
dományt, lediktálva az első mondatokat: "Az
ember társas lény Az ember önmagában
nem tud megélni "

Akkoriban majdhogynem humorosnak
találtam ezeket a bevezető mondatokat. Hi
szen kamasz voltam, s mint minden kamasz
- szuverenitásra, egyedüllétre áhítoztam. In
kább egy eldugott szalmakazalra vágytam,
mint rokonok, emberek emberközelségére.
Hogy végre - önmagam legyek! "Az ember
önmagában nem tud megélni ..."

Tragikus individualista az ember. Csak
másokkal - valaki. Magában - semmi. Meg
hal, elpusztul. Hiába növeszti "karmát és
fogát". Hiába növeszti ötévesre, huszonéves
re, ötvenévesre magát, képessége szerint
hiába Einstein, Rockefeller, színésznő vagy
kiváló író, csak társakkal az, aki. Akik szid
ják, ölelik, verik, etetik.

Minek egyedül élni? Lehet-e?
A hóbuckás úton most is elém jön ragyo

gó mikulás-bundájában Domján Edit, mint
csillogó hótündér, hangtalan hómosolyával,
s közben suttogja a sötétfekete lemezről:

"Beszélj ... beszélj ..." A lemez szerint mint
ha a másikat akarná szóra bírni.

GYURKOVICS TIBOR

•
Molnár Gál Péter:

A Latabárok

Molnár Gál Péter "nagy" könyvet akart írni.
Ez a "nagyság" azonban csak az oldalszám
ban jelentkezik. Vastag könyv született, tele
zsúfolva sok-sok érdektelen adattal, kora
beli dokumentumok - kritikák, rendőri je
lentések, naplók - idézés6vel. Itt is áll a
mondás: aki sokat marko!, keveset fog.

A kötet megismerteti velünk a Latabár
dinasztia tagjainak hosszabb-rövidebb éle-
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tét: sikerek és sikertelenségek, tragikus és
kevésbé tragikus sorsok, élök és holtak, ér
dékesek és érdektelenek, színészek és más
foglalkozásúak . .. Végül elérkezünk a kö
zelmúlthoz és a jelcnhez, a már általunk is
jól ismert Latabárokhoz: ifj. Látabár Árpád
hoz (a hosszú Latyihoz), ifj. Latabár Kál
mánhoz (Latyi-Matyihoz, aki a legjelentő

sebb, legvérbelibb magyar színészek egyike
volt) és a legifjabb Latabár Kálmánhoz.

A szerzö - ha éppen 'lern idéz - közhelyt
közhelyre halmoz, és gyakorta él általánosí
tásokkal, kategorikus kijelen tésekkel. Ezt
írja többek között: "Kevés foglalkozás úzöi
hajlanak erőteljesebbena nyárspolgári élet
módra, mint a színészek, akik énjük söté
tebb, démonikusabb rétegeit elegetik szere
peikben, magánéletükben beosztók, takaré
kosak, sőt: fukarok; visszahúzódóak, és ki-

lengések nélkül élnek. A Kean-típusú, nyil
vánosan randalírozó színészek jóval keve
sebben vannak a nyárspolgári csendes, ker
tészkedö színészeknél."

Tehát ha valaki elégeti sötét, démonikus
énjét, már csak a nyárspolgáriságra van esé
lye? Aki kertészkedik, az feltétlenül nyárs
polgár? És egyáltalán: olyan egyértelműen

KÉPZÖMÜVÉSZET

Új művészetért

A fenti címmel láthattuk Szegeden azt a
nagyszabású kiállítást, mely összefoglaló
igénnyel kívánta demonstrálni a magyar
országi avantgarde múvészet 1960 és 1975
közötti tendenciáit. A vállalkozás arányait
érzékelteti, hogy ebből az alkalomból több
száz mű - festmény, szobor, grafika - töltöt
te meg a Horváth Mihály utcai képtár mind
három szintjét, a Móra Ferenc Múzeum ku
pola-galériáját, valamint a Bartók Múvelö
dési Központ három termét. A kiállítás
- nemcsak méreteit, hanem a bemutatott
anyag jellegét tekintve is - elvben reveláció
számba mehetett volna a közőriség és a
"szakma" számára egyaránt, hiszen így
együtt, egyetlen alkalomra összegyűjtve és
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siralmas és kisstílű állapot ez? Nézzük csak,
mit ír Kierkegaard a hit lovagjáról: ,;A vég
telen rezignáció lovagjai könnyen felismer
hetőek, járásuk lebegő és merész, Ellenben
azok, akik a hit ékszerét viselik, könnyen
félrevezetnek, mert kűlsejűk feltűnő hason
latosságot mutat avval, amit mind a végte
len rezignáció, mind a hit mélységesen meg
vet - a nyárspolgáriassággal."

Ezzel az összevetéssel semmiképp sem
szeretném azt bizonyítani, hogy minden
nyárspolgár a hit lovagja. Egyáltalán nem.
De lehet az! Ne ítélkezzünk tehát elhamar
kodottan. Hiszem és vallom: az igazán jó szí
nészek a hit lovagjai is egyben. De létezik-e
még ez a színész-típus? Teljes bizonyosság
gal sohasem ismerhetjük fel őket.

A pongyola fogalmazás ra példa a követ
kező mondat is a könyvből: "I873-ban
430 OOO ember kapta meg a kolerajárványt
Magyarországon". Valószínűbbnek tartom,
hogy inkább a kolerát kapták meg, mégpe
dig azért, mert akkoriban kolerajárvány volt
Magyarországon. (Népművelési Propaganda
Iroda, 1983)

Cs. Á.

ekképpen csoportosítva még nem találkoz
hattunk ezekkel a művekkel. Korábbi tária
tokról már ismert alkotások mellett újdon
ságszámba rnenö munkákra is felfigyelhet
tünk.

Hogy miért a feltételes mód? .A látogatók,
a közonség reagálását megítélni - az efféle
nyilvánosság csatornái híján - meglehető

sen kockázatos vállalkozás lenne (hacsak az
obligát vendégkönyvi bejegyzéseket nem
számítjuk ide). A "szakma" pedig mindeddig
adós a tanulmányigényú. elemző értékelés
sel. Néhány hosszabb-rövidebb írás méltat
ta az egyéni koncepció szerint egybegyűjtött
és rendszerezett kiállítási anyagot, múvé
szettörténeti igényű kollektív kiállításoknál
bevált módszerrel: ki-ki összeállította a ma
ga "hiánylistáját", vagy ellenkezőleg: az,
"értéknivelláló rendezést:' marasztalta el,



publieisztikus indulatában megfeledkezve
arról, hogy megnevezze azokat a törekvése
ket és múveket, amelyek véleménye szerint
érdemtelenül kerültek a kiállításra ("rossz
értelemben vett modern müvészet"), s
ugyanakkor kifejtve, melyik az üdvözítö.
népművészethez és magas kultúrákhoz kö
tődö, "jó értelemben vett modern művé

szet", melyet a tudós értékelés után "érde
mes és kötelességünk támogatni"?

Elméleti fantomok helyett múvek népesí
tették be a szegedi kiállítás termeit; az
anyag egybegyújtójének és rendezejének.
Mezei Ottó nak elgondolása szerint. Munká
ját a térben jól elkülönülő három helyszín is
segítette, a bemutató így áttekinthetőbbé és
"megemészthetőbbé" vált.

A múzeumban (s talán nem véletlenül
érezzük szimbolikusnak ezt az elhelyezést)
kaptak helyet - Visszapillantás eimmel
- azok az életműveket reprezentáló alkotá
sok, melyek "viszonyítási alapként", "haladó
hagyományként" jöhettek számításba a hat
vanas évek modern törekvéseinél (többek
között Gulácsy, Moholy-Nagy, Ámos, Vajdá
Lajos, Gadányi, Bene), valamint az idosebb
mcstergeneráció meghatározó fontosságú
műveiben (Kassák, Bálint, Kondor, Gyar
mathy, Lossonczy, Ko miss), akiknek munkás
ságához ezek az új törekvések kapcsolód
hattak. A múzeum kupola-galériájában ta
pasztalható formai sokszínűség alapján is
világossá vált, hogy e "kapcsolódásokat"
sokszor csak metaforikusan lehet értelmez
ni. Az összefüggés esetenként más és más: a
közelebbi formai rokonságtól egészen az al
kotói magatartás rokonszenvéig, a közösen
választott, művészi szempontból gyakorta
önállóan-magányosan járt út etikai összetar
tó erejéig terjedhet. .

A Horváth Mihály utcai képtár termeiben
mindez nemcsak megerősítést kapott, ha
nem egyben bonyolultabbá is vált: a "kap
csolódások" rendszerének illeszkednie kel
lett a felbukkanó, formailag újat és mást ho
zó tendenciákhoz. azokhoz, melyeket immár
a /"hatvanas évek avantgarde művészeté"

nek nevezhetünk. Mindez két következ
ménnyel járt: egy gyakorlati jellegűvel (ne
vezetesen, hogy szükségessé vált a művek

további, "stíluskritikai" csoportosítása), va
lamint egy elvi tanulsággal. Azzal, hogy
kockázatos az új periódusban született al
kotások közvetlen "megfelelöinek", "elöz-

ményeinek" azonosítása a hazai modern
'művészetben (a hatátainkon túli példák sze
repe ennél bevallhatóan lényegesebb), ám
ugyanakkor lehetetlen nem látni, hogy a
szélesen értelmezett magyarországi avant
garde múvészetnek mégis van honi folyto
nossága, sajátos értékteremtőáramlása. Ha
gyományokról és új nekirugaszkodásokról
van tehát szó egyszerre, sokszínű, de ellent
mondásoktói is terhes, múvészetét termő

szellemiségröl s nem lepárolható funkeiók
és világnézetek műbe-fogalmazásáról.

Ez az összetettség meglepetésekkel is
szolgált; mindenekelött a képtár földszintjé
nek jó részét megtöltö. absztrakt-szür
reálisnak nevezhető munkákkal. Kiváló
müvekkel szerepelt ebben az összeállítás
ban többek között Illés Árpád, Fekete Béla,
Molnár Sándor, Vaszkó Erzsébet, Magyarász
Imre.

Egy szinttel feljebb kerüÍtek a - kénysze
rűen átfogó terminológiával - absztrakt
expresszívnek minósíthetö törekvések. Mert
sokféleségük láttán világossá vált: a múvészi
vállalkozás egyéni hitelét megteremtve,a
korlátlan formai lehetőségekbirodalma nyí
lik meg e korszakban is az alkotók előtt. E
.Jehetöségek't-böl, e csupa "egyedül üdvözí
tö" útból kaptunk ízelítot ebben a terem
ben, ahol például Korniss kalligráfiája, Tóth
Menyhért színes faktúrái, Országb Lili mí
toszteremtő ereje, Altorjai Sándor abszurd
humora és Halmy Miklós ösi kultúránk mo
tívumaiból építkezö múvészete kerülhetett
közös térbe.

A második emeleten. különösen jó volt
emlékezni a honi új-konstruktív törekvések
felfelé ívelő korszakára (Nádler István, Deim
Pál, Bak Imre, Erdős János, Porkoláb Sándor
és mások munkáival) most, amikor az irány
zat "utánpótlása" elsekélyesedésének és
akademizálódásának lehetünk tanúi.

A nyugati művészet háború utáni UJ
avantgarde izmusainak hatását tükrözte fö
vonalaiban a kiállítás további - a művelödé

si házban bemutatott - része. Ebbol határo
zottan rajzolódott ki a pop-art - relatíve ko
rai - hazai jelentkezése (Donáth Péter, Tót
Endre); itt voltak az objekt (Paizs László,
Schéner Mihály) és annak szürreális változa:
ta (Szlávics László), valamint a hiperrealiz
mus és módosulásai (Siskov Ludmil, Szkok
Iván), és mintegy '"kitekintés"-ként a küIön
féle vizuális rendszerek megteremtésére irá-
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nyuló törekvések (Türk Péter, Mengyán And
rás, Maurer Dóra).

A válogatás e sokféle tendenciát felmuta
tó záróegysége nyilvánvalóvá tette, hogy a
hazai klasszikus avantgarde tradíciókhoz
kevéssé kapcsolódó irányzatok árnyalt, elő

ítéletektől mentes megítélésére van szük
ség, hiszen - s ez ténykérdés - a hatvanas
években induló folyamat teremtette meg a
hazai új-avantgarde máig felélhető "tartalé
kait" és "hagyományait"; olyan életművek

ben és életmű-szeletekben, mint lovánovics
György konceptuális szobrászata, Melocco
Miklós monumentális poliészter- és gipsz
plasztikái, Méhes László akrilfestményei, Ba
ranyay András litográfiái, Hencze Tamá;
szerkezet- és térkutatásai, vagy Haraszty Ist
ván intellektuális mobiljai.

Szerenesésnek bizonyult az az egész kiál
lításon alkalmazott rendezési alapelv, mely
bátran .felbontotta" az életműveket. Így
szamos, több munkával is szerepeltetett al-'
kató egyes munkái olykor egymástól távol
ra, akár másik terembe, épületbe kesültek.
Újra és újra, más és más "környezet"-ben
találva rá e múvészekre, érzékelhetővé vál
tak azok akorszakot jeJlemző szellemi és
formai "érintések", melyek módosították
befolyásolták vagy éppen egy-egy periódus-

Újesztendő, lyukas kendő

ra alapvetően meghatározták életmüvük
alakulását. Másrészt mindez stiláris összeve
tésekre is alkalmat adott; magányosnak,
kapcsolat nélkülinek vélt törekvések és mú
vek lelték meg közeli és távolabbi rokonai
kat - s ezáltal hangsúlyt a legfontosabb irá
nyok és vonulatok kaptak.

A látottakat összegezve, ha végigtekintünk
a kiállításon szerepeltetett múvészek név
során, örömmel tapasztalhatjuk, hogy a so
kat hallott, a művészeti köztudatban aktív
életet élő mestereken kívül is bőséggel ta
Iálhatunk olyan - nem kevésbé jelentős

- múvészegyéniségcket, akik a nyilvánosság
csatornáitól távolabb, csendben és kitartó
an, elsősorban "befelé figyelve" dolgoztak
és dolgoznak. (Példaként említhetjük Ve
seelszky Béla, Cerovszki Iván, Ilyés István, Ve
ress Pál, Major János nevét.) Sokuk "felfede
zése" vagy akár "újrafelfedezése" még várat
magára. Mindenesetre Szegeden látott rnú

veik erre inspirálnak, mert munkálkodá
suk nem pusztán saját "mégis-jelenlétük" bi
zonysága, hanem egyben a magyarországi új
rnúvészet keresztmetszetét, életképességét
és értékteremtő bőségét segít pontosabban
felbecsülni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy
már "felfedezett" társaikhitelét szavatolják.

ANDRÁSIGÁBOR

Újesztendő, lyukas kendő,

kelj fel, Ferkó, ég az erdő!

Köszöntgetni járok,
aranykrajcárt várok,
boldog új éve t kívánok!

Kiss Gyula, 47 éves, Bükkaranyos
(Bari Károly gyúitésébölí
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RESUMÉ

L'étude principale de ce numéro a été écrite par JÓZSEF CSERHÁTI, elle a pour titre: Individu et
communauté dans l'image d'homme des Chrétiens. Dans ses réflexions de théologie sociale, l'évéque de
Pécs se penche sur l'évolution du rapport entre individu et communauté et sur son enseignement
actuel. En citant les constatations s'y rapportant du Zerne Concile du Vatican, il met l'accent sur la
responsabilité réciproque de l'individu et de la communauté. "Les problérnes économiques, sociaux,
politiques et culturels sont si pesants - écrit-il entre autres - que l'avenir de chacun ne peut se réaliser
autrement que dans une unification d'ordre universel. Sur ce point I'Evangile et I'Histoire se con
cordent parfaitement: Chrétiens et Non-chrétiens, croyants et non-croyants doivent voir et savoir
clairement que vers le renouveau chacun passe par une transformation intérieure, par une conversion
véritable". - Dans son discours ce conférence (tenu dans l'Avent 1945, inédit depuis cette date), intitulé:
Le Dieu vivant, SÁNDOR SÍK met en IUmiére le probléme de la foi et de I'athéisme, les exigences mo
rales et religieuses de la profession de foi. - C'est en automne 1982, a Paris, que nous avons réalisé une
entrevue avec P. M. D. CHENU; cette entrevue est publiée dans ce numéro: le théologien et philosophe
de l'histoire y parle entre autres sur I'Englise hongroise: "J'estime que I'Englise catholique hongroise
peut donner exemple au monde, en ce qui concerne le dialogue avec le marxisme ... Je vous aime
beaucoup, I'Englise hongroise, dans une communion fraternelle. Ma foi est nourrie de I' expérience
d'autres Englises, entre autres de celle de I'Eglise hongroise".

Nous publions des extraits d'un office populaire: La Sainte Famille; cet office recueilli par T~MÁS
VÁCZI, est toujours; joué dans la commune de Tard, en Hongrie, pendant neuf jours, just avant Noél,
en passant de maison en maison. - KÁROLY BARI, poete présente a nos lecteurs des prieres et des
compliments populaires récités á Noél et au Nouvel An. Le reportage de LAJOS BURGET nous am
méne sur les terres bibliques. - TÍMEA SZÉLL, écrivain enseigne la littérature anglaise a I'Université Co
Ium bia de New York. Nous publions ici pour la premiere fois son récit traduit en hongrois, inritulé: La
chandelle de la Soeur Chiara.

INHALT

Die einführende Studie unserer Nummer wurde unter dem Titel Individuum und Gemeinschait im
christlichen Menschenbild von JÓZSEF CSERHÁTI geschrieben. In seinen gesellschaftstheologischen
Auseinandersetzungen befasst sich der Diözesanbischof von Pécs mit der Entwícklung des Verhalt
nisses zwischen Individuum und Gemeinschaft und mit den Lehren die sich daraus ergeben. Die
entsprechenden Feststellungen des zweiten Vatikanischen Konzils zitierend betont er die gegenseitige
Verantwortung des Individuums und der Gesellschaft. "Die heutigen wirtschaftlichen, gesellschaft
lichen, politischen und kulturellen Probleme sind derart gross - schreibt er unter anderem - dass die
Zukunft, die Zukunft eines jeden eínzelnen nur mittels der Verwirklichung einer allgemein gültigen
Einheir sich gestalten kann. In dieser Hinsieht sprechen das Evangelium und die Geschichte dieseibe
Sprache: Christen und Nicht-Christen. Glaubigen und Nicht-Glaubigen müssen es klar sehen und auch
wissen, dass jede Erneuerung nur durch eine innere Umwandlung und durch eine echte Bekehrung
beginnen kann." - Unter dem Titel Der Lebendige Gott publizieren wir zum ersten Mal den Text einer
Advent-Konferenz, gehalten im Advent des Jahres 1945 von dem vor zwanzig Jahren verstorbenen,
ehemaligen Chefredakteur der Vigilia, SÁNDOR SÍK. Der namhafte Dichter und Essayist und Provin
zia) des ungarischen Piaristen Ordens befasst sich in dieser Meditation mit der Problematik des
Glaubens und Nicht-Glaubens. sowie mit den moralischen und religiösen Erfordernissen des Glau
bensbekenntnisses. - Im Herbst.1982 wurde in Paris mit dem Pater M. D. CHENU das hier veröffent
Iichte Vigilia-Gesprach geführt in dem der weltberühmte Theologe und Geschichtsphilosoph sich auch

957



über die ungarische Kirche ausserte: "Ich glaube - sagt er unter anderem - dass die ungarische
katholische Kirche mit ihrem Dialog mit dem Marxismus der ganzen Welt ein Beispiel geben kann ...
Ich habe sie sehr gerne, die ungarische Kirche in brüderlicher Kommunion. Mein Glaube wird auch
durch die Erfahrung anperer Kir~hen - unter ihnen auch durch die der ungarischen Kirche - genahrt."

Aus der Sammlung von TAMAS VÁCZI bringen wir Auszüge von einem Volksfrömmigkeitsspiel,
betitelt Die heilige Familie, das in der Ortschaft Tard neuen Tage hinter einander vor Weihnachten, von
Haus zu Haus gehend, gespielt wird. - Der Dichter KAROLy BARI prasentiert eine Auswahl von völ
kischen Gebeten und Glückwünschen [űr Weihnachten und den Neujahrstag. Eine Reportage von LAJOS
BURGET führt uns über das Land der Bibel. Die Schriftstellerin TÍMEA SZÉLL leb t in New York wo sie
an der Columbia Universitat englische Literatur unterrichtet. Eine Erzahlung von ihr, betitelt Die
Kerze der Schwester Kiára, übersetzt auf ungarisch, erscheint bei uns zum ersten Mal.

CONTENTS

Our leading article is written by JOZSEF BISHOP CSERHÁTI: The individual and the community in
the Christian teaching. The Bishop starts with Vatican Two, which laid heavy accent on the mutual
responsibility of individual and community. .Problcms of economics, society, politics and culture are
so immense today - writes Cserháti - that Future is only conceivable as a universal. common effort.
From this point of view Gospel and History are in full agreement: Christians and non Christians, belie
vers and unbelievers ali ought to know and see: every rejuvenation rnust start by the real, inner con
version of the individual", The Living God is the title of a hitherto never published sermon of SÁNDOR
SÍK, in the Fali of 1945 about the deepest point of belief and unbelief. An interview by P. M. D. CHENU
theologian and philosopher - made in the Fali of 1982 in Paris. Rev. Chenu speaks about the Hungari
an Chrurch which is " ... giving a good example to the World how to lead a dialogue with Marxism ...
Ilike very much your Church within brotherly communion. My faith is sustained by the experiences of
other - including with the Hungarian by churches."
- TAMÁS VÁCZI publishes from his own collection a village Folk-costum of a pre-Christmas celebrati
on if the Holy Family. - KÁROLY BARI, a poet similarly presents traditional village prayers, and verses
for Christmas and New Year. - LAJOS BURGEr's reportage leads usto the Holy Land and TÍMEA
SZÉLL's short story: The candie of Soroh Kiára appers first time in Hungarian. Miss Széll teaches
English literature in New York, University Columbia.

SOMMARIO

Il saggio introduttivo del presente numero, scritto da JOZSEF CSERHÁTI, porta il titolo .Jndividuo e
comunita nel ritratto dell'uomo cristiano". Il veseovo di Pécs nelle sue rifiessioni teologico-sociali studia
l'andamento del rapporto tra individuo e comunita, nonché le conclusioni che ne deduciamo oggi.
Citando in meri to le considerazioni del II. Concilio Vaticano, egli accentua la responsabilitá reciproca
dell'individuo e della comunita. Scrive tra l'altro:" I problemi economici, sociali, poltitici e culturali
sono oggi di tale entitá che l'avvenire, I'avvenire da tutti, porta realizzarsi soltanto con la creazione di
un 'unita di valore universale. In questo campo il Vangelo e la storia dicono esattamente la stessa cosa,
e cioe che cristiani e non cristiani, credenti e non credenti devono tutti rendersi conto chiaramente
che ogni rinnovamento pua iniziare soltanto con una trasformazione interna, con un' effettiva conver
sione." - Un discorso finora inedito di SÁNDOR SÍK, tenuto nell'avvento del 1945 col titolo "Dio vivo"
sulla problematica della fede e non fede, iliustra le esigenze morali e religiose della confessione di
fede. - É dell'autunno 1982 il dialogo ora presentato di P. M. D.'CHENU, in cui il famoso teologo e fi
losofo della storia dice della Chiesa ungherese quanto segue: "Credo che la Chiesa cattolica ungherese
per il suo dialogo con il marxismo potrebbe dare esempio al mondo ... Amo molto voi e la vostra
Chiesa, in comunione fraterna. La mia fede é nutrita anche delle esperienze delle altre Chiese, tra cui
quella ungherese."
Pubblichiamo brani della rappresentazione sacra popolare "La Sacra Famiglia", raccolta da TAMÁS
VÁCZI, che i fedeli del villaggio di Tard recitano ogni sera dei nove giorni precedenti il Natale,
andando di casa in casa. - Il poeta KÁROLY BARI presenta ai lettori un mazzo di usanze liturgiche
papolari di Natale e Capodanna. - LAJOS BURGET ci conduce in un servizio allla terra della Bibbia. 
Della scrittrice TÍMEA SZÉLL, insegnante di letteratura inglese all'Universitá Columbia di New-York,
appare per la prima volta da noi una novella tradotta in ungherese "La candela di sorella Chiara".

(A tartalomjegyzék fordítói: TOMPA Mária, DOROMBY Károly, NAGY Erzsébet és Brita FRANCHI)
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Haza és nagyvilág

, A folyóirat idei 2. számának
MERLEG legelső "Pontos jegyzet"-e ko
runk egyik legjelentősebb keresztény filozófu
sára, Jacques Maritainre emlékezik, aki az elmúlt
évben lett volna százéves. A nagy gondolkodó
már nyolcvanéves volt, amikor írásban is beszá
molt arról a földlökésszerű élményéröl :-milyen
gyakran olvashatunk erről a század nagy rnüvé
szeinek életrajzaiban és emlékezéseiben! -, amit
Szent Tamás megismerése jelentett számára. Alig
ha véletlen: hogy Maritain nevével kapcsolták
össze atomizmus reneszánszát.

Érdemes felvetni a kérdést: vajon a mai kor
számára is van időszerű mondanivalója a francia
filozófusnak? Részben erre válaszoltak azok az
előadások, melyeket 1982 decemberében Párizs
ban tartottak "Jacques Maritain és korunk" össze
foglaló címmel. Különösen érdekesek és fontosak
voltak az itt megszólalóknak azok a meglátásai,
melyeket a filozófus múvészi érzékenységével
kapcsolatbah tettek, hangsúlyozva, hogy változó
korunknak is szüksége van arra az alázatra és nyi
tottságra, mellyel Maritain a költészetet szemlélte
és elemezte. (Maritainnel kapcsolatban meg kell
jegyeznünk. hogy hazai népszerűsítéséért sokat
tett a Vigilia, tanulmányok sora elemezte legter
mékenyebb gondolatait és továbbvitel re érdemes
eszméit.)

Bár máj" majdnem negyven esztendő telt el
azóta, hogy bevégződött az emberiség legpusztí
tóbb háborúja, amely alapjaiban ingatta meg a
hagyományosnak mondott humánus értékeket,
újra meg újra felvetődik a kérdés: fellépett-e a ka
tolikus egyház a nemzetiszocializmus ellen? Ezt a

'sokféle következtetésre alkalmat adó s csak kellő

történeti távlatban, az összes iratok biztos ismere
tében megválaszolható kérdést teszi fel sajátos
nézőpontból a Mérleg munkatársa Ludwig Vo/k
jezsuita történésznek, az úgynevezett Kortörténe
ti Bizottság munkatársának. Mint tudjuk, a hábo
rú befejezése után a győztes nagyhatalmak meg
kezdték a náci Németország állami történetére
'vonakozó írások puhlikálását, az évek múltával
azonban egyre növekedett az igény, hogya kuta
tók és az olvasók megismerhessék e ször
nyű kor egyháztörténetére vonatkozó iratokat is.
Ezek kiadására és feldolgozására azért is szükség
van, mert jó néhány író - a legnagyobb hatással
alighanem Hochhuth A helytartó-ban - egyre nyíl
tabban vetette fel "a hallgató egyház" felelősségé

nek kérdését. Bár a korszak mélyebb történeté
nek megismerését szolgáló források kiadása még
messze nem fejeződött be, Ludwig Volk aligha
nem joggal mondhatja el az egyik kérdésre vála
szolva, hogya német püspöki kar tagjai nem
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szúntek meg tiltakozni a nacizmus embertelen
intézkedései ellen. Összefoglalásképp a német
püspökök 1945-ben kiadott fuldai pásztorlevelére
hivatkozik, amely önkritikus módon elemzi az ak
kor véget ért tragikus korszak eseményeit, s felve
tette azt a gondolatot is, hogy felelősség terheli
azokat, akiknek módjuk lett volna a bűntettek el
len tiltakozni, de ezt elmulasztották.

, eiméhez és celki-
SZOLGALAT tűzéséhez méltóan
valóban "szolgálatot" tesz a lap, amikor 58. számá
nak középpontjába a népi vallásosság probléma
köret állította. Az utóbbi évtizedben nálunk Er
délyi Zsuzsanna kutatásai nyomán a népi vallásos
ságnak olyan elfelejtett és ismeretlen rétegei buk
kantak fel, melyeknek jelentőségét bízvást hason
líthatjuk a népzene Kodály és Bartók által feltárt
kincseiéhez. S amint annak idején e két nagy
zeneszerző hagyománymentő és -teremtö munká
ját sem fogadta egyhangú elismerés, azt mondhat
juk, Erdélyi Zsuzsannának is sok nehézséggel kel
lett megküzdenie, mig elfogadtatta törekvéseit.
Részben az ellenérvekre válaszol A/szeghy Za/tán
A magyar népi vallásosság című tanulmánvának
befejező gondolatsora. melyet érdemes teljes egé
szében idéznünk: " ... a teológia és a népi vallá
sosság termékeinek párbeszéde nem két idegen
vagy éppen ellenséges tényező találkozása, ha
nem a krisztusi élet általános ismeretének egy
részleges, konkrét megnyilatkozással való össze
vetése. Ha egyik a másikat lenézi, önmagát kicsi
nyíti Ic vele. Mint mindenütt, itt is érvényesül az
elv: az általános és a konkrét-egyedi ismeret ki
egészíti, mcgvilágítja, helyesbíti egymást. Ha
ellentmondanak egymásnak, akkor vagy a teoló
gia téves, vagy a vallási élmény gyümölcse torz.
Az ellentét egyiket is, Illeg a másikat is megtérés
re inti."

Ezt a gondolatsort egészíti ki és szembesíti a
mai, élő és munkálkodó egyházközségi gyakorlat
tal Jasef Bommer Dinamikus egyházközség és né

'pi vallásosság címu érdekes tanulmánya. A szerzö
nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a
modern egyházközségnek sem szabad lemondani
a népi vallásosságról. sőt értelmesen ápolhatja és
integrálhatja lelki tartalmakat adó szokásait.
Mindez persze nem jelenti a tradicionális szoka
sok maradéktalan elfogadását, hiszen - mint írja
"az evangélium szelleme mindcn esetben fö/ötle
áll bizonyos szokásoknak és hagvományoknak,
melyeket - adott esetben - az evangélium felől

meg kell »reíorrnálni«, S tisztázni kell értelmüket.
Ilyen feltételek mellett a biblikus igehirdetésnek
fontos szerepet kell játszania a népi vallásosság
ban is:' Nem hallgatja el azt sem, hogy olykor
olykor a tradíciók túlzott ápolása nem segíti a di
namikusan müködö, alkotó szellemű egyházköz
ség megújulását. inkább elodázásának ürügyéül
fogják fel túlzó hirdetői.



A Vigilia postájából

A VIGILIA IDEI CÍMLAPJA

Végre a szemünkkel is gyönyörködhettünk.
Értettük a rajzolót. aki világosan tálalta témá
ját.

Csákvári Ibolya

Hogy mi a "vallási giccs" a képzőművészetben,

azt a Vigilia idei címlapjairól tanítani lehetne.
v.r

Ez a grafikus tudja, rni a hit. Mit jelent nekünk
vallásunk mélysége. Csak megköszönhetjük
neki, amit alkotott.

Csorba Viktor

Ha egy szimbólum roppant .jömegét" felfogni
nem tudom, de létem lényeget benne sejtem,
akkor ízlelgetni, boncoIni vagyok kénytelen.

A vonal egy pontból indul. Ez a pont a Te
remtés könyve elott van, ahová pályáját befut
va visszatér. Útja során felforrósodik. s izzásá
nak csúcsa a szimbólum. A vonal az test! A vo
nal az ostya komolysága! Ha nem, azt az ostya
sem takarja el. De ez rnit is jelent? Nekünk
magunknak muszáj végül is a présbe kénysze
rülnünk. Befejeznünk a rnondatot. A vonal. ha
nincs mondanivalója, a legszentebb gyolccsal
is takarózhat, akkor sem öltöztette föl magát.
Csupán a szemérmetlen semmi. A vonal nem
rejthet el senkit.

Láng Albert

PILINSZKY JÁNOS ÍRÁSAI
a Vigilia kiadásában

Rokonszenvünket főleg a középszerüség, a
nyárspolgáriasság és az általa farizeusinak ne
vezett képmutatás elleni, nagy erkölcsi erejű

fclszólarnlásai keltik föl. Példát ad bármily vi
lágnézetű olvasóinak azzal. hogy saját nézeteit
dogmáktól mentesen hirdeti (nem tudom,
nem számít-e eretnekségnek az ő világnézetén
belül, amikor Jézust "a szeretet anarchistája
ként" említi?), és az írástudói mcsterség pas
cali puritánságára, lényegre törö szenvedélyé
re tanít, e1utasitván míndenfajta cinikus ját
szadozást a szavakkal. S ezzel a tulajdonságá
val egészen más világnézetet valló moralistát

juttat eszembe, szintén kérlelhetetlen tisztasá
gú és öszinteségű publicistát: a szoeialista Len
gyel Józsefet.

Alföldy Jenö:
A párbeszéd folytatódik
Népszabadság
1983. augusztus 26.

Pilinszky János prozal Irasal valóban "A líri
kus naplójából" valók, ugyanazokat az élmé
nyeket. gondolatokat közvetttik. amelyeket
verseiból ismerünk. A vezető szólam itt is a
magány, a megrendülés és a transzcendenciá
ba vetett remény. Pilinszky a megváltásban bí
zott, a végsö isteni mozdulatban, amely az
idok végeztével rendet visz a világ káoszába.
és értelmet ad az emberi létnek. Misztikus köl
tő lett volna? Inkább istenkeresö. A magyar
költészet régi hagyományának, Balassi Bálint,
Berzsenyi Dániel, Ady Endre és Babits Mihály
istenkereső kűzdelmeinek folytatója. Egy
szersmind folytatója annak a XX. századi val
lásos költészetnek, amelyet Charles Péguy,
Paul Claudel és Pierre Emmanuel lírája képvi
sel. Vallásos költő, anélkül. hogy "hitbuzgal
mi" célok szolgálatába állította volna a költé
szetet. Az istenkeresés és a vallásos hit az ö
számára rnindenekelótt a világgal és önmagá
val folytatott szívós kuzdelcmbcn kapott sze
rcpet: küzdelemben, amely az emberi lét értel
mének és rncltóságának visszaszerzéséért
folyt.

Po mogáts Béla:
A lírikus naplójából
Magyar Hírlap
1983. szeptember 17.

SZÁMUNK ÍRÓI

BELLÉR BÉLA tőrtcnész, legutóbb 1976. júni
usi-júliusi számunkban szerepelt "A kora
középkori egyház és a virágzó középkor egy
házának képe újabb ifjúsági regényeinkben" c.
kétrészes tanulmányával.

MELCZER TIBOR irodalomtörténész, a Szé
chényi Könyvtár tudományos munkatársa.

SZÉLL TÍMEA a New York-i Columbia Egye
tem Barnard College-ában angol irodalmat ta
nít. A tanítás mellett fordít és ír. Angol nvelvú
novellai amerikai és kanadai folyóiratokban
jelentek meg. Magyar nyelven itt publikál elö
szőr,

Itt hívjuk fel olvasóink és az érdeklődök fi
gyelmét arra, hogy lapunk régebbi számai a
Vigilia Kiadóhivatalában megvásárolhatok.
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