
történeti misszié]ára mutat. Ha
egy nép szívéböl sarjadzó géni
usza megvalósithatta ezt, ily
klasszikus fenségben és tökéle-

KÖNYVEK

tességben, ~ akkor bizonyosak
lehetünk benne: az ő népe is
megérett e probléma számára l

Demény János.

ROVATVEZETO RÓNAY GYÖRGY

ÉLŐKET NÉZEK
(Mécs László újversei, Révai)

Élőket nézek: a cím egyben programm is, az emberi,
gyógyító, vigasztaló küldetését vállaló költő hivatása, az
evangéliumi tanáccsal az élet átformálására hivatott lélek
vallomása:

Én megtartom Jézus tanácsát:
"A holtakat hagyd, hadd temessék
a holtakat!" S hogy a vidámság
ritmusában törés ne essék,
én most már csak éllJket nézek.

Az út hosszú idáig: a Hajnali harangszó hömpölygő

pátoszától, a Rabszolgák énekelnek ifjúságot búcsúztató
nemes és szép mélabújától, a szabadversek áradó lendü
letétől az Élőket nézek sallangtalan egyszerűségéig, az
egyén lázas lendületétől a közösségre talált szív nyugodt
bölcseségéig. Közben elszállt az ifjúság arany holdja, a
szelíd romantikájú éjszakák rózsaszínű léggömbje, a ma
gányos kóborlások monologízáló kedve: Mécs László a Vi
gasztalótól kezdve fokozatosan egyszerűsödött, sőt, úgy tet
szett: fokozatosan szegényedik, a gazdag és igéző lehető

ségeket kihasználatlanul hagyja, sejtelmes zenekarok meg
szólaltatása helyett megelégszik a pásztor együgyű tilin
kéjával. A "barokk" csapongásban a kozmosz égitesteit
láttuk forogni, később már csak a barokk színpad festett
holdjait: szokatlan volt ez a hang, meglepő a költő és bi
zalmatlanságot keltők az eszközei. A láz lankadt: kétel
kedni kezdtünk benne, tanakodtunk: a forradalmárból pro
vinciális literátor lett? A Legyen világosság Mécs László
ján magunkban hevesen és ingerülten kértük számon a
Rabszolgák énekelnek Mécs Lászlóját.

Igazunk volt? Számomra ez a líra ma is problemati
kus, sokunk számára az; provinciálist mondottam az
előbb, s most, mikor az Élőket nézek verseit olvasom,
magamban is kételkedem: talán nem értettem a provin-
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eíát. Elfelejtettük, hogy ez a költő, aki Európa különféle
pódiumain szavalt, felvidéki magyar költő. Egy más, bo
nyolult, keményebb és zordabb éghajlat alatt él, egy tar
tományban, amelyben tolvajnyelven kell szólni, és amely
ben mindennél fontosabb az igazság. Mécs László költé
szetében sok hang megfakult, sok egészen elhalt, de egy
kötetről kötetre erősödött, kiáradt az első könyvek ciklu
sából, elárasztotta egészen a többieket, módosulva, válto
zatokba játszva; lassan magába fogadta a többi hangot
mind, - s ez a hang a kisebbségi magyarság szociális
eszméket valló katolikus költőjének hangja.

A Tertulliánus éneke kisebbségi allegóriájára gon-
dolok:

A mélybIJl kezdje, ki magasba készül.
Poklokat járt meg minden megfeszitett,
Ki porba hullt, mert mindent eloeszitett.
rabszolgasorsát állja meg vitézül.
A mélyblJl kezdje, ki magasba készül.

És a Vígasztaló Téli balladájára: a szörnyű télben
máglyákat raknak, tilinkót, tárogatót, hegedűt belévetnek :

Ó van-e oly pokoli lángú nap,
mely megbirkózna ennyi hótömeggel?
... Egy tilinkó sírdogál valahol,
mint hogyha jönne tél és hó alól:
az én szívem . . . Beiúito. az utat
a hó ... Hogyan fogok hazatalálni?

Innét, a monumentális Turáni torzó távolából kell,
úgy érzem, előretekintenünk, hogy megértsük az Élőket

nézek költeményeit, megértsük az új Mécs Lászlót; ez a
magányos tilinkó szól, a pásztor, népe pásztorává nőtt

költő zeneszerszáma. A tilinkó kezdetben Jelkép, később

egyre inkább valóság: a költemények kerülik a magáért
való szépet, a bő erő kifejezéseit, egy hang zeng már
csak, a tilinkó pásztori vezérlő muzsikája. Mécs lírája va
lahogyan rejtelmes kapcsolatban áll a Felvidékkel: az
első kötetekben ott él, lobog, lázong, vajúdik, csillog és
dübörög az elszakított országrész egész szenvedése, hite,
új életet kereső és sokat akaró hevessége, majd a meg
adás és pusztulás szomorúsága; később fölcsillan az osz
tályok fölötti néptestvériség, éppen abban az időben,

amikor a fölvidéki magyarság jobbjai a Sarló szervezeté
ben keresik a megoldás útjait; majd jön a látszólagos el
színtelenedés: a realizmus kora, melyben egyre erősebb

a magyarság hitvallása, annak a szociális magyarságnak
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a programmja, amely hivatott jobb, nemesebb, emberibb
Európát teremteni a viharlátta Dunatájon.

Aki az ifjúság menthetetlenül búcsúzó ragyogását
hívja vissza, forduljon honvágyával a régi Mécshez, a
Rabszolgák énekelnek, még erősen Ady közelében álló,
de felejthetetlen verseihez, az olyanokhoz, mint a Szomo
rúfűzre szállott a hold; aki a látomások és elragadtatá
sok misztikáját keresi, nyissa föl az Ember és az árnyé
kát az Örült sekrestyésnél, - az Élőket nézek kopárabb,
keményebb, ridegebb is talán, s a forma egykori virtuó
zára is csak a szabályosan csattanó rímek emlékeztetnek,
de aki a költőben a népe közé leszálló és népét vezérlő

pásztort akarja látni, itt meglátja.

Gyermekes és bárgyú dolog vitatkozni rajta, "nagy"
költő-e, nagyobb-e ennél vagy annál: az ilyen lóverseny
játék együgyűek sznoboskodó szórakozása és nem illő az
irodalom komolyabb dolgaihoz. Egy kétségtelen: Mécs
Lászlóra az Üveglegenda és méginkább a Legyen vilá
gosság óta nem illenek a költői kritikai szokásos mérté
kei; mintha egy új, másfajta és másfajtaságát bátran vál
laló líra születnék a szemünk előtt, oly költészet,
amelyben a valóságnak és az Izazsáanak másfajta. szo
katlan szerepe és jelentősége van. Néha olyan, mint va
lami evangéliumi publicisztika, a "beleszólok" állásfog
lalása szerint. A vers alkata is más lesz; Mécs László,
akit sokszor neveztek már barokknak, dicsérően vagy
rosszallóan, itt minden programm nélkül a barokk vers
halmozva haladó struktúráját újít ja föl, aminthogy a ba
rokk szimbolikára emlékeztet szimbolizáló képzelete is,
csakhogy a barokk mitológiával szimbolizált, Mécs Lász
lónál pedig a valóságból egy másik valóság képe ug
rik ki.

A témák változatlanul tovább élnek, a Harangöntők

öröme zendül meg újra a Contra solitudinem-ben példá
ul, de a hang különbségén megmérhetni a fejlődést, vál
-tozást, "realizálódást." Azt a realizálódást, amely, saját
vallomása szerint, talán az életkorhoz is tartozik:

Az ifjúságom tündérvárosát már
szétdúlia az idő, mely eltipor
mindent. Új város nőtt, az ifiúságnál
szürkébb. Józan beton: a férfikor.
S hová oly jó volt kirándulnia
lábamnak: a virágok dombja nőtt, n6tt
s láb-vérző hegy lett, zord Kálvária.
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E "józan beton" líra azonban, túl nemzeti hivatásán,
emberi nemességén, a józanság szürke köntösében sok
szor oly megkapó szépségeket rejt, amelyek modern lí
ránk legigazibb értékei közül valók, mint a Kisebbségi al
tatódal, Fehér felhőket hajt a szél, a nagyon kedves Po
fácska, Elhúznak a szalonkák, és a kötetnek talán legme
legebb, legszebb verse: Én fogyni látom folyton, mint a
holdat, ezzel a két gyönyörű sorral:

Én meg csak fogyni láttam, mint a Holdat,
a vénülés remetesziqetén,

és ezzel a megkapó három záróstrófával:

A rejtvény-féle ákombákom-ráncok
kölykeznek egyre szentelt arcain
s még akkor is fájdalmas haláltáncot
járnak b6rén, ha mosolllogni kezd.
Szemünk e16tt fogy: sem "Tolvajt" kiáltani,
se felüvöltni, sírni nem lehet.
Osak tehetetlen, napról napra látni,
hogy végleg elfogy a Legkedvesebb.
Osodamalmából nem marad meg semmi,
csak anyasága emlék-dauama
s csak ez fog egyszer csókkal körülvenni,
ha fogyni kezdek én is, mint a Hold.

Plébániáján él, hívei, virágai közt a költő, falusi köl
tő és büszkén vállalja: nem tudós. Lelkek halásza; a pász
tor, aki bóbiskoló népe fölött ült és az álom éveiben ti
linkója szavával ébresztgette. A sárosi föld, a "premont
rei fészek melege," a család meghítt apró hagyományai,
a papság ezer öröme-gondja töltötte be szívét, szomorú
ságában is boldog volt és boldogságában is kicsit szomo
rú: egy nép sorsa fölött őrködött s egy egész nemzet iga
záért száll síkra, ha kell. Költő, a szónak egy régebbi, a
Parnasse előtti értelmében, aki büszkén mondhatja, mű

ve legszebb, emberi igazolásaképpen:

8 nemcsak a h{Jsök és a szentek,
de Zrínyin, Szent Istvánon át
egészen Gógig és Magógig
munkások, anyák, katonák
szent találkája folytatódik
a Szóban, mit most én kimendok . . .

Rónay György
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JULIANUS BARÁT
(Kodol6nyi J6nos regénye, Athenaeum)

Julianus barát? I . .. A magyar középkornak és a
magyar kereszténységnek egyaránt legendás alakja a
Pécs környékéről elszakadt parasztgyerek, kit az öntu
datra ébredés első pillanataiban már megihlet az öregek,
a falu vénjei és a Majs apák ajkáról vett régi-régi mese.
Mese a Fejérlófiáról, aki elindult Nyugat felé és ment
mendegélt egyre csak Nyugatnak és mindenkit legyőzött,

a Kőmorzsolót éppen úgy, mint a Fanyüvőt, és végül cso
dálatos országra lelt, ahol gyönyörű kék volt az ég, gaz
dag legelők, illatos erdők, a fényes vizű folyókban meg
rengeteg hal. S Fejérlófia meghódította ezt az országot ...
Igen, ennek a mesének mélyre szaladnak a gyökerei e
kisfiú-lélekben, sem ébren, sem álomban nem felejti töb
bé, és mikor a kolostorba kerül, a baráti sorba és meg
tanulja az írás-olvasást, hogy ezzel mintegy kezébekapja
a kulcsot, a könyvet, a tudás millió titkának tárházába ve
zetőt, egy-egy krónika is előkerül a sok könyv közül. Kró
nika a hajdani nagy multról, ami olyan régen volt, hogy
már-már a mese ködébe burkolózik a kezdete. S ő izga
lommal veszi be magát szabad idejében Vak Béla király
tornyának egyik zugába. Még majdnem anyányi gyermek,
de már feldereng előtte, mit jelentenek a krónikának e
szavai: "Menének küvetek Keletre és mondának hírt ma
gyeriakról s magyeriak fogadák örömvel üket." Mintha
felmérhetetlen értékű kincsre bukkant volna, úgy örült
a krónikában elszórtan talált magyar szavaknak és attól
kezdve mindjobban megérik benne a gondolat, hogy van
nak még magyarok az ország határain kívül is és nem
csacska mese a vén apák regölése arról, hogy az ősök,

mikor a Duna-Tisza felé indultak, két részre szakadtak,
mert a bessenyők rájuk csaptak és pusztítottak, égettek,
raboltak szállásaikon; s akik akkor megmaradtak, veze
tőiknek, a kendéknek tanácsára úgy döntöttek, hogy el
vonulnak a bessenyők ádáz dühe elől, hiszen úgysem tud
nának szembeszállni a túlerővel. Igy történt, hogy a ma
gyarok egy része, mégpedig Jenő, Kurt és Jermatu tör
zse Keletnek kívánt menni, de a többiek Nyugatra vá
gyakoztak. Igy szakadt el egymástól a magyar. Hét törzs
idejött Nyugat bástyájának, három meg elvonult az égig
érő nagy hegyek aljába. De ez az ütött-kopott krónika a
kis barátfi kezében, szól arról is, hogy követek mentek
az elszakadt testvérekhez, - valamikor nagyon régen.

VIG ILIA 825



De az Ő nyomukat belepte már az évszázados feledés po
ra, és a magyar lélekben szükségszerűen tör fel a vágy
az európai testvértelenség tengerében testvér-keresés
után. Nem fényes papi és udvari máltóságokért lesz te
hát Farkasfia Györgyből Julianus, hanem azért, hogy
egykor talán elmenjen testvért keresni tengeren, puszta
ságokon és nagy folyókon túlra. Megkeresse az óriási he
gyek között a magyar testvéreket, a három törzs leszár
mazottjait, akik nem ízlelték még az Evangélium édessé
gét, senki sem vitte meg még nekik a Megváltó üzene
tét, pogány tudatlanságban élnek. S amint a fiúból férfi,
a növendékből fogadalmas szerzetes lesz, úgy érik-érle
lődik Julianus lelkében a gyermekes meséböl, krónikás
szavakból fogant álom, mely mikor visszatér Bolognából
és egyik megszervezője lesz hazánkban Szent Domonkos
rendjének, már nem álom többé, hanem a magyar férfi
kötelessége, szerzetesi hivatás. Nem ismer akadályt, nyel
veket tanul, végtelen órákon át térképek fölé könyököl,
minden apró adatot összeszed és már idehaza maga előtt

látja Magna Hungariát, ahol talán ugyanolyan kék az ég
és olyan jó illata van a fűnek, virágnak, mint otthon a
Zengőben. A barna szemeknek ugyanolyan tiszta, őszinte

csillogásuk van és ugyanazzal a nótával serkennek do
logra a lovat pányvázó legények, mint a magyar király
vitézei. Am nagy terveknek nagy gáncsolói vannak: a
szerzetben egyik-másik fráter, II. Endre, a fáradt, öreg
király, az érsek is csak igérget. De meg szerzetest a szent
engedelmesség lánca is kötelezi, és így Julianus évekig
a kúnok között hinti az Igazság magvait, hogy először ne
ő, hanem egyik tanítómestere, Ottó fráter induljon útnak.
Ottó fráter nem láthatta meg az álmok birodalmát, és
csak meghalni tért haza, hogy mintegy örökségképpen
Julianust küldesse követségbe. Julianust, aki hisz Magna
Hungáriában, az elszakadt magyar testvérekben, s mert
hisz bennük, rájuk is talál. Azt az utat, mit Julianus barát
nak Magna Hungária küszöbéig meg kellett tennie, való
ban csak a minden veszedelmeket megvívó hit erejével
járhatta meg. A szentek és a hősök hite volt vele, ezért
segítette őt az ifjú király, IV. Béla és ezért jutott el Kon
Konstantinápolyon, Matrikán, Torgikánon, Bundán és Bul
garin keresztül végül is az Uralvidéki Baskiriába. Né
gyen indultak el, de egyedül ő látta meg Magna Hunga
riát, az ő számára lett valóság az álomból. Két esztendő

gyötrelmei és fáradalmai után diadalmas örömmel futott
le a tetőről, mikor meghallotta az ismert magyar dalla-
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mot, hogy követe legyen a hatalmas magyar királynak és
népének. Követe legyen Krisztusnak.

Előljáróban jegyezzük meg, hogy Kodolányi János e
harmadik XIII. századbeli magyar történelmi regényével
szép és érdemes feladatra vállalkozott és azt lelkes buz
galommal, derekas előtanulmányok.után és nemes írás
művészettel oldotta meg. A mű tárgya a legszebb, mi ma
gyar történelmi regény keretéül szelgálhat. Julianus barát
nemcsak szentéletű férfiú és nemzeti hős, de regényhős

is. Valami rendkívüli kalandvág-y láza fűti. szent kaland
az, amibe bocsátkozik, de Isten vele van, akalandból
tervszerűség, majd komoly, nagyszerű misszió lesz. Idő

szerű is Julianus barát kivételes alakjának idézése: a ro
kontalan magyar testvér-kutató vágyának szimboluma ő.

Ezt a történelmi szakaszt a szerző - mint azt a legszigo
rúbb bírálat már előző két munkájáról is megállapította
a legbehatóbb buzgalommal ismerte meg, nemcsak átla
pozta, de kritikai összehasonIításokkal valósággal feldol
gozta Julianusnak De facto Ungariae Magnae című jelen
tését, mint az 1235-ös és 1237-es két utazásáról terjesztett
be a királyi udvarhoz. Ezenkívül is becsületesen áttanul
mányozta a XIII. századi magyar multról szóló írásos
történelmi maradványainkat. a domonkosrend magyar
országi letelepülésének körülményeit és ezeknek az is
mereteknek birtokában valósággal beleélte magát a ta
tárjárást megelőző magyar életbe. Ezért válnak olyan
szemléletessé történelmi képei és olyan élettel teljesekké
alakjai, mint például a rendszervező Paulus fráteré, ki
maga is hős volt és szent, és akit az Egyház a boldogok
koronájával tüntetett ki, miután 1241-ben a tatárok a
pesti domonkos templom oltáránál vértanúhalálra küld
tek. Minthogy ennyire ismeri a kor történeimét és szór
ványos irodalmi emlékeit, Kodolányi néha önkényesen
tulajdonít szerzőségeket és feltétlenül tudatosan módosít
bizonyos, eddig tényeknek elkönyvelt tudományos meg
állapításokat. Paulus fráterről ugyanis a kutatás úgy
tudja, hogy Bolognában jogtanár volt, míg Kodolányi csak
mint egyetemi hallgatót szerepelteti, akinek Magyaror
szágra való visszatérése előtt csupán néhány vizsgaelő

adást kellett tartani a bolognai egyetemen. Ugyanilyen
önkényesnek látszik szerzőnek aza megállapítása, hogy
Julianus fordította magyarra Godefridus de Sancto Vic
tore XI. századból való latin költeményét, mit irodalom
történetünk Lőweni Mária-siralom néven ismer. E rend
kívül tudományosan felépített történeti regényben az ilyen
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látszólagos apróságok feltétlenül szemet szúrnak. Ha
sonlóképpen tévedés csúszott be e kitünő műbe a közép
kori szerzetesi fogalmak elnevezései közé is. Julianus
ugyanis eredetileg bencés szerzetes volt. Szent Benedek
regulája szerint pedig a bencés kolostoroknak nem gvar
dián a főnökük, hanem ha apátságok, úgy élükön apát
áll, ha pedig kisebb rendházak, akkor ideiglenesen per
jel. De a domonkosrendi kolostoroknak sem gvardián
a főnökük, hanem a perjel, s az említett elnevezés a kö
zépkorban kizárólag a ferencrendi szerzetesházakra helyt
álló.

E nagyszabású történelmi munkának igen szerenesés
8 felépítése. Egyetlen fonalként vonul végig az esemé
nyek gazdag során az álom, Julianus barát vágya, a nagy
szerű kaland és a beérés: Julianus rátalált a testvérekre.
Nincs felesleges epizód, a cselekmény sohasem siklik
mellékvágányokra, mert ha a XIII. század eleji szeren
csétlen közállapotokat ecseteli, azzal is mintegy kihangsú
lyozni kívánja, hogy kell ide még erre a földre annak az
elszakadt három törzsnek a magyarja. Ha a német szár
mazású Georgius fráter kifakadásait hallatja, azzal is
csak Julianus tervének mulhatatlan fontosságát érzékel
teti; ha a szerecsen házában időzik Julíánus és akarva
akaratlan jobbágyleányt térít és szabadíttat fel, csak do
minikánus misszió-tudatát ébresztgeti az olvasóban. Vi
szont nem hallgathatjuk el, hogy a szerkezet e művészi

volta ellenére is, az egész regény egyszer-máskor fá
rasztó. Georgius fráter vissza-visszatérő kesergése, majd
dührohama, végül is unalmassá válik, és az ember ön
kénytelenül is célzatosságot, mai korra való túlzott uta
lást lát bennük, ami ugyan történelmi regényben sem
lehet hiba, de e tekintetben is mintha állna a közmondás:
Kevesebb több lett volna. S ezismétlések helvett talán
célravezetőbb lett volna, ha a szerző továbbviszi Julianús
sorsát. Az olvasó hétszáz lapon keresztül egyre türelmet
lenebbül érdeklődik a Magna Hungariában folyó élet és
Julianus megtalált magyarjai után, és ime. a hatalmas
terjedelmű regény végén Julianus csak a küszöbig jut s
messziről hallja meg az ismerős hangokat. Igaz. a ciklus
első részében, a Vas fiai-ban Kodolányi már szereneltette
a visszatért és a tatárok borzalmas közeledtét bejelentő

Julianust, de ott tartózkodása, visszatérése és második
utazása mindezideig homályban marad. Talán a szerző

újabb kötetet szánt a nagy kaland e részeinek elmon
dására?
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Különleges érdeme a műnek a nyelve. Élesen elvá
laszthatóan kétfajta magyar nvelv ez. A szerző az elbe
szélésnek a mai mindennapi beszédet szánja, a párbeszé
deknek pedig az ormánsági, illetőleg az erdélyi nyelv ele
meit. Kodolányi tudatos nyelvművész, e nyelviárásokat
éppen úgy ismeri és birtokbaveszi, mint a ré Ili. kodex
irodalmunkból fennmaradt, középkori magyar nyelvet.
Nyelvművészete különösen ott világlik ki. midőn a Szent
Ferenc-legenda és a Szent Domonkos élete egyes részle
teit költi át és a könyvnek e lapjai valóban megkapó köl
tői szépségűek. Kodolányi a maga nvelvművészetévelmeg
kapó biztossággal jellemzi hőseit, mesterien megszerkesz
tett párbeszédeiből szinte már nemcsak a beszélő sze
mélyeket, hanem az embert, a lelket is mealáthatluk. S e
tekintetben a szerző sokat pótol néhány apróbb jellem
zésbeli fogyatékosságáért.

Bizonyos, hogy e kitünő regény hibái korántsem áll
nak arányban értékeivel, hiszen például alig van mű iro
dalmunkban, mely oly megrázóan és szinte kézzel kita
pinthatóan érzékeltetné a szerzetesi élet egyik-másik sar
kalatos mozzanatát, mely ilyen megrázóan állítaná elénk
a kolostor lakóinak rettenthetetlen ellenségét, - a halál
pillanatáig lesbenálló kísértő ördögöt. Sok emberi meg
értés és szeretet van e mű lapjain, és ez már az íróra
utal, aki szereti ezt a magyar történelmet és egyik leg
nagyobb hősét, a vitézt és szentet, akit Julianus barátnak
hívtak. Dénes Tibor.

KORUNK SZENTJEI. Dicséretes
vállalkozást indított meg tíz ma
gyar író - a katolikus tudós- és
művésztársadalom tíz kiváló és
jeles reprezentánsa -, mikor
vállalkozott, hogy ingatag erköl
csű korunknak oktató útmutatást
ad tíz újonnan karionizált szent
életszentségének, lelki magas
rendűségének és természetfölötti
ségének taglaló és értelmező is
mertetésével. Tíz szentről szól a
kítünö, céljaiban és szerkeszté
sében és kivitelezésében egy
aránt értéket jelentő könyv; tíz
szentről, akiket a háború utáni
évek céltalan és ködös írnboly
gásai tettek "aktuális"-sá, ha
ugyan a szentek életszentségé
nek örök időkre szóló aktualitá
Bát, időtlen időkig érvényes esz
mei hatóerejét maradéktalanul és
végérvényesen kisajátíthatja ma-
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gának egy véges kor, egy meg
határozott szellemi berendezke
dettségben élő kollektivitás. Mert
hiszen a szentek a korlátlan di
menziók hősei, térben és időben

végtelen sugarú kör a birodal
muk, de fényük egy-egy megha
tározott tér- és időbeli egység
ből lövel ki az örök-időkig való
élet és halniakarás öntudatlan
igényével. Működésük történel
meken és országokon túlélő, el
raktározódott helyzeti energiákat
tartalékol s ez az energia akkor
szabadul fel. akkor válik ember-,
kor- és társadalomalakító dina
mikus erővé, amikor felszabadu
lását épen a korok, az emberek
s a kettő szintézise: a társadal
mi alakulatok elősegítik.

Ez lenne a szentek aktualizá
lódásának külsö, materialiszti
kus magyarázata. Ha a lélekte-
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len, materiális magyarázat he
lyett, az energiaelmélet mellő
zésével, felsőbbrendű, gondvise
lésszerű erőket ismerünk el 
mint ahogyan el is kell ismer
nünk -, megértjük: miért jelen
nek meg a szentek Egyházunk
történetének egy-egy veszélye
zettebb korszakában. S az isteni
Gondviselés mindig milyen biz
tos, korokon és szellemi áramla
tokon áttekintő felismeréssel ál
lítja be egy-egy korba a maga
küldöttiét, aki szilárd és vasta
lapzaton nyugvó küldetéstudatá
ban mindig felveszi a küzdelmet
a makacs emberi butaság, az ok
talan tévelygés és a konok rossz
indulat ellen.

A szentek is bajnokok, ők az
Isten atlétái, de ők nem a kala
pácsvetés s a boxolás földi mé
retű és földi értékű bajnoki
rangj áért versengtek; ők végte
lenbe irányított tekintettel, apró
érdektől elvonatkoztatott imád
ságos lélekkel küzdöttek a leg
magasabb bajnoki eimért: nem
néger óriásokat s klasszikus
testű görög atlétákat akartak le
győzni, hanem önmagukat s nem
az ordító és mikrofonba-bődülő

tízezrek hajrázó drukkolásában,
hanem félrevonultan: talán re
metéskedve, egy cellában, vagy
ázva-fázva, koldulva országuta
kon, templomlépcsőkön. Nem a
fogcsikorgató tülekedők akarnok
ságával, nem szegescipővel a lá
bukon és semmiféle TE vagy SC
rangos cégére alatt; csak önma
gukban, az Istenkívánás szelle
mi gyönyörében, talán szerzet
ben, vagy papi ruhában, - de
nem is ez a fontos; az életszent
ségnek nem lehet feltétele sem
születésbelí helyzet, sem szelle
mi felsőbbség, sem foglalkozás
beli előkelőség, vagy a társa
dalomban való elhelyezkedés.
Egyetlen feltétel: idejekorán fel
ismert küldetéstudat s a krisz
tusi munka a küldetés betölté
sére.

A "Karunk szentjei" azzal a
problémával foglalkozik, hogyan
tudtak a szentek beleilleszkedni
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egy-egy korba, hogyan jöttek
tisztába teendőikkel mély iritui
tiv ösztönük révén, még akkor
is, ha egészen tanulatlan elme
volt is a szent (Jeanne d'Arc,
Parzhami Szent Konrád), Milyen
csodálatos, hogy kiki felismerte
sa]át küldetésí területét, isteni
kegyelemből.

Schütz Antal professzor, a ma
gyar katolicizmus egyik vezér
szelleme, értékes, tömör össze
foglalásszerű bevezetésében tár
gyalja a szentek lényegét, viszo
nyukat az Egyházhoz, az Evangé
liumhoz s az egyetemes katoli
kus közösséghez, S mindezt mi
lyen érthetően, a nagy szelle
mek milyen alázatos leereszke
désével s kítárulkozö, cicomátlan
egyszerűségével. Mindenki szá
mára.

A bevezető rész után tíz szent
nek a portréja következik, gaz
dag és részletező ecseteléasel
megfestve. Kühár Fl6ris művé

szien eleven és gyengéd voná
sokkal rajzolja ki Lisieuxi Szent
Terézben az állandósult örök ér
téket, az Eucharisztiában felol
dódó szűz lelkiséget, de pontos
környezetrajzban részletezi azo
kat a helyeket, ahol a kis "kor
szerű" szent megfordult. Kézai
Béla hatalmas kor- és szellem
történeti szemlélettel domborítja
ki szellemi lényegét, rnűvész]

ösztöntől vezérelve: Erasmussal,
Morus Tamás személyes ismerő

sével állítja szembe. Nagy Mik
16s alapos pszichológiai felké
szültséggel s alázatos csodahittel
érzékelteti Soubirous Szent Ber
nadette naiv áhitatát s a csodák
ból magyarázza Szent Bernadette
egyszerű lelkét. Hermann Egyed
a protestantizmus kialakulása
szellemtörténeti okainak kitünő

magyarázatát kapcsolatba hozza
Bellarmin Szent Robert hiányta
lan ismertetéséhez s egyháztörté
nelmi szerepének a megvilágítá
sához, Dénes Tibor gazdag kor
történeti tudással s finom anali
tikus érzékkel eleveníti meg
Szent Jeanne d'Arcot s az egy
szerű lélek legendás hősiességót
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részletezi történelmi és vallási
alapon. Horváth Richárd szigorú
ténytisztelettel, kitérők és elka
landozások nélkül ismerteti Pasz:
szionista Szent Gábort, ezt a "kü
lönös' szentet, aki piperkőcből

vált alázatos szerzetessé. Zigány
Miklós a német protestantizmus
pszichéjének lényegbelátó isme
retében foglalkozik azzal a kér
déssel. miért nevel Németország
aránylag kevés szentet. Parz
hami Szeni Konrádban a sváb
germán szellemet mutatja ki.
Rónay György a történelernlátás
nak, a lélektani iskolázottságnak
vértezetével küzdötte át magát a
katolicizmus szellemtörténetén s
ennek egy fejlődésfázisába csal
hatatlan ösztön nel illeszti bele
Bosco Szent Jánost. Ijjas Antal
éles és művelt kritikusi szemlé
lettel alkotja meg sikerült szo
borszerű portréját Nagy Szent
AlbertrM s főként a tudós elme,
a rendszeralkotó gondolkodó kap
ta meg érdeklődését. Just Béla
a láttatás és elképzeltetés művé

szetéveloldja meg feladatát, mí
kor Vianney Szent Jánosr61 ké
szitett eleven és mozgalmas mo
zaikképére szernélyí élményei
nek magával ragadó lirai hangu
latát is rávetíti.

A könyv elolvasása után az
olvasó azt érzi, mintha végtelen
szellemi birodalomban tett volna
kirándulást. A töretlen áhítatnak
és buzgó hitnek, az elmélyült
tudományosságnak és bensőséges

lirának öntvénye ez a könyv.
Gazdag okultatast rejt magában
és csak elismerés illeti meg a
Révai Mi/intézetet, hogy ilyen
ideális vállalkozás elől nem zár
kózott el. Baráth Ferenc.

FEL VIDÉKI A visszaszerzett
és a mé.q visszavárt Felvidék
története, mai élete, kultúrája,
röldrajza, néprajza, műemiékei.

lrta: Cholnoky JenlJ, Mécs Lász
16, Benda JenlJ, Ráday Elemér,
Juhász Vilmos. Az elIJszót írta
Jaross Andor, a felvidéki ügyek
minisziere. (Dante-kiadás).

Nemrégiben az egyik napilap
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azt irta: az ország nem így kép
zelte el a felvidéki képviselők

bevonulását a parlamentbe. Füg
getlenül a lap irányától, az ál
lítás részben igaz: a magyarság
a visszatért Felvidéket nem érti
egészen, tájékozatlanul próbálja
valamely megszokott pártkeretbe
beleilleszteni .iellemzően a ha
zai politika irreális, szemléleti
síkon mozgö gondolatvilágára :
benesi demokráciát emleget és
fasizmust, a két nagy társadalmi
forma provinciális távlatából
vévitéletszerűvé nagyított lát
ványnak igézetében, és csak ne
hezen tudja fölfogni, miről is
van tulajdonképen szó, A Felvi
dék volt a trianoni katasztrófa
óta a magyarság "homályos zu
ga"; Erdély világosnak és érthe
tönek tűnt, az északi országrész
zavarosnak. küzdelmekkel és
testvérharcokkal nyomorítottnak.
ahol emigránsok, régivágású ha
zafiak, parasztok és polgárok,
irók és politikusok, fiatalok és
öregek kavarognak kielemezhe
tetlen összevisszaságban. Húsz
év multán ugyan tisztult az át
lag előtt a kép: a közelmult po
litikai eseményei azonban vilá
gosan mutatják a megismerésre,
tárgyilagosságra és tájéknzottság
ra hivatottak sajnálatos fogalom
zavarát. Pedig Északon a szenve
dés megérlelte azt az igazi, új
arcú magyarságot, amelyről a
mult évtized sűrű programmadá
sai ban annyi szó esett, és ame
lyet Győry Dezső jelölt meg ez
zel a szerenesés kifejezéssel: A
Felvidék a szenvedés kohójában
ért és izzott, a társadalmi vá
lasztófalak íölolvadtak, a nem
zet' eggyé kovácsolódott, és a né
met példa ösztönzésére megta
lálta a népi öntudatosodásnak
azt az útját, amelyen haladva a
kisebbségbe szorult magyarság
megnyerhette az életéért folyó
csatát. A nálunk divatos párt
szempontok itt lassan háttérbe
szorultak; az építő munka volt
a fontos és a részvétel ebben a
munkában, nem pedig az: ki
honnan jött. A Sarló kommuníz-
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musba torkolló mozgalmának
nem egy tagja került át idők fo
lyamán a nemzeti politika tábo
rába, és a na~ eredményeket
elérő Probászkás mozgalom fia"
taljait nem is választotta el
olyan végzetesen nagy távolság
azoktól a fiataloktól, akik egy
kor a Sarlóval kacérkodtak. A
Felvidék egyszerre tűnik demok
rata-reakciósnak és fasisztának;
az igazság az: a Felvidék az új
arcú magyarság. Az a magyarság,
amely a nemzeti szocializmusról
való meddő vitatkozások helyett
gondolkodásában és tetteiben
megvalósította a nemzeti szocia
lizmus példás magyar változatát,
mert a helyzet tetteket paran
csolt és nem kedvezett. mínt itt
hon, a tetteket elodázó vitáknak.
A Felvidéken ismeretlenné vált
az a szellem, amely hanggal
kompenzálja magát az elmaradt
cselekedetekért, amely a vád és
védelem csorba szónokí kardjai
val harcol, de a tett ásóját és
kapáját nem ér rá fölvenni. Ter
mészetes, hogy a tájékozatlan
.közönség vegyes érzelmekkel fi
gyeli az esemény~ket és nem ér
ti az ünneprontást; de ez a tájé
kozatlanság már nem természe
tes: súlyos mulasztás történt,
nem ismerjük eléggé azokat,
akik elszakadtak tőlünk, külön
út,iaikon nem követtük őket s
mikor visszatérnek, megdöbben
ve eszmélünk rá: előttünk jár.
nak. A hazai magyarság Nyugat
nagy nemzeteivel mérte magát,
még mindig híven a híres har
mincmilliós görögtűzhöz, hiába
volt annyi komoly figyelmezte.
tés ; a Felvidék a "flamand pél
dát" t~zte maga elé és a helyzet
s ero pontos számbavételével
nem a németekhez és a franci
ákhoz, hanem a dánokhoz és a
hollandokhoz akart hasonlítani.

Hogy a Felvidék szelleme lesz
a mai magyar élet kovásza: nem
szölam, hanem igazság. Mindaz,
amit ma megvalósítandónak tar
tunk, s aminek megvalösítása
körül ismét kiújultak a formai
viták, mindaz, ami újbóli euró-
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paizálódásunk legelemibb és:
legégetőbb követelménye, a Fel
vidék magyarságában már félig
kész, és most már testünkre sze
rencsésen kényszerítően szabott
példa, sokszoros kötelesség.

Ebben a munkában, amely mel
lett ott áll a fiatalság osztatlan ro
konszenve és készsége a tettre,
természetes a Felvidék vezetőinek

egyértelmű támogatása, és ter
mészetes az is, hogy egyszerre
kezd kibontakozni egy pártok,
érdekek és frakciók fölött álló
szellem, amely csak a nemzet
érdekét nézi és az eszméért tud
síkraszállni.

A magyarság nagyszerű örö
mében egyike ez az öröm legna
gyobb okainak. De az öröm kö
telez is: az elmulasztott isme
ret megszerzésére, Ez aJaross
Andor szép előszavával ellátott
könyv, melynek legalább tíz év
vel előbb kellett volna megje
lennie, hiányt pótol: az egyetlen
munka, amely a Felvidékről a
lehetőségig teljes képet ad: is
merteti történetét, magyarságát,
művészetét, Iöldraizát és ügyes
összefoglalásban városait. Térké
pek és statisztikák, [ól megvá
logatott ábrák teszik színessé és
fokozzák használhatóságát. Hite
lességét az írók neve eléggé biz
tosítja. A nagyközönség számára
mindenesetre alapvető mü;
egyetlen hibája, a történeti
földrajzi rész túlsága a jelen
rajzának rovására. Hogy hogyan
alakult a visszatért magyarság
olyanná, amilyen, hogyan ért
meg nagyszerű .Jcovász-szerepé;
hez," - annak hiteles megírá
sát nem teszi fölöslegessé, sőt:

csak aktuálisabbá ; méltó és
hasznos beköszöntéje annak az
érdeklődésnek, amely remélhe
tdleg minél szervesebben fogja
bekapcsolni a Felvidéket a ma
gyar kultúréletbe, és minél ta
nulságosabban veszi át az ott
már beért eredményeket.

Rónay György.

FöLDI MIHALY: PARIZSI
MENYASSZONY. (Athenaeum).
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Földi Mihály metafizikai nyug
talansága regényeiből túlontúl
ismerős. Fáradt metafizikai
nyugtalanság ez, amely pompás
cíkornyáíval, romantikus hang
szereléssel takarja el a pozitiv
válasz hiányát s egy kissé azt a
csődöt is, amely a megváltó szó
elmaradását kiséri. Mintha ön
magára vonatkoznának azok a
szavak, amelyekkel Földi a gyiij
temény első novellájának író
hősét jellemezte: "Csodálatos ze~

néről álmodozott egykor, han
gokról, amelyek egyszer majd
kiröppennek szájából és meg
nyitják az emberek lelkét ...
mondatokról, amelyek boldoggá
teszik és megváltják őt is, az
embereket is. Hol vannak ezek
az illúziók, hol vannak ezek a
művek, hol van a csoda?"

A csoda elmaradt. De a reális
látás mellett ebben a kötetben
még gyakran felötlenek az író
igényesebb víziói, még gyakran
fellépnek azok az irányított hal
lucínácíók, amelyek végnélküli
szózuhatagokban akár az Alom
fák naiv lázadását, akár a Spa
nyol történet hátborzongató han
gulatát vagy egy Giordano Bru
no, egy Don Juan, egy Gioconda
élete titkainak kissé mesterkélt
és rendelvényes helyesbítését
hozzák. Földi ezekben az elbe
szélésekben a nagy témáknak, a
nagy érzéseknek íröia szeretne
lenni. összevegyít mítoszt és va
lóságot s átlátszó sablonszerű

séggel zsúíolja bele a ma élmé
nye ibe a megelevenedett törté
nelmi hős, a redivivus motivu
mát. Kísérlete patetikus a szó
kettős értelmében. mert lelkisé
ge, spirituális magatartása tisz
teletet parancsol, de a müvészí
eredmény alig haladja meg a
szép és komoly szavak nagysze
rű kongásat. A kötet igazi érté
két a "csodakeresésen" kívül
azokban az elbeszélésekben kell
meglátnunk, amelyekban a nagy
városi író legközvetlenebb tár
sadalmi érintkezéséből. megfi
gyeléséből, drámai alakításából
születik meg a mindennap törté-
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nete. Itt olyan pozitiv adatok, s
egyben olyan lélektani pillantás
támogatják Földi Mihályt, hogy
semmi esetre sem kell szép sza
vak közé rugaszkodva patetikus
sá fújnia azt, amit mondani
akar. A BarátnlJk régi lipótvá
rosi hangulata, A Fiatalok és
öregek kedélyes, kipontozott el
beszélése, a FlJnök, a gyávaság,
a visszafojtott ösztön naturalista,
de egyben a humor határán já
ró képe, vagy akár az elmúlás,
az idő ellen fordult szexuálpato
lógiai lázadás (Az idlJ a gyilkos,
Tavasz a szigeten), mind olyan
témák, amelyekben az író leszál
lított Igényessége a művészet

számára jelentett többletet, nye
reséget, s amelyekben Földi al
kotóereje fáradtság nélkül, tel
jes fölényében ki is bontakozott.
A bölcselkedő. a szimbolikus no
vella üres lendülete és a népi
kiruccanás ügyellensége közt ez
a kötet is pontosan megállapítja
Földi Mihály igazi területét: az
intellektuális polgárréteget. ahol
ez az elfogulatlan író egyforma
otthonossággal látja meg a ki
bontakozó ember szánalmas tar
kaságát a az elfojtott vágyak
tarkaságát s az elfojtott vágyak
nyomorát.

Semjén G1Iula

DALLOS SÁNDOR: AZ EM
BER NYOMÁBAN (Dante). Sa
játos, egyéni és bátor alkotás
ez a könyv, irodalmi műfaját a
poétika szokványai szerint meg
határozni: lehetetlen. Egy élet
"regényének" első s bizonyára
a legelevenebb s a legmozgal
masabb korszakát, mint meg
annyi élménynek színes.tarka
szövevényét festi meg a szerző;

ha kell, fölényes, hideg, szinte
tudományos [özansággal, mint
ha nem is saját keserves nyo
morgásait, éhezését és fényte
len ifjúságát emlékezné vissza.
De ez a józan szemlélödés, a
szomorú tényeknek ez a való
ságtisztelő felidézése nem a
szív- és érzelemvilág sokrétűsé

gének és meleg szintézisének
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hiányából fakadt. Teljesen más
az oka.

Dallos Sándor a megpróbálta
tások teljességében, többnapos
éhezése alatt is hitt, bizott és
várt. A csodavárók lelkes és olt
hatatlan hite tartotta benne az
erőt, tehetségtudata s a nélkülö
zések közben kialakult elfogu
latlan önismerete. Tárgyilagos
és éles tájékozódókészséggel te
kintett túl a korlátolt perspek
tivákon s szeme életének legsö
tétebb napjaiban is egy végte
len horizont igéretét látta. Mí
kor teste utolsó tartalékerőit

emésztette fel, hogy, jaj csak
még egy napig bírjam a kopla
lást, az álmatlanságot s talán
majd holnap - lelke akkor cso
dálatos könnyedséggel, megkö
tetlen szárnyalással emelkedett
fel egy magasabb, nemesebb és
igazabb szellemi birodalomba,
ahonnan megszépülve látta azt a
népligeti bokrot, melynek tövé
ben éjjelenkint meghált, azt az
embert, aki testi letörtségében
bántotta s azt is, aki első ke
serves keresetét kenyérírigység
ből elrabolta.

Soha nem zúgolódott, mindig
hitt s amiben hitt, azt elérte:
Dallos Sándor ma már szépíró
ink élsorában is az elsők között
áll. Most már nem éhezik és
nem szenved. Alkot. Feldolgoz
za, irodalommá alakítja Knut
Hansun-i élményeit, kiszínezi, lé
lektanilag boncolgatja egy-egy
eseménykomplexum eredőit s
legtöbbször prousti mélységekig
lát; megdöbbentő "tárgyi isme
rettel" elemzi az éhezőknek és
a csavargóknak különleges lel
kialkatát s hogy ezeknek a tes
tük és lelkük között fennálló
kapcsolatait olyan vakmerően

biztos mozdulatokkal s olyan
ösztönös sejtésekkel tapintja
ki, annak tudható be, hogy
igenis a tudat legmélyebb réte
géig leivódott élményfluidum
itatta át lelkét. Mintha már küz
delmei idején is gondolt volna
arra, hogy figyel,ie önmagát, az
eseményekből fakadó hangulato-

834

kat; talán-talán már akkor tud
ta, hogy a "vándorlások" idejét
irodalommá nemesíti. Számítha
tott is erre, hiszen mindig érez
ni, hogy tehetségét legkilátásta
lanabb helyzeteiben is számon
tartotta.

Minthogy művében az élet
hiánytalan egyetemességét, a jó
nak és rossznak elválaszthatat
lan és szerves kapcsolatát igye
kezett megírni, mégpedig teljes
tárgyi hűséggel, olyan jelen~

tek, élmények és hangulatok IS

szerepelnek a könyvében, ami
lyeneket egy teljesen etikai ala
pokra helyezkedő író nem írt
volna meg ilyen szabad nyíltság:
gal. Természetesen: ezeknek a
jeleneteknek is megmagyarázza
lélektani létjogosultságát s igyek
szik úgy megmotivální mondan~

való it, hogy minden jelenet ki
egészítő és szükséges epizódként
tűnjék fel az események egye
nes vonalú menetében.

Minden félreérthető jelenetén
is biztos művészí ízléssel, sze
lektáló önuralommal vezeti ke
resztül olvasóit. Dallos nagyon
tehetséges író. Tehetsége: új
szerű, friss, gazdag és élményt
jelentő. Rajta kívül ma kevés
írónk van, aki az elbeszélést
a legbensőségesebb líra színeivel
ilyen ösztönös mértéktartással
tudná kiszinezni. Csupa hullám
zás, mozgalom, szin és meleg
ség. Dallos ezt a könyvét a vé
rével írta. A vérével, amelyből

patakzatos áradattal hullámzik
elő egy színes, érett és hajlé
kony nyelvanyag. Stílusa és
nyelve: végtelen. Nincs fordu
lat, melyet stílusban ne tudna
kifejezni egy megfelelő egyen
értékessel. nincs árnyalat, melyet
ne tudna úgy lefesteni, hogy az
olvasó nem a legtisztább és
legteljesebb mértékben vegye át
elgondolását.

Bizonyos, hogy a tervezett tri
lógiának ezt az első részét két
ehhez hasonló érték fogja kö
vetni, irodalmunk két jövendő

nyeresége.
Baráth Ferenc.
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SCHÜTZ ANTAL: EUCHARISZ
TIA, AZ OLTARISZENTSÉG A
HIT ÉS ÉSZ VILAGAN AL. (Szt.
István Társulat kiadása). Re
mekbe faragott mondatok szálai
val összetűzve a Hit és az Ész
soha testvéribb közelségben nem
indult el egymás mellett, hogy
elérje távlatait és mélységeit az
Oltáriszentség titkainak, mint
Schütz Antal e művében, ahol
korának egy páratlanul tiszta el
méje és hívője mutatia be méltó
hódolatát az Eucharisztia előtt.

Az imádás készségében, a hit
alázatában. a szent rajongás 10
bogásaban a kereszténység annyi
művésze és gondolkodója versen
gett már, hogy elérje a katolikus
hitrendszer e csúcspontját, hová
az egyszerű hivő az imádás szár
nyain oly repesve néha felérke
zett, de ez a mennyeí magaslat,
ez az örvény kétezer év óta sza
kadatlanul vonzza nemzedékek
minden rendű és rangú tagját.
Egyikük, mint Rafael a vatikáni
stanzák viziójában látja meg lé
nyegét, a másik himnuszban zen
gi el a felismerés örömét, de a
megközel1tés lehetőségének egyet
len formaia van: az imádás. Ami
a fül számára a hang, a szem
számára a fényrezgés, - (a ha
sonlat megalázkodva kér bocsá
natot), úgy az Eucharisztia felé
az imádás az az éteri "közeg",
amely minden feléje irányuló
emberi megnyilatkozás szempont
jából tekintetbe jöhet. Ilyen ér
telemben a hit és tudás egymást
áthatva és átjárva az imádás
szárnyain, helyesebben: imádás
sá átalakulva lebbenhet e csú
csok felé. Igy: Schütz Antal mü
ve is egyetlen patakzó imádás,
egy gondolati konstrukciókban
megnyilatkozó hivő imádása. S
ha igaza van abban Schütz An
talnak, hogy a dómok nem egye
bek, mint kőbe dolgozott, monu
mentális arányokban nőtt mon
stranciák és tabernákulumok
foglalatai az Eucharisztiának,
azonképen a szerző kötete sem
egyéb, mint tartalma szerint a
gondolat, a tudás dimenziójában
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felépített katedralisoknak egyi
ke.

A felvilágosodás korának tu
dománya elfeledkezve gőgjében
arról, hogy valamikor a szolgá
lóleány alázatos tisztét töltötte
be a Theologia mellett, külön,
szabad életre adta magát: most
- köszönet érte korunk nagy
teologusainak, magyar vonatko
zásban pedig Prohászkának és
Schütznek - mint a megtért lé
lekből kibuggyanó imádság, úgy
tud megszölalni ismét, s meg
szólalt úgy, ahogya néma szólal
meg, elfelejtett szavakra, önma
ga lényére és értelmére ernlé
kezve, mihelyt az Eucharisztia
titkával találkozik. Ebben a
könyvben tehát mínden gondo
latsor, minden okoskodásí lánco
lat egy-egy ékítmény ezen a ka
tedrálison, amely végső elem
zésben az Eucharisztiát ünnepli.
Az Eucharisztia pedig a lélek
nek boldogító hit, "a felettünk
nyíló menny elővételezése," a
tudásnak viszont az elme legna
gyobb próbája, amely olthatat
lan kiváncsiságra sarkalja ezt.
Aki a katolicizmussal akár mint
értő barát, akár mínt ellenfél
találkozik, nem térhet ki az Eu
charisztia elől, amely a katoli
kus hitrendszernek nemcsak kö
zéppontja, hanem ugyanakkor
kiterjedése is, egyetemességé
nek, isteni eredetének bélyege,
megdönthetetlenségének alapkö
ve, öröklétének záloga, harmoni
ájának titka. örök időszerűségé

nek kiapadhatatlan forrása, meg
újulásainak potenciája. örök
"disputa" zajlik körülötte. Ebbe
a disputába Schütz Antal a mo
dern teológus teljes készültségé
vel szól bele. Megismerteti az
olvasót az Eucharisztia egész
dogmatíkájával, amint kifejlő

dött és kikristályosodott a hitvé
dő harcok lávafolyaméban. Az
eucharisztiás dogma az a gyüj
tőlencse, amibe megvillan a hi
vő lélek elragadtatása, a hitet
len meghökkentése s jelenti ko
runk számára, ahogyan azt
Schütz Antal oly plasztikusan
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kifejezi, Isten égő "csipkebok
rát," amely igézve lángol s ve
zet technikás, materialista kor
szakunk sivatagjában. Schütz
Antal műve, mint minden tisztá"
zó, zárt alkotás: a kérdés for
rásához s a nagy Titok megérté
séhez vezeti el a olvasót. Meg
mutatja, hogy "az egész terem
tett mindenség és annak minden
elmebeli tükrözése fölkél, hogy
nagyadorációban tanúságot te
gyen az Eucharisztia valóságá
ról." S ahogy Schütz Antal távla-
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tokat és mélységeket átfogó tu
dásával átfo~ja és értelmezi a te
remtett míndenséget, s ahogy
felveri és felkelti e teremtett vi
lágnak minden kifejezési formá
ját, legyen az akár tudomány,
hit vagy művészet, - valóban
maga is adorál az Eucharisztia
valósága előtt. Magyar elme az
imádás ennyi kincsét, gazdagsá
gát még nem hordta össze, hogy
monstrancíát ötvözzön a leg
méltóságosabb Oltáriszentség szá
mára. Kézai Béla
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