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Sik Sándor

AZ ÖRÖK ADY
Halálának harmincadik évfordulójára..

L

Mikor egy emberi jelenséget öröknek mondunk, valójában
igen viszonylagosan használjuk ezt a szót, Az emberi szellem kor
látai szerénységre tanítanak az efféle nagy szavakkal szemben. Mi
az emberi alkotás "örökkéVialósága"? Ki tudja, hány egykor örök
nek érzett emberi mű hever eltemetve, talán örökre eltemetve, At
lantisz hullámsírjában és a sivatag homokszemfedője alatt hallgató
téglák és papiruszok csendjében! Mikor egy művet öröknek mon
dunk, ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy olyan értékeket tartalmaz,
amelyek ítéletünk, illetve érzésünk szerint nincsenek mindenestül
hozzákötve egy kor, egy nép, egy világnézet, vagy ízlés adottsá
gaihoz, hanem tudnak, vagy legalább tudnának valamit adni mín
den fajta és minden korú embernek - függetlenül attól, hogy tör
ténelmi "sorsuk" milyen mértékben adja meg ezt nekik ténylegesen
- mert olyan a mondanivalójuk, ami az-embert mint embert, ahogyan
emberi öntudatunk pátoszában mondani szeretjük: az "örök embert"
érdekli, fejezi ki, viszi közelebb önmagához. Ennyit jelent az iro
dalmi ,vagy művészi "örökkévéIJlóság", csak ennyit - de lehet-e
ennél nagyobbat mondani? Az örök jelző a legnagyobb értékítélet,
amellyel ember művet illethet. Voltunk, akik Adynak még életében,
sőt pályájának már első felében úgy éreztük, hogy kijár neki ez a
legnagyobb értékítélet. Ma, mikor műve és alakja egy emberöltő

óta a történelemé, ebből a három évtizednyi távlatból megállapít
hatjuk, hogy nem a kortárs elfoguItsága szólt belőlünk: Ady költői

életműve csakugyan örök.

II.

Természetesen nem minden örök benne. Ugyanez az ember
öltőnyi távlat adja meg a lehetőséget - és a fenntartás nélkül ki
mondott legmagasabb értékítélet a jogot is - arra, hogy meglás
suk benne az elavult elemeket is. Persze az emberi és Írói jelenség
ilyen roppant arányainál az elavultság is mást jelent, mint a mino
rum gentium Íróké. Ezek, ha elavulnak, egyszerűen nem olvashatók
többé (legfeljebb a szakmabeli érdeklődésnek), mert az elhalt ele
mek mögött nem marad semmi, ami a mához is szólni tudna. Az Ady
szerű jelenségeken éppen azért vesszük észre a mának már idegen
elemeket, mert az egész alkotás tökéletessége mellett - mint egy
gyönyörű arcon az apró szeplők - a rendesnél is jobban szembe
tűnnek. Ám az ilyen kis rész-tökéletlenségek is mintegy beleolvad-
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nak az egész tökéletességébe, azt csak érdekesebbé, ízgelmasabbá,
drámaibbá teszik, és így bizonyos értelemben éppen kiütő voltuk
kal járulnak hozzá a hatás megkapó vagy megrázó erejéhez.

Ilyen 'értelemben elavultak Adyban mindenekelőtt azok a for
mai, nyelvi, képi elemek, amelyek a századforduló szecessziós stí
lusát tükrözik. Az író korának gyermeke, sőt bizonyos értelemben
"terméke" is: ez alól a szabály alól a lángelme sem kivétel. Az
ismert közhellyel ellentétben a költő ís nemcsak születik, hanem
lesz is. Nincs költő, aki pályájának legalább elején keresztül ne
menne a korízlésnek, a kor (szabatosabban: az előtte járt írók) stí
lus-divatának hatásán. Még az eredetiségnek és lángelmének olyan
csodája is, mint Petőfi, Bajzának és Vörösmartynak hangján kezdi.
Igy Ady is, első, immár magáénak vallott köteteiben is, mikor már
lerázta az Abrányiak és Reviczkyek hatását, bizonyos mértékíg
magára veszi a kor szeszélyes-kacskaringós, érzelmes-cinikus sze
cessziójának egyes formai vonásait, ha nem is sablónjait, - főleg a
nagy szimbólumok közül kiütköző bizonyos keresett, furcsa képek
ben és képzavarokban, a sok nagy vers megrázó lélekfeltárásai kö
zül kí-kíbukkanó egy-egy túlmagasan hangolt akkordban, bizonyos
csak-azért-is modorosság el-nem-ejtésében, mintha a Muszáj-Herku
les "tempózásától" a formai síkon sem tudna mindig szabadulni.

Ha még ezekről az elavult formai motívumokról is meg kellett
állapítanunk, hogy a mű egészében még ezek sem halott elemek,
még inkább áll ez a tartalmi meghaladottságokra. Ide sorolnám jó
részt művének úgynevezett dekadens téma-elemeit, a megintcsak
főleg pályája első korszakában magáravett lírai szerep: a züllő viga
dozás, a magtalan élet-imádat, a fél-lelkek átka, a vérbaj-emlegetés
stb. egyes vissza-visszatérő motívumait. Egyes motívumokat mond
tam.: mert az ilyenek egyrésze is mélyen átélt és megrázóan kifeje
zett élményeket takar, hiszen legnagyobb verseinek egy része is
ezekből meríti mondanivalóját. de bizonyos, hogy ezek egy részét
(pl. A Halál rokonát) éppen a későbbi Ady-mű elemi erejű és tiszta
ságú sok nagyszerű alkotása lerázhatatlan emlékével telten nem
tudom meggyőzőnek érezni.

És mégis: ez az elmúlt dekadens világ sem halott kincs nála.
Minél inkább lesz csak a multé költői kozmoszának ez a tartománya,
annál értékesebbé válík egy más síkon: mint történeti dokumentum.
Függetlenül attól, hogy mennyi belőle az emberileg átélt és művé

szileg áthasonított élet, és mennyi a lírai szerepjátszás: ez a dekadens
líra művészí tükörképe egy nagyban és egészben rothadásnak indult
világnak, egy belsőleg üressé és hazuggá vált, hit, erkölcs és ön
tudat nélküli életformának, egy sírja felé tántorgó társadalomnak.
Annál hitelesebb és megrenditöbb képe, mert a költőben, minden
szerepjátszáson túl - hiszen magának a szerepjátszásnak is éppen
itt van a rejtett indítéka - nagyon is tudatos ennek a világnak
halálosan beteg volta, pusztulásra érettsége, és tudatos, sőt egye
nesen vállalt a vele való közösség is - a betegség közössége is, de
a felelősségé is. Erről az oldalról nézve, Ady költészete, és benne

146



a magában elavult dekadens elem is, egy nagy társadalom-rajzoló
realista regénnyel ér fel - aminthogy éppen a nagy dekadens ver
sek nem egyszer ellenállhatatlanul Dosztojevszkijt idézik emlé
künkbe,

III.

Körülbelül ennyi az - csak ennyire és ilyen értelemben -,
amit Ady költészetéből elavultnak lehet mondani. Mindez azonban
költészetének együttvéve is aránylag csekély töredéke. A nagyobb
rész annyira nem elavult, hogy igen nagy arányban egyenesen
aktuális: valósággal a mának szóJ. Ilyen költészetének az. a meny
nyiségileg is legnagyobb, motívumokban és tárgykörben sokrétű

része, amelyet a forradalmár Ady neve alá lehet foglalni. Világfor
radalom korszakában élünk, életünk minden mozzanatát a legelha
tározóbban érinti ez a nagy történelmi folyamat, hogyne érdekelne
hát bennünket ez a lelke szerint forradalmi költészet.

Mert mindenekelőtt a forradalmi lélek az, ami költész~téből
ellenállhatatlanul megragadja a mai embert. Azt írja valahol, hogy
az igazi forradalmár mindig és minden ellen lázad. Szorosan vett
forradalmi költészetét nem jellemzi ez a mondat: ő nagyon ls vilá
gosan, politikusokat megszégyenítő határozottsággal tudja, mi az,
ami ellen lázad. De egész lelkületére mégis jellemző ez a formula
és bizonyos értelemben éppen ez adja meg egész költészetének for
radalmi jellegét. A forradalmi lelkületet egy kettős alapszenvedély
jellemzi: egész valójával - ha szabad így mondani: a lelke bőrén

- érzi a meglevő rossznak rossz voltát, egész valójával gyűlöli azt
és nem tud megszűnni harcolni ellene, - és egész valójával hiszi,
akarja azt az újat, amit jónak tud, érez, és életét teszi rá. Adyra
ilyen teljességgel ennek a meghatározásnak csak az első fele áll,
a második fele már jóval határozatlanabbul: abban a forradalomban,
amelyet várt és hívott, nem tudott mindig és feltétlenül hinni, amint
hogy - ezt Révai József kitűnő tanulmánya világosan kimutatta 
nem is hihetett. De ez csak tragikusabbá, és ha lehet, még mélyebbé
teszi lelke forradalmi hánykódását. Könnyű volna ezt a forradalmas,
de tragikusan bizonytalan, egyszerre hivő és kételkedő, odaadó és
visszarebbenő, harsogó és síró lelkiséget megmutatni szerelmi ver
seiben és istenes énekeiben, sőt magyarság-költészetében is. Ha nem
gondolunk is azokra a lelki, világnézeti és életrajzi adottságokra,
sem arra a társadalmi-politikai helyzetre, amelyek ezt a forradal
mas lelkületet létrehozták: maga ez a lelkület, ennek állandó vibrá
lása és vers-vibráltató drámaisága is mondanivaló a ma számára.
Az a szenvedélyes izgalom, amely ezeket a verseket külsőleg-bel

sőleg forradalmi parázstól teszi izzóvá, nem téveszti hatását a for
radalmi kornak lényegében hasonló izgalomtól égő emberére. '

Ady azonban nemcsak ilyen általános, lélektani értelemben
forradalmi költő. Nagyon határozottan meg lehet jelölni helyét is
karunk [orrada/mának történeti vonalán. Szerepe az 1918-as forrada-
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10m előkészítésében, helyzete a megvalósult, majd elbukott forra
dalomban és ezen keresztül viszonya a forradalmi mához, a mai tör
ténetszemlélet előtt egészen világos. Révai József idézett tanulmánya
elsősorban ezt a történelmi helyzetet világítja át a történelmi mate
rializmus sugaraival. Értelmezése szerint Adyban két lélek lakott;
az egyik a magyar polgári forradalom elszánt és tudatos harcosa, a
másik a polgár-ellenes müvészlélek, aki kiábrándultan látja a pol
gári demokrácia elégtelenséget, belső ellentmondásait, forradalmának
kudarcát, és mindent a munkásmozgalomtól remél, a nélkül, hogy
össze tudna forrni a munkássággal. Ez a "forradalmisággal aláfestett
kiábrándultság és kétségbeeséssel átitatott forradalmiság" szerinte
Ady egész költészetének gyökere. A katolikus esztétikának nincs
init hozzátenni ehhez a diagnózishoz. Ha a tételből vont következ
tetések nem is mind egyfomán meggyőzők és Ady költészetének
szárnos problémáját, köztük a legmélyebbeket és emberileg legizga
tóbbakat nem is magyarázza meg, magát a vizsgált jelenséget: a
forradalmas Ady politikai-társadalmi helyzetét és ennek költészete
szempontjából döntő jelentőségét szabatosan irja le és értelmezi.

Ady e forradalmiságnak élő és aktuális értékét csak növeli,
hogy - mint Petőfiben - az ő költészetében is szervesen eggyé
olvadva jelenik meg a világforradalom és a magyarság forradalmi
felszabadulásának gondolata. Ez teszi, hogy magáénak érzi ezt a
költészetet az is, akinek a forradalom, mint ilyen, a szive-ügye, és
a magyar forradalom annyiban érdekli, amennyiben a proletárság
nagy világharcának szerves része, - és magáénak az is, akit viszont
mindenekelőtt és felett a magyarság sorsának, jövőjének. felszaba
dulásának. kiteljesedésének szomja és szenvedélye visz a világ
forradalom harcosai közé. Sőt Adynak e magyar-forradalmi próféta
hangja még arra sem téveszti el magával ragadó hatását (hacsak
érdek, korlátoltság, vagy végleg megromlott ízlés siketté nem teszi),
akinek maga a forradalmi elem nem is rokonszenves, de a magyar
sággal végzetesen egynek érzi magát, aki tehát Ady keserű jere
miádjaiból nem az élő magyar jelen forradalmi harsorráját hallja
ki; hanem az "örök magyar sors" velőtrázó sikoltásait.

IV.

Nem véletlen, .hogv Ady "elavult" és "aktuális" értékének
jellemzésénél is minduntalan az örök szó kivánkozik tollamra. Aki
tudatosan és puritánias önfegyelmezéssel csak a ma szemével akarja
nézni Adyt, az forradalmiságának elementáris erejétől és roppant
gazdagságától lenyügözve hajlandó lesz nem pusztán ezt, hanem
csak ezt látni benne. Ám Ady maga elnémíthatatlanul többet akart.
"Pogány rímek és muzsikák között szomjazok valamí örököt. Ál
mom az Ige, az Udv, az Út" - mondja már a Vér és Arany-ban,
és ismétli a legkülönbözőbb fogalmazásokban újra meg újra, ha
lálig. "Egy élet és az élet érzése: minden, de biztos, hogy a mín-
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dennél is van több, s ezt a többet sejtem vagy álmodom" - írja
már a Vallomások és tanulmányokban, és lehetetlen ki nem érezni
apokaliptikus költészetéből, hogy nem frázis neki, mikor leírja
ezeket a megdöbbentő sorokat: "Az Eleve-elrendelés zúg, ha én
fájdalmasat kiáltok".

Mí ez a több, mi ez az örők? Bevezetőben megpróbáltuk álta
lános, mintegy irodalomtörténeti értelmezését adni a szónak: ami
egy életműből érzésünk szerint az emberről, az "örök emberről",

az örök embernek szól. Ady elavult és aktuális tartalmának elemzése
arra a paradox eredményre vezetett, hogy benne ebben az értelem
ben jóformán minden, jórészt még ezek a történetien kötött elemek
is örökek. Orökek, rnert a legnagyobbakra jellemző módon, a leg
több élmény annyira az ember-volt gyökeréig hatol, illetőleg olyan
mélységes fenékforrásokból tör fel, ahol a történetileg kötött eset
leges elem is - a nélkül, hogy konkrét életszerűségét vesztené 
az egyetemes, az örök emberi ős-valóság nedveit szívja magába.
És megintcsak a legnagyobbakra jellemző módon, többnyire úgy
tör fel, hogy azt a szót és azt a képet ölti magára, amely minden
emberileg és művészileg fogékony lélekben ugyanezeket a leg
mélyebb győkereket képes megérinteni. Nem lehet célja ennek az
ünnepi megemlékezésnek sem egyes verseket, sem az egyes téma
köröket végigelemezni, hogy így mutassuk ki az örök értékeknek
ezeket az alkotó erőit. Be kell érnünk néhány utalással a leg
szembetűnőbb és leggazdagabb - ebben a nagyon konkrét érte
lemben használom a szót: legmélyebb - "örök értékeire".

Lehetetlen nem kezdenem a Szeretném, ha szeretnének csodá
latos bevezető versével. Lehet-e tökéletesebben, egyszerűbben, biz
tosabban, magátólértetődőbben. "örökkebben" megfogalmazni az
örök-emberi lélek két legegyetemesebb, legkiirthatatlanabb, legvég
zetesebb ősélményét: az individuáció tényét és a közösség tényét,
az én-t és a mi-t: végelemzésben mindenki egy és egyedüli, más
és magányos, - és senki sem tud ebben megnyugodni, senki sem
elég magának, akar (illetve akarni kénytelen) együtt-lenni. Ez a
nagy mondanivaló, amely persze mérhetetlenül többet foglal magá
ban és mérhetetlenül többet szuggerál is, mint amennyit ez élJ tehe
tetlen prózai hebegés mondani tud róla, jóformán sommája Ady
lélekfeltáró örök-értékeinek. Az egyéniség kaukázusi sziklájára szö
gezett lélek - persze a prometheuszi nagyságig megnőtt lélek 
kietlen egyedülvalósága és gyötrelme, lázadása és magábarcs
kadása, hallgatása és gyermeki sírása, káromlása és könyörgése:
ez örvénylik ebben a lírában ezernyi változatban. De benne örvény
lik a minden-ember csillapíthatatlan vágya is a másik és a mások,
a közösség, az egység, a valakihez- és valahová-tartozás, a meg
nyilatkozás után: az örök emberi szeretet-szomjúhozás.

Ady költészetének azonban nemcsak ilyen lélektani, hanem
erkölcsi síkon is megvannek az örök értékei. Ha az előbbi mondani
valót a szeretetvágy primitíven leegyszerűsített 'Szavába foglaltuk
össze, emezekre maga kínálja a "jóság síró vágya" formuláját.
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A gyermekkornak és a gyermeknek, a tiszta otthonnak és a tiszta
szeretetnek vissza-visszatérő, forró képei, a megrendítő bűntudat,

az elnémíthatatlan önelítélés, a bűnnek még a leghangosabb sátán
kadásban is bűnül-érzése, a lélektisztaság utáni minduntalan fel
törő vágy, - más oldalról az emberi jóság, együttérzés, az adó
szeretet szomjazása: mindezek a motivumok búvópatak módjára
járják át költészetének talaját. Akkor is ott vannak - a fogékony
fül kiérzi őket -, amikor a felszin, a vers szavai éppen az ellen
kezőt látszanak mondani. A kortársak egyideig erkölcstelennek ta
lálták Ady költészetét: a hangos -felszín megtévesztette a felülete
sen figyelőket. A keresztény lélekkultúrán nőtt olvasó hamar meg
érzi amélyebb valóságot. Bizonyos, hogy Ady megborzongató képet
tár elénk az emberi bűnről, betegségről, lelki romlásról. Ám ez a
kép nem csábító, hanem elriasztó. Azt mutatja meg, mivé teszi a
lelket a bűn, hová jut az ember, ha eIíndul és meg nem áll a Szerit
Pál emlegette "más törvény" útján. Ady itt majdnem ugyanezt teszi,
amit Mauriac vagy .Bernanos katolikus regényírása. A mélységeket
feltárja, de éppen nem vonz feléjük. A bűnt bűnnek mutatja meg,
még akkor is, mikor dicsekszik vele: akkor is jajgat, amikor pré
dikálni látszik.

De az örök érték szempontjából talán legérdekesebb és leg
megrázóbb Ady költészetének vallási tartalma. Ennek persze csak
egy részét, mindenesetre a könnyebben megfogható részét, teszik
a szorosan vett Isten-versek. Sajátságos egy költészet ez. Távol
van attól az egységes, következetes, nyugvó, egyszersmindenkorra
elért vagy felvett harmóniát zengő valamitől, aminek naiv hivők

és naiv hitetlenek elképzelik a vallást és a vallásos költészetet, 
az egyik a tájékozatlanság előitéletével, a másik a maga, vagy a
nem-egyéni érzéseket tükröző egyházi himnuszköltészet képére. De
még sokkal távolabb jár ez a költészet a hitetlenségtől. a vallás
talanságtól, az Isten-nélküliségtől. Éppen csak a két ellentétes vég
let hiányzik belőle: a hitetlenség és az Isten-jelenlét megállapodott
harmóniája. E kettő között azonban alig van a vallási élettartalom
nak olyan rezdülése, amely meg ne jelennék, vagy legalább fel ne
villanna benne. Az önistenítés hübriszétől és a sötét fátum-lidérc
nyomástól az Istenben (pillanatokra) való csendes elnyugovásig, az
Isten felé lihegő emberi lélek minden regisztere megszólal benne:
keresztényi könyörgés és megsemmisülő alázatosság, hit és kétely
("már-már hit", "holt hit", "hitetlen hit") harc az Istennel és Isten
előtt való bújósdi-játék, hetyke kötődés és kihívó követelődzés,

sőt káromlás, sátánkodás és antikrisztuskodás (de mennyire nem
sátániak és antikrisztusiak ezek a versek!). fogvacogó rettegés és
gyermeki térdhajtás, nyöszörgő bukdácsolás és bizalmas hazatalá
lás, vigasztalan elhagyatottság és gondviseléstudat. Istene hol. a
bibliai Isten, hol filozófiai Isten (Németh László egy gondolatébresztő

tanulmányában egyenesen a teológus Adyról beszél), saját külön
egyéni Isten és emberiség-Isten és kozmikus Isten, - ő maga hol
Istenhez hanyatló árnyék, hol a sátán kevélye, de mindig ott ül "az
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Isten balján". Az ő költészetében is "az Isten van valamiként minden
gondolatnak alján". Tele van ez 'az Isten-élmény ellentmondással,
következetlenséggel. paradoxiával: éppen ez bizonyítja belső hite
lességét. De hiszen többé-kevésbé ugyanez áll bizonyos értelemben
minden igazán eleven vallásos költészetre. A vallási élmény nem
egy darabja az életnek, hanem ~ ha igazán vallási élmény ~ az
egész életét átfűti, átszínezi, az emberi élet pedig - hát még a leg
emberibb emberé, a lángelméé - szükségképpen tele van ellent
mondásokkal. Ezeknek a paradoxiáknak és diszharmóniáknak, gyen
geségeknek és kudarcoknak, belső küzdelmeknek és tragikumoknak
éppen úgy meg kell szólalniuk a vallásos költészetben, mint a har
mónikus, a csendes, a győzelmes élményeknek; a kétféle elem meny
nyisége és egymáshoz való aránya persze minden költőnél más, áz
egyesek egyéni adottságai és élményei, értelmi és érzelmi színezett
sége, hitének és teológiájának rnilyensége szerint. Ám nemcsak a
költőkben van meg többé-kevésbé a vallásos élmény antinomiáinak
ez a kavargása: megvan ez, legalább csirában vagy potenciálisan a
legtöbb vallásos emberben (és ebben a legátfogóbb szemléletben
minden ember vallásos). a gyermekien naivban éppúgy, mint a tudós
teológusban. a magát már majdnem jóhiszeműen hitetlennek hivőben

éppúgy, mint az elragadtatott misztikusban. Tudatosan, féltudatosan,
vagy egészen tudat alá szorítva, tiszta formában vagy salakkal ve
gyülten, álcázva. travesztálva vagy éppen ellenkezőjére csavartan,
- az egyik örömmel tárja elébe magát, a másik kelletlenül éppen
hogy elviseli, a harmadik rúgódozík ellene, - de az Isten-élmény
dialektikája valamiképpen ott örvénylik, ott ujjong, ott sír, ott
piheg minden csonkitatlan emberi lélekben, ~ a Lélek jár bennünk
"kimondhatatlan sóhajtozásokkal" (Róm. 8, 26.). Ady Isten-költésze
tének örök-értéke éppen abban áll, hogy roppant erővel és sokrétű

séggel fejezi ki ezt a forrongó élmény-komplexumot. Éppen azért
szól mindenkihez, mert hol tisztán, hol salakkal keverten, hol torzul,
hol visszájáról, de valamiképpen mégiscsak a vallási ösélmény süt
ki belőle. Hol meghatva és elcsendesítve, hol megrázva és meg
riasztva, olykor sértve és ellentmondásra ingerelve, de rádöbbenti
az embert - az emberi - a maga bensejének elnémíthatatlan tit
kára, az ágostoni .mvugtalensázru".

A költöt, aki életében hasztalan sóhajtott a szeretet, a "minden
nek és mindenkinek szerelrne" után, halála után földi sorsában is
ez a szent nyugtalanság váltja meg az "én-élet poklától", "Szeret
ném, hogyha szeretnének s lennék valakié" - sírja felénk a har
minc éves sírból. Szeretjük, és a mienk, 'mindnvájunké, mai és min
denkori embereké, és kétszeresen a mienk, mai és mindenkori magya
roké. Ez Ady költészetének emberi örökkévalósága.
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KIFOGYHATATLAN ISTEN

Minden lépéssel közelebb vagy,
mind fényesebb vagy és nagyobb,
Te, akit egykor Ábrahám is
az istenének mondhatott.

Amerre nézek, mindenütt Te
lobogsz kifogyhatatlanul
s ma az enyém vagy, mert örökké
személy szerint vagy Te az Úr.

Mindenkié vagy s mégis egyé,
mindenkié külön-külön.
Hívj Mózesednek és a sátrat
kettőnk számára felűtőm,

Ha úgy kívánod, Kánaánba
s lángoszlopaid közt megyek,
vagy büntetésből házatáján
szolgálom ellenségemet.

S hogy tudná az, hogy akkor is csak,
akármilyen szomorúan,
az ő kemény jármába fogva
Téged szolgállak, én Uram!

NE ADJ ODA

Elevenen a csillagok alá,
az éjszakák sarába eltemetve,
hallod a némaságomat?
Mintha egy égbolt madár csicseregne.

Igy hívogatlak szótalan:
az örök haillgatásból,
idegen egeid alól
valaha is kiásol ?

Eljut hozzád a panaszom?
Hiába ostromollak?
Köröskörül a félelem
zátonyai ragyognak.

Számithatok rád, Istenem?
Úgy vágyom közeledre,
dideregve csak hevesebb
a szerelmek szerelme!
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Temess a karjaid közé,
ne adj oda a fagynak,
ha elfogy is a levegöm.
szerelmern sose lankad.

Légy reszketésem öröme,
mint lombjai a fának:
adj nevet, gyönyörű nevet,
párnát a pusztulásnak.

Pilinszky János

TITOK HÉT SZAKASZBAN

Boldogtalan vagy? Félnek lenni rossz,
félnek lenni: nincs nagyobb szörnyűség.

A tűz-víz hidat szül, hogy földre lépjen
a messze ég.

Hol nincs kezdet, s nem tudni, hol a vég,
egy szőlölugasban ülök veled:
a zöld levél közt áthullott sugár mind
kerek, kerek.

S nyugodt vagy: intésemre. hisz tudod,
ha súgni kezd az örvényes sötét,
ezer vigyázó fürge kard, a sok fű,

siet köréd.

Hogyha pedig a lángos alkonyat
megcsókol s magábaolvasztja szád,
csillag-nyakláncot kapsz, hajadba holdat,
s az éjszakát.

Igy, mikor észre sem veszed, leszel
lombbá, mihez látszólag nem beszél
senki, s mely mégis válaszol szeliden,
ha szól a szél. -

Leszel a tajték habja, mely a fény,
a tűz felé pattan: boldog helyed
örökre megtalálod. hogyha mindig
ölel feléd.

A víz ha tűzbe, s a tűz vízbe hal:
a boldogság születik, mi örök,
s a földre szállnak mákos illatukkal
azúr körök.

Harcos Ottó
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Rónay György

VILÁG TÖRVÉNYE: SZERETET

"Cogito, ergo sum" - így hangzik Descartes hírés tétele; "gon
dolkodom, tehát vagyok". Eszerint az ember számára, aki a tulaj
don világhelyzetét akarja meghatározni, a legelső tény, az elemi
evidencia, létezésének igazolása a gondolat volna; van, létezik, mert
gondolkodik; s a valóság is van, mert gondolatunk van róla; vagyis
a külvilág nem természetes, konkrét adottság, hanem a gondolkodó
tudatában élő tartalom, - ennélfogva valaminő módon függ a gon
dolkodótól, a tudattól, amelyben megjelenik; nem közvetlen adott
ság, hanem megoldandó probléma. Ezzel a lépéssel, - Descartes
"forradalmával" , ahogyan nevezni szokták, - a modern gondolko
dás letér a hagyományos, arisztoteleszi és szenttamási realizmus út
járól. A realista bölcselő első pillantását az objektív létre, a külső

világra vetette; Descartes viszont, és nyomában minden további
idealizmus, befelé, önmaga felé fordul, önmagát, önnön tudatát teszi
a világ középpontjává. Amaz önmagát a világban veszi tudomásul;
emez éppen fordítva, önmagában veszi tudomásul a világot.

Bármily forradalmi is Descartes álláspontja a bölcselet törté
netében: kétségtelen előzményei vannak, így a középkori nomi
nalizmusban is; ami pedig sikerét illeti: az hatalmas volt és leg
dúsabb, mondhatnók legvakmeröbb virágzását talán a német idealiz
musban és romantikában érte el. Uralma azonban végül is megren
dült, - noha szívósan tovább él az idealizmus számos modern vál
fajában, s legjellegzetesebben talán az új fizikai anyagforgalomra
épített természetbölcseleti világképek némelyikében; - megrendí
tette ezt az uralmat egyrészt a dialektikus materializmus, más
részt a keresztény realizmus. Bárminő elvi különbségek állnak fönn
egyébként e két filozófia között, abban bizonyára megegyeznek,
hogy mindketten elismerik a tudatunktól függetlenül létező való
ságot, - szemben azzal a szélső idealista elvvel, mely szerint "a
világ az én képzetem" ; - az eltérés e téren kettejük közt abban
van, hogy egyik is, másik is másként értelmezi ezt a tudatunktól
függetlenül létező valóságot. A materializmus szemléletének közép
pontjában természetszerűen az anyag áll, míg a keresztény realiz
musénak az anyagi és a lelkí-szellemi valóság.

"Gondolkodom, tehát vagyok" - mondja Descartes, és fogadja
el nyiltan vagy hallgatólagosan kiindulópontjának mínden idealiz
mus. Csakhogy - kérdezhetjük - nem föltételez-e ez a kiinduló
pont maga is egy kiindulópontot, nem föltételez-e egy még közvet
Ienebb, még elemíbb- bizonyosságot? Kétségkívül igen. Gondolko
dom, tehát vagyok, - igaz, de hogy igaz legyen, ahhoz szükséges,
hogy én, aki gondolkodom, egyáltalán létezzem. híszen ha nem lé
teznénk, nem is gondolkodhatnánk, mert nem volna, aki gondolkod-
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jék. Az én személyes létezésem pedig az én önmagammal való azo
nosságomat jelenti, - azt, hogy én, aki vagyok, valóban én vagyok
és nem más; és ha gondolkodom, valóban· én gondolkodom, nem
pedig más valaki vagy valami bennem. Amennyiben nem létezésem
nek ezt az alapvető tapasztalati bizonyosságát, nem ezt a tapasz
talatomban legelső és közvetlen igazságként jelentkező tényt foga
dom el minden további lépésem kiindulásának mind az észlelésben,
mind a gondolkodásban: előbb-utóbb el kell jutnom vagy minden
észlelés és gondolkodás teljes képtelenségéig. vagy minden észle
let és gondolat tökéletes és végletes viszonylagosságáig, - (annyira,
hogy végülis relativvá válik számomra az a megállapításom is, hOI?Y
minden relatív); - vagy pedig, kiutat keresve, belé kell siklanom
végül egy olyan szubjektivizmusba, amelyben egy pusztán egyéni
jellegü elképzelésemet emelem, inkább költői, mint bölcseleti mó
don ugyan, de az egyetemes érvényűség igényével világmagyaráza
tom elvévé, - (mint ahogyan például Schopenhauer tette).

A "gondolkodom, tehát vagyok" helyett a realizmus számára
az elv igy hangzik: "vagyok, tehát gondolkodom", létezésem tapasz
talata pedig magában foglalja az önmagammal való azonosság bi
zonyosságát, vagyis az azonosság elvét.

Vegyük már most szemügyre ezt az alapvető elvet: az azonos
ságét. Ami van, az azonos önmagával, és ami azonos önmagával, az
van, létezik. De annyiban ő maga a létező, amennyiben önmagával
azonos, - vagyis amennyiben a vele nemazonos létezőktől külön
bözik. Nyilvánvaló tehát, hogy az azonosság elve magában foglalja
a különbözés, az ellentmondás elvét, - dialektikus természetű, mint
minden létezés.

De ha létezésem az önmagammal való azonosságot jelenti, az
önmagammal való azonosság pedig egyben az egész velem nem
azonos létezéstől való különbözőségemet: saját, önmagammal azo
nos létezésemnek mintegy háttere az egész velem nemazonos léte
zés; saját létezésem tényénél, - ennél a számomra legelső és alap
vető tapasztalati ténynél - fogva elválaszthatatlan és eltagadhatat
lan kapcsolatban vagyok az egész mindenséggel; egy beláthatatla
nul hatalmas, egységes és összefüggő rendszernek vagyok a tagja,
függve létezésemben míndattól. ami nem én vagyok, mint ahogy
viszont tőlem is függ létezésében mindaz, ami önmagával azonos
és tőlem külőnbözik: - tehát minden létezőben, vagyis minden ón
azonosságban mintegy benne létezem, vagy helyesebben együtt "é

tezem vele, mint az azonosságában dialektikusan benne rejlő külön
bözőség, és fordítva is, velem együtt létezik minden más létező az
azonosságomban bennefoglalt minden-mástól-különbözés dialektikus
törvényénél fogva. "Ahhoz, p.ogy egy pillangó fölrőppenhessen, az
egész világmindenségre szükség van" - mondja egy helyütt Clau
del. Az összefüggéseknek ezt a roppant rendszerét megsejtve meg
sejtjük azt a megrendítően mély igazságot is, hogy valóban "értüllk
van mínden", mint ahogy mi is mindenért és mindenkiért vagyunk;
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hogy a mindenség valóban értünk teremtetett és parányiságunh egy
ben méltóságunk is.

Gondolkodunk, mert vagyunk; és a legnagyobb érték szá
munkra a lét, 'hiszen létezésünk a föltétele annak, hogy egváltalan
lehessen számunkra érték. Ezért természetes, hogy szeretjük ön
magunkat, s legelsősorban létezésünket, mert ha nem léteznénk
nem volna, amit szeressünk, hiszen mi magunk sem volnánk. Létezé
sünk azonban nem önmagától való, és nem teljes létezés; amennyi
ben ugyanis teljes volna, önmagánál teljesebbet nem tudna dkép
zelni; márpedig nyilvánvaló, hogy nemcsakhogy el tudunk kép
zelni, hanem állandóan el is képzelünk egy a magunkénál jobb, bel
dogabb, teljesebb létezést. Az a legjobb, legszebb, legboldogabb,
legteljesebb létezés pedig, amelynél jobbat, szebbet, boldogabbat,
teljesebbet nem tudunk elképzelni, - mert a tökéletes teljességnél
nagyobb teljesség nem lehetséges, - maga a létezés tökéletes '~s

abszolút teljessége: Isten, a lét telje, az abszolút lét. Ha mármost
természetszerűen szeretjük saját létünket, mely nem teljes, nyil
vánvaló, hogy nagyobb szeretettel tartozunk a teljesebb, és föl
tétlen szeretettel a legteljesebb lét iránt, annál is inkább, mert
a számunkra alapvetően értékes létezésünket ettől a legteljesebb
Léttől kaptuk: Istentől. És mert létezésünk Isten tervében előbb
volt - (azaz öröktől fogva) -, mintsem mi lettünk volna, vilá
gossá válik számunkra a szentek és misztikusok ama paradoxon
nak tetszö kiáltása: "Előbb szerettelek. Uram, mintsem megszü
lettem; még nem éltem, és máris szerettelek". Igy azután éppen
a létezés természeténél fogva a lehető legtermészetesebb, leglétre
szabottabb a legelső parancs, a "szeresd a te Uradat, Istenedet"
törvénye. De nem is áll ellentétben a természetünkben benne élő

őnszeretettel. "A jónak veleje abban van, hogy kívánatos i jó az,
amít mindnyájan megkívánhatnak, - -mondja Szent Tamás,
Ámde nyilvánvaló, hogy valamely dolog annyiban kívánatos, ameriv
nyiben tökéletes. Mert minden való kívánja a tökéletességet." Lé
tünk, mint lét, mint valóság - (mint Isten alkotása) - jó; rossz
csak annyiban, amennyiben hijával van a "való"-ságnak. De ha
tudjuk, hogy van egy a miénknél tökéletesebb létezés, és ha tudjuk,
hogy létünk annál jobb, minél "valóságosabb", azaz minél kevésbbé
hiányos és minél teljesebb: ezt a "jobb" létet kell kívánnunk, ha
önmagunkat valóban szeretjük; - tehát önmagunkat úgy szeretjük
igazán, ha Istent még önmagunknál is jobban szeretjük. S mert ön
magunknál semmi nem lehet közelebb magunkhoz, - mert mi lehetne
közelebb hozzánk a tulajdon létünknél; s mert továbbá létünket, ami
legközelebb van hozzánk (mert mi magunk vagyunk), Istentől kap
tuk: megrendítő igazsággal világosodnak meg számunkra Szent
Ágoston mélyértelmű fejtegetései Istennek hozzánk való közvetlen
közelségéről. "Noha ez az örök és változhatatlan isteni természet
- írja -, ez az önmagától való Isten, ahogy Mózesnek kinyilat
koztatta magát, hogy ,vagyok, aki vagyok', lényegileg különbözően

a teremtményektől, - mert ő valóban első és mindig ugyanaz és
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nem változik, sőt egyáltalán nem is változhatik... - noha ez a
természet kimondhatatlan és emberi módon az embernek nem is
fejezhető ki, csak olyan szavakkal, melyek magukon viselik a tér
és idő jegyét, holott ő fölül van téren és időn: Isten, mint teremtő,

mégis közelebb van hozzánk, mint megszámlálhatatlan teremtményei.
Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk",

Ugyancsak Szent Agoston mondja: "Négy dolgot kell szeret
nünk. Az első fölöttünk van, a második mi vagyunk, a harmadik
mellettünk van, a negyedik pedig alattunk. A másodikra és a ne
gyedikre nézve nem volt szükséges a parancs. Az ember bármilyen
messze tévelyeg is az igazságtól, még mindig megmarad számára az
önszeretet és testének szeretete". Ami fölöttünk van és amit szeret
nünk kell, az ő parancsából, de egyben létünk parancsából is (hiszen
ő adta létünket és létünkkel ellenkezőt nem parancsolt): az az Isten.
Ami mellettünk van: a felebarátaink.

Emellettünk levőkre, felebarátainkra vonatkozóan a parancs
így szól: "Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat", Ha ezt a paran
csot létünk természete felől vizsgáljuk, nyilvánvalóvá válik előt

tünk, hogy annak természetével nemhogy ellenkeznék, hanem 
mint az Isten iránti szerétet parancsa is - megfelel neki, sőt egye
nesen következik belőle,

Létezésünk magva ugyanis, mint láttuk, az az önmagunkkal
való azonosságunk. amely egyben a velünk nemazonosaktól való
különbözőségünketis jelenti. Azonosság és különbözőség - ahogyan
kifejtettük - nem egymás után következnek, hanem egy és ugyan
azon mozzanat - önnön létezésünk - szerves egységében nyilat
koznak meg; minthogy nincs azonosság különbözőség nélkül, mint
ahogyan nincs különbözöség sem a nélkül, hogy ne volna, ami külön
bözik (vagyis ami önmagával azonos), és amitől különbözik (vagyis
ami ismét önmagával azonos és az iménti azonos létezővel nem
azonos). Am ha létünk magva azonosságunk, és létünk számunkra
az alapvető érték és jó; ha továbbá azonosságunknak, vagyis létünk
nek háttere, sőt föltétele is bizonyos módon - (tudniillik nem a
fölöttünk valónak viszonylatában, hanem Annak teremtő terve sze
rint ameIleUünk valókéban), - az egész rajtunk kívüli, velünk
nemazonos létezés: nyilvánvaló, hogy Isten úgy adta nekünk léte
zésünket, hogy abban bennünket a velünk egJüttlétezők mind támo
gassanak, - s hogy amikor egyedül Isten általlétezünk, egyben
az ő rejtelmes tervei szerint egymás által ís létezünk. S mert ön
magunkat szeretjük, önmagunknál kevésbé nem szerethetjük azokat
sem, akik által és akikkel együtt létezünk; és létezünk mindannyian,
"élünk és mozgunk és vagyunk" Istenben; - úgy kell tehát szeret
nünk őket, létezésünk természetéből következően, ahogyan önma
gunkat szeretjük. Ha pedig így kell szeretnünk őket, számukra is
igyekeznünk kell azt a jót juttatni, amit önszeretetünk józan pa
rancsa önmagunknak javall: a lehető legnagyobb jót, vagyis Istent,
és a minél teljesebb létet, vagyis az Istenben és Istenből való éle
tet. Végső lényegében ilyesformán a második parancs, a felebaráti

151



szereteté, voltaképpen nem más, mint az elsőnek, az Isten iránti
szeretetnek a szocializálása.

Nem a létre rákényszeritett törvények ezek, hanem a létben
benne rejlők; a lét törvényei, melyeket Krisztus világosan ki is
mondott az emberiség számára. A szeretet törvényei; s a lét lényege
a szeretet. Vagy visszatérve a Descartes-féle formulához: nem "gon
dolkodom, tehát vagyok", hanem:

vagyok, tehát gondolkodom; gondolkodom, tehát megismerem
létemet és természetét. és annak ismeretében a lét lényegéből folyó
parancsként ismerem föl, mint a világ törvényét, a szeretetet. Mind
ezt pedig a kötött forma - egy szonett - tömör foglalatában így
fejezhetnők ki:

Gondolkodom, tehát vagyok. De még
mielőtt gondolkodtam volna, voltam,
mert gondolat csak ott lehet, ahol van
gondólkodó; mert előbb van a lét
eszméimnél. S mert létem életét
ön-azonos lényemmé teszi, hogy van
különbözőség: a nem-azonosban
látom azonosságom hátterét.
Azonos lévén, igy tágul ki létem
határán túl a különbözőségben

s tesz azonossá más életeket,
mint azok őt, kölcsönös ölelésben.

Vagyok, tehát gondolkodnom lehet.
Bs gondolkodom, tehát szeretek.

FELTÉTEL NÉLK ÜL

Feltétel nélkül adom át
mindenem, amim van: fogadd!
Talán" könnyebben érem el

pőrén a partokat.

Mert már magamra is bizony
gondolnom illik néhanap,
hogy céltalan ne fussak itt

a fényes ég alatt.

Hogy jeltelen ne tünjek el
a válogató versenyen,
hogy elsőnek szakadjon el

a szalag mellemen.
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Rőt fáklyafény lobog körül,
megfesti fakó arcomat
és már a harsonák közül

egy-kettő hangot ad.

Van társam, aki már kidőlt

s a rezedák közé vegyült,
sárgát virágzik s nem dalol.

Charon melléje ült.

Összel búcsúzni szép, midőn

az érett burgonyát szedik.
Kegyes szerződést köss velem,

feltétel nélkülit.

TE VAGY AZ ELSO

Miként a hámozott gyümölcs,
előtted állok.

Ledobtam már a lankatag,
hazug világot.

Bordáimat rakom eléd,
meleg tüdőmet,

hogy meglássad, ha föllobog
a lüktető seb.

Te vagy az első villanás,
te vagy a hajnal,

téged rajzol a fürge kéz
égő arannyal.

Mert hasztalan borul föléd,
mi eltakarna:

nem rejthet el előlem már
il föld hatalma.

Hiába véd a kő, a vas
s a langymeleg bőr:

kihámozlak a villogó
kristályhegyekből.

És ujjaim közt lobbansz föl
te égi szikra,

míg döbbent szemmel bámulok
rőt lángjaidba.

Tűz Tamás

Tűz Tamás



Petróci Sándor

EGYHÁZI NÉPÉNEKLÉSÜNK
KIALAKULÁSA

1.

Középkori kéziratban magyarnyelvű egyházi népének-szöveget
mindeddig nem ismerünk, A kódexek himnusz-fordításai inkább ma
gyarázat, esetleg recitativ imádság célját szolgálhatták. A magyar
országi körülmények :- az Egyház, a diákság helyzete - alapjaik
ban azonosak voltak az európaiakkal. Népének-kincsünk ma is szá
mos középkori szokást, motivumot, kifejezési formát őriz. Mindezek
ből joggal következtethetünk arra, hogy mint Európa-szerte, hazánk
ban is volt a középkorban liturgiával kapcsolatos nemzeti nyelvű

egyházi ének.
Horváth Cyrill meggyőző érvelése után már nem is vonta két

ségbe senki, hogy az extraliturgikus alkalmakkor, prédikáció előtt,

után, nagyobb ünnepeken, valóban énekeltek magyarul. Radó Poli
kárp kutatásai azután azt is megvilágították, hogy a nemzeti nyelvű

ének a liturgiában is helyet kapott. Az Egyház leginkább a szent
misében ragaszkodik al latin nyelvhez. A magyar népi vallásosság
legjelentősebb centrumában, a szegedi ferencesek kolostorában hasz
nálták azt a misekönyvet, amelyben Ádvent második vasárnapjának
introitusa és psalmusa mellett külön-külön ezt találjuk: "ungaricum" .

A késő-középkori énekkincsre a XVI. század elszórt adataiból
következtethetünk. Az egészen bizonyos, hogy a városok és falvak
egyházzenei élete között lényeges különbség volt. A felvidék váro
saiban már a XV. század második felében találunk orgonákat. A XVI.
század derekáról Tinódi Lantos Sebestyén jegyzi fel, hogy az erdélyi
urak a templomba gyültek, ahol orgonák zúgának na'gy visszavonás
ban. 1592-ben az erdélyi jezsuiták jegyzik fel, hogy a fejedelem közel
ezer aranyért nagyszerű és fejedelemhez méltó orgonát készíttetett
gyulafehérvári templomuk számára. Nagyobb ünnepeken a katona
zenekarok is emelik az istentisztelet fényét, sőt a kolozsvári jezsuita
rendház évkönyvében azt olvassuk, hogy a kórusban olyan zeneszer
számuk is volt, amelyet Basta seregei hagytak ott, és amit "közön
ségesen" positivum-nak neveznek. A diákság bizonyára kórusban
énekelt a XVI. század második fele előtt is, hiszen ekkor már a kol
légiumokban rendszeres énekoktatás folyt.

A falun lakó "együgyű jámbor népek" énekei - akiknek a
magyar katolikus megújhodás előharcosa, Telegdi Miklós ajánlja
prédikációs kötetét - olyanok lehettek, amilyeneket Telegdi kőny

vében olvasunk. Ezek legtöbbje középkori himnuszfordítás. Ha a
kódexek verseivel összevetjük őket, szembetűnik a szabályos, zök-
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kenéstől mentes ritmusuk és jobb rímelésük. Ugyancsak Telegdi
írja, hogy a processióban, amelyet az újítók elítélnek, "énekelünk
is, hogy az Isten dicsértessék miáltalunk és a mi szíveink Rerjesz
tessenek az belső ájtatosságra. Mert nagv ereje vagvon az éneklés
nek az emberi elmének índétására". "A Salve Regina pedig annyira
tetszett a mi eleinknek, hORY naponként énekelték a templomban,
miképpen most is éneklik a jámbor, Istenes és iRaz keresztények" 
írja ugyancsak prédikációiban.

_ A postillaolvasásból és éneklés ből álló istentisztelet a Mold-
vába szakadt magyarok között még a XVII. században is megmaradt.
Hiteles tudósítás - a Codex Bandinus öt adata - szerint énekes
könyveiket és énekeiket mazvarországi lakóhelyükről vitték ma
gukkal. Ezeknek az énekeknek keletkezési idejét bizvást tehetjük a
XVI. századra.

Számszerint mintegy húsz ének szövegét ismerjük XVI. szá
zadi feljegyzésben. A XVII. század első felében megjelent imaköny
vekben a leRgyakrabban használt latin himnuszok és énekek for->
ditása található. A mai értelemben vett egvhézi népének "műfajokra"

való tagozódása azonban csak a XVII. század második felében kez
dődik. Az addigi gyüjtemények - a nagv, nyomtatásban megjelent
énekeskönyvek is - alkalmi, az eRyházi év időszakaira, szentek
tiszteletére költött, illetőleg fordított énekek RazdaR tárházai.

Közösségi szerepét illetően protestáns és katolikus éneklés kő

zött az 9- lényeges különbség, hORY a protestáns istentiszteletben
éppen az áldozati jelleg elsikkadása következtében az ének köz
ponti szerepet kap. A nemzeti nyelvű énekeknek a katolikus szer
tartásoknál természetszerűen alárendelt szerepük van: csupán kí
sérői a szentmise cselekményének. Az a feladatuk, hogy az ünnep
alaphangulatát megadják, keretet adjanak a Iiturgiának.

A nem szorosan vett liturgikus istentiszteleteken kívül, a szent
ségek kiszolgáltatásánál is bevezetik a magyar, német, tót, horvát
nyelvű intéseket, magyarázatokat és buzdításokat, mert - mondja
Pázmány Péter' - a sok deák szót megúnja a nép.

Ez az oka annak, hORY a protestáns eredetűnek tartott
Batthyányi-kódex énekei például .Jiturgikusabbak" a Telegdí pré
dikációs kötetében található naRY ünnepekre valóknál, vagy hogy
bármelyik XVII. századeleji Rraduál több középkori liturgikus szö
veget tartalmaz, mint a Kisdi Benedek kiadta Cantus Catholici.

A protestantizmus kezdetén évtizedekig szinte eldönthetetlenül
kevert az ország vallási helyzete. Akkor méR dogmatikai szempont
ból sem könnyű megállapítani egy-eRY lelkipásztor protestáns voltát,
még kevésbbé az szertartások tekintetében. Ez a bízonvtalanság és
a középkori katolikus tradíciók megtartása nagv mértékben elősegí
tette a protestantizmus terjedését, mert a nép szívósan ragaszkodott
ősi hitéhez és szokásaihoz s nem vette észre a hagyoménvos for
mákban és dallamokban a dogmatikai tanok és összefüggések meg
változását. Az egvházi ének terén ez a bizonytalan és rendezetlen
állapot a XVIII. század elejéig tartott. Alapvető oka éli közös közép-

11 161



kori énekkincs. Lélektani oka pedig az, hogy a nem tanítójellegű

énekek a nép szemében se nem katolikusok, se nem protestánsok,
hanem egyszerűen imádságok. A karácsony a protestáns költő

pennája nyomán sem lesz protestánssá. A kölcsönös használat leg
főbb oka mégis a szájhagyomány. Az ének elterjedése még nincs
az írásbeliséghez kötve. A gyüjtemények összeállítói esetleg a vers
főkből tudják meg a szerző nevét. A hagyomány ma is a középkori
költészet névtelen szerzeteseinek alázatát követeli az énekek alko
tóitól. Az előénekes hall valahol egy szép éneket és sietve lejegyzi.
nem keresve sem szerzőjét, sem forrását.

Számos énekünk protestáns mivolta irodalomtörténeti fikció. Ha
ugyanis valamely gyüjtemény néhány darabjáról belső, tartalmi ér
vek alapján megállapítható a protestáns szinezet, rendszerint az
egész gyüjteményt protestánsnak tekintik, pedig többi éneke épúgy
lehet katolikus szerzők alkotásacmínt ahogy a nyomtatott katolikus
énekeskönyvekben is találunk protestáns szerzőktől származó éne-

·keket.
Szabó T. Attila "hivatalos" énekeskönyvnek tekinti a "Cantus

Catholici"-t. Szerinte a kódexek fordításai csupán személyes hasz
nálat céljára készültek, s ezt az állítását azzal indokolja, hogy e
kódexbeli fordítások a "hivatalos" énekeskönyvekben nem talál
hatók meg.

Ezzel szemben sokkal valószínűbb, hogy Szőlősy Benedek 
akit Papp Géza meggyőző fejtegetései és bizonyítékai alapján bizton
a "Cantus Catholici" szerkesztőjénektekinthetünk - nem is ismerte
a kódexek énekeit. Az az elképzelés, hogy egy kódex himnusz
fordítása éppen olyan országosan hozzáférhető, mint valamilyen
nyomtatott énekeskönyv, nem más, mint a mai állapotok visszaveti
tése a multba. A középkorban csak az egyes kolostorok, főképpen
az egy szerezetes rendhez tartozó kolostorok között beszélhetünk
irodalmi hatásról, átvételről. Az egyes vidékek később is meglehető

sen zárt világot alkotnak, a külső hatásokat csak lassan fogadják
be, s az énekeskönyvek - a nyomtatottak is - voltaképpen
tájgyüjtemények. Ez a magyarázata annak, hogy a különbözö he
lyekről körülbelül egy időből származó gyüjtemények anyagában
olyan kevés az egyezés.

A XVIII. század második fele az a korszak, amelyet énekkincs
tekintetében már egységesnek nevezhetünk. Az egyes vidékek ének
kincsére tanulságos példa a "Cantus Catholici" kiadásainak anyaga.
Az első, 1651-i kiadás valamelyik felvidéki nyomdában készült.
A szerkesztő - Papp Géza szíves közlése szerint - ezen a' vidé
ken működött, és így ennek a vidéknek az énekanyagát gyüjtötte
össze. A második kiadás már Nagyszombatban jelenik meg. Új vidék
énekanyagával bővül. Az anyag azonban szellemi és templomi hasz
nálat tekintetében semmi változást sem mutat. Az ugyancsak Nagy
szombatban megjelent harmadik kiadás összeállítója már szélesebb

. látókörü ember volt. Kiadásába több új éneket vesz fel. Nem egyet
először az 1637-38. évből származó valószinű protestáns Kecske-
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méti-kódexben jegyezték le, köztük azt az újesztendei éneket, mely
a versfők tanusága szerint Tuba Mihály XVI. századi híres semptei
prédikátor alkotésa.

A XVIII. század egyházi életét a belső építés, erősödés jel
lemzi. A törökdúlás után szinte egy emberöltő alatt felvirágzik a
hitélet Magyarországon. Az előző század forrongó vallási életének
hullámai elcsendesednek. a visszatérített népek katolikus lelkisége
kikristályosodik. Erre az időre esik a mai értelemben vett egyházi
népének és az egységes énekkincs kialakulása.

2.

A nemzeti nyelvű ének még a protestantizmus térhódítása ide
jén is csak eszköz volt a katolikus liturgiában, amely közelebb hozta,
megérttette a vallás örök gondolatait. Ez az állapot akkor sem vál
tozik meg, midőn a protestantizmus elveszti számbeli fölényét, a
katolikus hitéletben csökken a bensőség, és egyre nagyobb teret
kap a vallási élet külső megnyilvánulása.

Irodalomtörténeti szempontból a katolikus egyházi népének tör
ténetében a Cantus Catholici megjelenési év ét, 1651-et tekintik az
első jelentős évszámnak. Egyháztörténeti szempontból azonban ez a
Kisdi Benedek által kiadott gyüjtemény a katolikus egyházi nép
ének történetének nem kezdete, hanem első szakénak záróköve, a
"Cantus Catholici" anyaga összefoglalás, de nem program.

A XVI. századi kéziratos és nyomtatott énekeskönyvek alap
ján a középkori örökségű himnuszokból idővel három "műfaj"'-cso

port alakul ki. Ha a dallamokat és szövegeket tüzetesebben meg
vizsgáljuk, azonnal szembetűnik - nemcsak a középkori himnusz
fordításokon, hanem az új, XVI. századi szerzöktől való verseken
is - bizonyos "objektivitás": bennük a tárgy, esemény, tan, idő

rendi egymásután az uralkodó. Sajnos, ma még csak nagy vonalak
ban rajzolhatjuk meg az egyházi éneknek a hívek vallási életében
elfoglalt funkcionális jellegét. Legtöbbször csak az énekszövegek
állnak rendelkezésünkre, de hiányoznak azok az adatok, amelyek az
énekek használatára vonatkoznak.

A gyüjtemények anyagából az tűnik ki, hogy legnagyobb je
lentőségük az egyházi év egyes alkalmaira vonatkozó - például
adventi, karácsonyi, stb. -, a liturgia nyomán "de tempore" típusú
nak nevezhető énekeknek volt. Hogy Telegdi prédikációs kötetei
ben csupán a nagy űnnepekre való énekeket közli, nem értelmez
hetjük úgy, hogy csak akkor énekeltek magyar nyelven. Kézen
fekvő volt számára, hogy prédikációs köteteiben csak a prédikáció
val kapcsolatos énekeket közölje. Az azonban bizonyos, hogy a
nagyobb ünnepeken, főképpen karácsonykor volt legáltalánosabban
szokásban a nemzeti nyelvű ének.

Az énekkincs egyre nagyobb részletességgel vezette végig a
katolikus magyart az egyházi év eseményein. Az ősi, nem egyszer

11* 161



koraközépkori eredetű karácsonyi verseket, az Európa-szerte ismert
himnuszokat immár magyarul éneklik. Egyre gazdagabb lesz a nagy
böjti énekkincs is. A régi énekek mellett egyénibb hangú, nem
egyszer édeskés hangulatú versekben keres kifejezést az áhítat.
A protestánsok Oltáriszentséget érintő fölfogására válaszul szinte
teológiai traktátusokat foglalnak versbe, és egyre nagyobb fénnyel
ünneplik meg az Úrnapját. Fokozatosan erősödik a Boldogságos
Szűz énekben megnyilvánuló tisztelete is: a XVIII. század első év
tizedeitől egyre gyakoribbak' a Magyarok Nagyasszonyát dicsőítő
énekek.

A háborúk okozta szenvedések, a szinte évtizedenként vissza
térő pestis és az állatállományt megtizedelő betegségek nemcsak a
szenvedő Krísztus, hanem a szentek tiszteletét is népszerüsítik. De
fölébresztik a bűntudatot, a vezeklés szükségességének gondolatát
is: ezért lesznek kedveltek a halálról, utolsó dolgokról szóló, "Világ
hiúságairul" való énekek. A vezeklő, engesztelő körmenetek ugyan
osak új éneket kívántak.

Ezeknél a "de tempore", a szentekkel és az extraliturgikus áj
tatosságokkal kapcsolatos énekeknél műf'aji szempontból sokkal je
lentősebbek voltak a gregorián-típusú liturgikus énekek. Időrendben

a Jancsó-kódex énekei között találkozunk először olyan darabokkal.
amelyek nemcsak az egyházi-év időszakának hangulatát adják,
hanem a szentmise cselekményébe is igyekszenek belekapcsolni a
híveket. Jellemző, hogy ez az ének első emlékűnk, akárcsak a sze
gedi ferencesek késő-középkori magyar introitusa, szintén ádventi
ének. A magyar nép vallásosságában legalább olyan jelentős helyet
foglal el az ádvent, mint a karácsony.

Az 1676. esztendő az egyházi ének története szempontjából sok
kal jelentősebb, mint 1651, a Cantus Catholici megjelenésének éve:
ekkor valósitja meg Kájoni János a legkézenfekvőbb gondolatot, a
középkori liturgikus ének újjáélesztését latin és magyar szöveggel.
Talán az anyaországtól való elszakadtságának is szerepe volt ebben
a hagyományőrzésben: a zárt csiki medencében ugyanis nehezebben
hatolt be a nyugati kultúráramlatok és ízlésváltozások sodrában az
új stílusú és hangú népének.

Az egyházi énekkincs alakulására Kájoni gyüjteménye jóval
nagyobb hatással voll, mint a "Cantus Catholici". Az új müfaj
ugyanis csakhamar tért hódít. Náray György "Lyra Coelestis"-e már
elején közli a Kyrie-énekeket, egyrészt a Kájoni népszerűsítette kő

zépkori formában, másrészt az Európa-szerte ismert parafrázisos
alakban, amelyben egy-egy latin sort, néha csak kifejezést bővebb

magyar kifejtés követ. A Cantus Catholici harmadik kiadása való
színűleg Náray nyomán veszi fel függelékében a "bizonyos ünne
peken gyakorlandó" latin és magyar Kvrie-, Glória-, Credo-éneke
ket. (Érdekes, hogy a Sanctus-énekeket nem veszi át az ismeretlen
kiadó, talán azért, mert tisztán magyar énekek.) Az Agnus Dei ma
gyar feldolgozásával először Szoszna Demeter György kéziratos éne
keskönyvében találkozunk.
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A Bozóki énekeskönyvben négy "a szentmisének minden é
szét magában foglaló ének" jellemző példája a miseének fejlődé

sének. A század első évtizedeiből való "Jertek, keresztény lelkek"
mind a huszonhat versszaka a Kyrie eleisennal végződik. A két
új ének ("Im arcunkra borulunk" és "Imádjuk Istenünket") dallama
is, szövege is az új idők iz lésére vall. Különösen az "Im arcunkra
borulunk" idegen, számtalan hajlitással cifrázott dallama üt el az
ősi magyar dallamkincstől. Szövegeik zárósora már magyarul hozza
a középkori latin éneklés utolsó emlékét: Uram, irgalmazz. Ugyan
így végződik a negyedik - hazánkban tisztelt szentekről szóló 
miseének minden versszaka.

A Szentmihályi énekeskönyv egészen más vidék anyagát
őrzi, mint Bozóki Mihályé. Osszeállítója lelkipásztor. Előszavában

maga is mondja: "némely régi énekek, amint a könyvekben foglal
tatnak, a népnek kedve szeréut meghagyattak". Müvének az egy
házi népének történetében hagyományőrző szerep jutott. A "Cantus
Catholici" újabb kiadásainak, Kájoni énekeskönyvének Kyrie- és
Glória-énekeit latin eredeti mellett magyar forditással is közli, csak
úgy, mint az évtizedekkel megjelenése előtt összeállitott Majsai
gyüjtemény.

Későbbi időre esik a szentlecke és az evangélium-énekek ki
alakulása. A XVIII. század első feléből eredeti, nagyobb terjedelmű

nyomtatott énekeskönyvet nem ismerünk, pedig ez az a korszak,
midőn zenei szempontból jelentős változáson megy át az egyházi
népének. Kéziratos gyüjtemény is csak a század derekáról maradt
ránk. Akkorra már alapjaiban kialakult az evangélium-ének típusa.
Bozókí énekeskönyve már közli minden vasárnap evangéliumának
énekét három versszakban: "Evangyiliom Fcglalatja" , A' Hitnek
Tzikkelyje", "Tanuság". Ez a három gondolat bontakozik öt-hat
szakaszú énekké a XIX. század első felében a fehérmegyei gyüjte
ményekben. A szentmihályi énekeskönyv negyvenkétlapos toldaléka
az esztendei evangéliumok mellett már a szentleckét is feldolgozza
egyversszakos énekekben. Az evangélium-ének itt is három vers
szakos, mint a Bozókinál. A szöveg új költésűnek hat, sehol sem
egyezik a Bozóki-félével.

Ezzel egészen liturgikussá válik a szentmise népéneke. Az idő

szaknak megfelelő állandó rész mellett a napi evangélium és szent
lecke verses foglalata az elérhető legjobban bekapcsolja a híveket
a szentmise cselekményébe.

Az énekkincs alakulásának, bővülésének, illetve műfaji tago
zódásának a szellemieken kívül társadalmi okai is voltak.

A XVII. század végén - különösen a törökdúlta vidéken 
még többnyire csak a városokban volt templom. A XVIII. század
folyamán azután nemcsak a lakosság száma kétszereződött meg,
hanem a templomoké is. Az új templom új kántort, fejlettebb zenei
életet, énekkultúrát jelentett. .

A hódoltság idején és a XVIII. század első felében az egy
házi ének művelője és tanítója a Iícenciátus volt: világi ember, aki
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olyan helyeken, ahol nem volt pap, bizony, istentiszteleti szolgá
latokat végzett. A papság számának növekedésével a licenciátus, a
későbbi "mester" munkakörét veszi át. Zártabb településeken még a
mult század végén is élt a falu művelőinek ez az ősi típusa, aki
kántor, jegyző és harangozó volt egyszemélyben.

A népoktatás és az iskolaügy intézményes rendezése a XVIII.
század második felében kezdődik. Törvény és valóság azonban még
sokáig nem fedig egymást. A XIX. század negyvenes éveiben a
közigazgatás fejlődésével a nagyobb helységekben már nem kell a
kántornak jegyzői teendőket végeznie. A püspöki székhelyeken egy
másután létesülnek a tanítóképzők, ahol rendszeres énekoktatás és
orgonajáték-tanítás folyik. Az egyszerű iskolamester fiából lett taní
tónak már a korszak mérlegén mérve komoly zenei műveltsége van.
A gazdagodó polgárok sokhelyütt orgonákat építtetnek és elvárják,
hogy az immár rendezettebb anyagi körülmények között élő tanító
minden hétköznap orgonáljon. E mindennapi orgonás misék termé
szetesen új énekeket követeltek. A korábbi közösségi misék - a
szentmise állandó észeinek verses feldolgozásai - megszokottak
lettek volna minden hétköznap. A kőzépkori hagyományokat őrző

katekizmus-ének éled hát újjá a Miatyánk-parafrázisokban és a Hit,
Remény, Szeretet énekes kifejtésében. A hét különbőző napjaihoz
fűződő titkok - (hétfő a Szentlélek napja, csütörtök az Oltáriszent
ségé, pénteken az Úr szenvedéséről emlékezünk, szombat a Szűz

anyáé) - énekei lesznek ac kántor magánéneklésének darabjai. Az a
- vasárnapi misék látogatottságát tekintve - csekély számú hivő

sereg, amely hétköznap is eljut a szentmisére, egyedül nem tud,
legtöbbször nem is akar énekelni. Ezért a kántor csak maga énekel.
Ez a magyarázata annak, hogy dallam és szöveg tekíntetében me
részebbek, nehezebbek ezek a .Jcöznepra való" énekek.

A hétköznapi szentmisék állandósulása teremti meg a gyász
mise-énekek, halotti énekek virágzó irodalmát is. Bármennyire élt
népünk lelkében a halottak iránti kegyelet, és bármennyire töre
kedett ezt külsőképpen is kifejezni: amíg csak vasárnap és ünnep
nap volt szentmise, a templomban gyászmiséket nem mondathatott.
A halotti ének nem új műfaj. Bűnbánati zsoltárok fordításainak és
a világ múlandóságáról való énekeknek formájában a legrégibb
gyüjteményekben is megtalálhatjuk. Illyés István "Halotti énekek"
címen könyvet ad ki, hogy a "tévedésekkel tellyes funebrálisokat"
kicsavarja a leántorok kezéből, az egyházi énekkincs e műíaja azon
ban csak a XIX. század első felében indul virágzásnak.

A kéntorok műveltségének változása, az orgonával kísért ének
rendszeresítése azonban. nemcsak mennyiségi változást érlel, nem
csak az énekek számát gyarapítja, hanem' az énekkultúra és ének
kincs minőségi változását is eredményezi.
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CSAK ENNYI
Irta: Bohuniczky Szefi

Barátnőm harminc éves volt, egyébként tanár s megjelent pár
elbeszélése és birálatokat is irt az egyik újhangú folyóiratba. De
még egészen nem hitték el neki, hogy író és ezt ő hitte el legkevésbé.
Talán ezért volt a szája körül kicsi, okos, irónikus mosoly. Nem
tudtuk kitalálni; önismeret vagy önkritika? Most az idei nyár végén
rendkívül nyugtalanul érkezett hozzám. Elmondta, hogy vidéken
nyaralt pár hetet és érdekes élményei voltak! .

- Irhatsz egy jó novellát!
- Talán - felelte és elmosolyodott, de a régi irónia nélkül.

Egyszerűbb volt és titokzatosabb. - Persze, hogy írhatnék! Eddig
elég bajom volt vele. Ha az ember nem érzi magában eléggé azt,
hogy író, a pompásnak vélt élmény úgy kicsurran írás közben, ahogy
a marokbafogott víz eltűnik az ujjak között. Talán most ...

Az ablakot nézte merev feszültséggel. Hallgattam és vártam.
Aztán, hogy beszélni kezdett, már meg se állíthattam. közbeszólá
saímat észre se vette. Azért ezeket nem ís jegyzem ide.

* * *
Igen, volt egy élményem, de előbb hadd jegyezzem meg, ha

te azt hiszed, hogy a tükörben jól látod magadat, tévedsz. A cse
lekedeteink bizony élesebb képet vetítenek s ha egy elrontott cse
lekedetünkbe nyugtalanul nézünk, tisztábban látjuk magunkat, mint
az üvegben. Ezt nemrég világosan éreztem. A kertben sütkéreztem,
az árnyékokban gyönyörködtem és a fényben. Ezek a nyár végén
úgy játszanak,. bujócskáznak egymás körül, mintha valóban élné
nek. Észrevetted, milyen közel van már az ősz? Eh, de eltérek a
tárgytól, így pedig nem lesz se vége, se hossza. Már mondtam,
hogy vidéken voltam pár hetet. Úgy történt, hogy nyár elején éppen,
mikor befejeztük a tanitást, megjelent nálam a feketéző asszonyom.
Képzelj egy mosolytalan, duzzadt szőke nőt, elmeredő kék sze
mekkel és fodros, piros szájjal. Ez a száj, ha jókedvet mutatott,
akkor is mindig keserűre biggyedt. Arra biztatott: menjek hozzá
nyaralni, fölépült a házacskája, van két szoba és veranda, aztán
árnyas kert, sőt nyugágy is. Hát kell egyéb? Én felelet helyett el
tünődtem, hogy miért nem bír ez igazán nevetni; tolvajt sejtettem
vagy másfajta titkos bűnözőt. Úgy látszik, észrevette, mert azt
mondja: - jöhet a nagysága nyugodtan, nem kell semmitől félni
- és aprókat pislogott, mire én lesütöttem szemeimet s már tud
tam, most már csak azért is elmegyek hozzájuk, mert belelátott
a gondolataimba. Aztán elmondta, hogy férfi nincs a háznál, csak
a kislánya. - Csak ott van nagyságám, rend, ahonnan már elvertük
a férfit! Mert az enyém gazember volt, az nem szó, hogy gazember:
- gané volt! - kiáltott föl és mint a gyilkos kés, villant a nézése.
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Többet erről akkor nem mondott. Biztatott, hogy náluk olcsóbban
élek, mint Pesten és a színemet is megjavítja. Azt mondja: - nyár
végére olyan lesz a nagysága, mint a piros tojás, aztán mind a ket
ten jól járunk: a nagysága hizik majd az én kacsáimtól, én meg tör
lesztem a házunkról az adósságot.

- Hamarosan megállapodtunk: koszt és kvártély napi tizenöt
forint. Magamban keveseltem. Azt gondoltam, ha beválik a dolog,
ráfizetek neki. Egy szép, napos reggel kigördültem a vonattal. Iga
zán boldog voltam. Ahogy mezők közé értünk, úgy találtam, egy
szerre minden pompásabb lett: az ég nagyobb, a fák valódibbak
és a mögémkerült városra úgy néztem vissza, mint hamis kulísz
szára, mely talán az idegeneket vígjátékkal kecsegteti, de mi be
honosultak már tudjuk, hogy van ott tragédia, dráma elég. Aztán,
mikor órák mulva beszaladtunk a somogyi dombok közé, örömöm
ben majd kiugrottam az ablakon. Pompás vidék volt, töménytelen
erdő, nagyszerű gyümölcsös ök és a legelőkön hatalmas csordák.
A dombok és völgyek arra oly puhán váltakoznak, ahogyan a szép,
arányos nőtest mutat emelkedést .és mélyűlést. Engemet az egész
Toszkánára emlékeztetett. Mindez nagyszerű volt, de amint leugrot
tam a vonatról, nyomban az én asszonyom komorságába ütköztem.
aki ugyan örülní próbált, de azért ilyeneket mondott: - csak ne
csalódjon a nagysága, nem mind arany, ami fénylik. - A gyerek
is vele volt, egy vizslatószemű, sápadt leány, aki kutatva ide-oda
nézve mezítláb szaladt mellettünk és utamban volt akkor is, ha

.mögöttem szaladt. - Persze fáradt vagyok, azért idegesítenek eny
nyire - igyekeztem magamat nyugtatni, de azt már sehogyse értet
tem meg, hogy lehet az, hogy mig én lelkesen dicsérem a szép
vidéket és a festőien dombra épített faluvároskájukat, ő csak gúnyo
san mosolyog és a gyerek is elém ugrott, hogy lássam, ő is tud már
kicsit csúfolódnil Hát aztán ... Hát igen, aztán ezt is megértettem!
Amikor ott álltam a házacskájuk előtt és külön-külön meg kellett
csodálnom a nyitott verandát, előtte a virágokat, oldalán az ól a
kat, aztán meg kellett csodálnom a szobákat, konyhát, kamrát, akkor
megértettem, hogy Rozi - mert így hívták - az egész világból
csak ennyit lát. Azért lát csak ennyit, mert önerejéből építette, évek
szívós munkájával, miután egy véres verekedés után otthagyta gye
rekével az emberét. Ezt a jelenetet nyomban eljátszotta. Még ki se
bújtam az úti gúnyámból, már élveztem a pompás előadást. Azt
mondja: - tudja, nagyságám, csak annyi volt: napok óta tésztát
főztem neki, őszintén szólva már akkor raktam a garast erre a
házra, aztán egy délben félrelökte a tányért, nem evett. Nem szólt
hozzám, csak tiblábolt egész délután, hogy hozzárn érhessen. Kerül
tem, éreztem, mi lesz a vége. Aztán megtörtént: meglökött. én víssza,
belém rúgott, én is. Akkor éktelen dühvel az asztalhoz csapott, én
csak azért is vissza és nyomban, hogy valami rajta is maradjon,
a körmömet végíg húztam az arcán. Ott is maradt, olyan volt, mintha
macska szántott volna rajta.. Erre elkapta a két karomat, az államba
harapott és addig püfölt, míg elcsendesedve ki nem ment a szobá-

168



ból. Tessék elhinni, még csak nem is sirtam, összepakkoltam, talics
kára tettem a motyót, a gyerek még pici volt, a karomra vettem, igy
hagytam ott örökre. Édesanyám három napig kenegette a daganatai
mat és engemet sajnált mindenki, pedig most már azt mondom, min
den úgy volt legjobban, ahogy történt. Mert ha nem bánt és ott
maradok, ez a ház föl nem épül soha, elnyelt volna annak a torka
mindent.

- Eddig Rozi egy szuszra mesélte. Aztán húzott egy nagy
lélegzetet, úgy húzta, ahogy a szomjas ember egy kortyra kiürit
egy poharat és azt mondja: - mert, nagyságám, nekem is csak azért
volt ölé g akaratom ehhez a házhoz, mert mindenáron meg kellett
mutatni, hogy a férfi, az csak egy nagy szemét és nélküle könnyebb
boldogulni. Csak hát ne lennének az emberek olyan gonoszak! Tes
sék elhinni, ha jobbak lennének, az én házam különb lenne, a veran
dám üveges volna. - Mondott az még temérdek egyebet, de nem
akarlak untatni ... Jó, jó, elhiszem, hogy nem unalmas, de akkor
egy hétig se érnék el a tárgyhoz. Még csak annyit jegyzek meg,
hogyaházacska dombtetőn állt. Kaptam egy tiszta szobát és az
ablakból csuda üde képet láttam: szőlődombokat, puha zöld rétet
és temérdek fényt a lombos kert gyepén. Egy szóval el voltam ragad
tatva. Az ágy is jó volt, a nyugágy is megvolt. sőt még egy fotelt
is kaptam és elég masszív asztalt, amit rögtön kipróbáltam: a két
karommal elterültem rajta. Remek! Irhatok. nem fog zötyögnil

Csak az volt a baj, hogy kelekótyaságomban ezeket az apró
örömöket Rozival is közöltem. mire ő elfancsalodott és elmesélte
mindennek a történetét: a ruganyos ágy úri dolog, de az is igaz, hogy
álló évig ingyen mosott érte az orvoséknak, a fotelért a fűszeresék

fáját vágta össze. - A sezlonért meg, nagyságám, amire majd le
dőlhet délután, ha aludni akar, még mindig dógozok a jegyzőéknek:

hetenként kétszer takaritok .náluk. Mert ilyen az élet: amim van,
azért én majd megszakadtam, és végűl is más használja, - Gondol
hatod, ezt nem volt valami kellemes hallgatnom. Zavaromban azt
találtam mondani: - mondja, nem lenne okosabb, ha pénzzel fizetne?
- Erre fölfortyant: - Ugyan, nagyságám, mit gondol: az erőm fogy
hat, de a pénz maradjon!

- Szóval igy kezdődött a nyaralásom. Volt min tépelődnöm:

- micsoda különös emberek, hát ilyennek is kell lenni? - gon-
doltam és nem bírtam sehogyse összeegyeztetni a .bennükrejlő tisz
tességet a beléjük gyökeresedett gyűlölettel. Mert minden jó volt,
a koszt ízletes és sok. Csak ne dicsértem volna! Mert Rozí nyom
ban rávágta: - és látja, ilyet nem becsül meg a férfi: -mind gané,
mind gazember! - Ha az anyja kiabált, a gyerek is előugrott és
arcán megfeszült a sápadt bőr és ijesztően ragyogtak szürke szemei.
Azt mondta: - néni, kérem, már én is megmondtam ám apukának!
Azt mondtam: engemet maga ne marházzon, maga nem keres énrám
kenyeret! Meg azt is mondtam: - ha egyszer megvénül, viheti az
ördög, én nem tartom vissza. Úgy-e, édesanyám, igaz?

- Hát ez a leánygyerek nekem valami csuda volt! Agyon ne-
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vettem magamat, úgy tudott utánozni. Ha az anyja panaszkodott
és szidta a dologadóit, ő mimikával kísérte. Már tudtam, milyen ,az
orvosné, a jegyzőné, a papné s a többí. Ahogy a gyerek utánozza
őket, csupa pimasz az, mert mig Rozi mos, csapkodja a ruhát, aztán
vasal és zihál, azok henyélnek, hűselnek, pletykálnak. Egyszer aztán
ingerültté váltam: még utóbb rólam is azt híszik, hogy míg rám
sütnek-főznek, én csak fekszem és pusztítom a levegőt a kertj ük
ből. Elég buta voltam, nem mertem nekik elmagyarázni, hogy mi
csoda megfeszitett munka után pihenek most, sőt ígazában nem
ís pihenek, mert olvasgatok és a könyvekről végül írni fogok. Ez
a dolog, amennyiben lehangolt, annyiban fel ís izgatott. Számomra
valami egészen új novellaanyagnak kínálkozott, de hozzá nem fog
hattam. Még zavaros volt, túlközeli; a saját szerepemet még nem
tudtam tísztázni. Két hét leforgása után már sokalltam a dolgot, az
idegen életek titkait szerettem volna magamról lefejtenl, ezért jól
a kert végébe vittem a nyugágyat. Hogy ezt a távolodást megbocsás
sák, felemeltem a kíalkudott napídíjat öt forinttal. Kétségtelenül ön
zésből tettem és ezen most ís nevetnem kell. Fiam, megfigyelted
már, ha mi valami pénzdolgot fölemelünk, annak végső oka, hogy
nőni kívánunk úri mivoltunkban. Én akkor azt híttem, ha fizetek,
kevesebb panaszt hallok és több függetlenséget kapok. Tévedtem:
asszonyom komor maradt és ha szembe kerültünk, úgy érezte, hogy
engemet újból és újból meg kell arról győznie, hogy neki nincs
igénye férfira és ezt meg is mutatja mindenkinek: láthatja az egész
város. Persze, a gyerek is hozzá szólt: - úgy-e, édesanyám, én
vagyok a legjobb tanuló, ezt is tudja mindenki!

Jaj, ez a gyerek! Ez valami ritkaság volt, tudott dalolni, tán
colni és hogy figyelt! Egyszer, ahogy a kert végében pihenek a
nyugágyon, valami fojtott, búgó kacagásra lettem figyelmes. Meg
fordulok és mit látok? Rozi suttog, a gyerek mozdulatokkal kíséri,
kétségtelenül az én mozdulataimmal. Ismered te is azt a mozdulato
mat, hogy szórakozottságomban önkénytelenűl a nyakamhoz kapok
és a tenyeremmel átfogom, hiszen erre már ti is többször figyelmez
tettetek. A kisleány éppen ezt csinálta. Attól kezdve minél inkább
érdekeltek, annál ellenszenvesebbé váltak. Képzelheted, micsoda
helyzet, ha az ember alattomoskodni kezd és úgy tesz, mintha sem
miről se tudna. Elhatároztam, hogy legfeljebb egy hetet maradok
még, de a helyett, hogy bejelentem, igvekvöbb lettem velük és ked
vesebb. A gyereket cukrászdába vittem, s mert a városkában éppen
vándorcirkusz tanyázott, a ringlispilre is befizettem. A gyermek bol
dognak látszott, de Rozí nem mutatott hálát, sőt nekem úgy tetszett,
hogy az adakozásaimat sokszorosítottjózansággal figyeli. Aztán,
mikor mégis be kellett végre jelentenem, hogy távozni készülök,
szinte elkiáltotta: - Tudtam! Lássa, nagysága, mondtam mindjárt:
- nem mínd arany, ami fénylik.

- No, fiam, most aztán kezdj a dologra igazán figyelni, mert
az egészet csak azért mondtam el, hogy megértsd, ami ezután követ
kezík. Szóval búcsúzóul alattomosságomban, hogy valami egészen
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jó megnyugvást szerezzek magamnak, miután a ruhatáramból adtam
pár ajándékot, elővettem a legmelegebb, de egyúttal leghazugabb
hangomat. Azt mondtam, hogy igen megszerettem őket, aztán meg
öleltem a kisleányt és így bíztattam Rozit: - jöjjenek föl Pestre,
szálljanak hozzám, majd a kisleányt megvizsgáltatjuk egy jó gyer
mekorvossal, mert pompás gyerek, de nagyon sápadt és nem tetszik
nekem, hogy elég gyakran köhög ís. Azt is mondtam, hogy van egy
kiváló gyermekorvos ismerősöm. Vártam a hatást, de Rozi komor
sága nyomba elpírított. Úgy éreztem, rájött, hogy ezt a dolgot tény
leg nem gondoltam komolyan. Isten őrizz, hogy feljöjjenek! De azért
erőltettem, mert akkor már nem Rozit, hanem önmagamat vizsgál
tam a váratlan zavarban. Rozi egy szót se szólt. Mielőtt fölugrottarn
a vonatra, megjegyezte: - a nagysága hízott legalább két kilót, én
meg leadtam annyit. - Ezzel a csípéssel robogott el velem ai vonat.

Képzelheted, itthon mennyire megörültem mindennek: megint
egyedül lehettem kétes, alattomos játékok nélkül. Hebehurgya ígé
reteimet persze nyomban tökéletesen elfelejtettem. S képzeld! Most
tíz napja Rozitól levél jött, bejelenti, hogy jönnek, s mehetünk az
orvoshoz. Képzelheted! Azt se tudtam, melyik nagyobb baj: ők vagy
az orvos? Mert igaz: ismertem egy jó gyermekorvost, de nem láttam
évek óta. Hiszen tudod, ez a háborúutáni idő, hogy szétszaggatta az
érintkezést. Egyszer régen társaságban átbeszéltünk egymással egy
kellemes délutánt, most ennek az emlékét próbáltam felidézni, de
az orvos elmosódott, csak akkori önmagamat láttam tisztán. Láttam
a halványkék angoraruhámat, meg a krokodil cipőmet, melyeket
azóta rég elloptak, de akkor rajtam voltak. Azt is láttam, ahogy az
orvos a ruhámat nézte, aztán meg engemet: kétségtelenül meg volt
elégedve. De vajjon megtartott-e belőle egy picit is? Mindegy! Fel
kell keresnem! Képzelheted, mennyit babráltam a tükör előtt, min
denáron a régi akartam lenni. Tudtam, hogy felületesség, tudtam,
hogy ez az egész dolog távol van tőlem, de csak annál inkább bele
lázaItam magamat: úgy néztem a tükörbe, mintha magamba kíván
nék szeretni.

Mikor később benyitottam a rendelő jébe, a tükörképem föl
villant bennem pillanatra, de nyomban éreztem, hogy változik, és
az ijedtség meleget csapott az arcomba. Igy kezdtünk beszélgetni:
- Megismer, doktor úr? - Hogyam kérdezheti? Ugyanaz a parfőml

- Igen: Vera violetta. - Mondja, hol is találkoztunk? - Kutasyék-
nál. - Persze! :t:n hülye! Úgy-e, Kutasy Jánosnál. - Nem: Erríőék

nél! - Idáig ment a dolog. Ekkor elkezdte a homlokát ráncoini és
tudtam biztosan, az égvilágon nem emlékszik semmire. Megint be
szélgettünk, de már nem is titkoltuk egymás előtt, hogy az egész
csak ürügy: én mást akarok, mint amit mondok, ő másra kiváncsi,
mint amihez bólogat. Végre kinyögtem az ígazat. A helyzet nyom
ban megváltozott, az orvos arcán megjelent az egyszeru komolyság,
mellyel elárulja, hogy hívatásában nem férfi, csak kötelesség. Ez
megkönnyitette a dolgomat. tiszteletet ébresztett bennem, s mégis,
mikor kikerültem a rendelőjéből. valami lehűtött és sokkal kevesebb-
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nek éreztem magamat, mint mikor beléptem. Kevésbbé fontosnak.
Megérted, úgy-e? Azt gondoltam magamban: lám, így járunk, ha
kérünk. És otthon, ahogy ledobáltam magamról a szép gúnyát, már
bosszantott, hogy a rendelőben eljátszott emberiességem nem volt
több, mint egy könnyelmű ígéret beváltása s legvégül: presztízs
kérdés.

Két nap mulva megérkeztek Roziék. Már a villamosban meg
tudtam, hogy nem. kívánják ám tőlem ingyen, hoztak lisztet, zsírt,
meg egy tyúkot. En is leadtam a magamét: - a legkiválóbb gyer
mekorvos, nem fog semmibe kerülni és ha valami baj adódna, fel
veszi ingyen az intézetébe. Gondolhatod, mennyit lafatyoltam! Tű

zelt az összemérés: amit mondok és amennyit elhisznek belőle. Meg
jegyzem, folyton igazat mondtam, mégis izgatott a tudat, hogy Rozi
ét pozitívabb és leleplezi azt is bennem, amit csupán az idegeim
élnek. S minél kedvesebbé váltam, a hamisságom annál élesebben
tárta elém az élet olcsóságait. És mert nemcsak éreztem, de meg
is szenvedtem ezt, a leleplezett hazugságaim szégyenét egyre na
gyobb hősiességgel próbáltam lemosni és végül egészen átenged
tem magamat nekik. Három napig jártam velük a klinikát. Első

nap kikérdezés, másnap röntgen, laboratórium és végül harmadik
napon a komoly vizsgálat. Ezekben a drámaian ható percekben
akár Rozi, én is hajlandó voltam már elhinni, hogy a gyerek halálos
beteg. A vizsgálatok alatt az orvos komolysága pillanatokra se eny
hült, nem oldódott ki a súlyos koncentráltságból. Éppen ezért, mikor
végül kijelentette, hogy nincs semmi baj, megnyugtató mosolya úgy
hatott rám, mintha csupán álarcot változtatott volna. Nem hittünk
neki. Rengeteget kérdezgettük s végül, hogy megnvugodjunk, írt
vérszegénység ellen egy receptet.

- El se hiszed, hogy ez az egész milyen kimerítő dolog volt!
Nevess, de annyira' belehecceltem magamat, hogy mikor később ki
kerültünk az utcára, igazán szívbőllelkendeztem és úgy éreztem,
mintha a gyerek kicsit az enyém is lenne.

- Most már tudom, butaság volt, de az első percekben komo
Iyan azt hittem, hogy végre meg fognak előttem őszintén nyilat
kozni és a nagy heccért kapok tőlük egy kis meleget. Akármilyen
hihetetlen, de akkor azokban a percekben meg tudtam volna sze
retni őket. S mi történt? Rozi, ahogyan távolodtunk a rendelőtől,

feledni látszott mindent, sőt valami ilyes megjegyzést tett: - ezért
kár volt felutazni. - A gyerek pedig úgy viselkedett, mint aki a
körülötte nyugtalankodó napok után beérett és a felnőttek fölé
került. Nyafka lett, követelőző, rögtön cukrot, süteményt kellett
vennem. Aztán otthon Roziból kitört a durcásság, azt mondta: 
kellett ez nekem? Csak ne hallgatnék én soha semmiféle tanácsra.
El se képzeli a nagysága, hogy kifárasztott engemet ez a dolog.

Amit a szájával biggyesztett és a vállaival csinált, ennél is több
volt. Elfordultam és csak arra vigyáztam, el ne áruljam magamat.
Nyeltem a könnyeket, és valami furcsa üresség töltött el. Megjelent
bennem az a tétova pillanat, mikor önmagunkkal, a képességeink-
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kel semmit se bírunk kezdeni. Hogvan mernék bármihez fORTIi, mikor
engem mindi j;! minden becsap? Most is jót akartam, voltak pilla
nataim, amikor valóban átjárt valami emberí és lám, a titokzatos
hatalom a jóságból lesodort a semmibe. Az volta legnehezebb, hORY
ezt a semmit nem árulhattam el. Még két napig nálam maradtak,
ezalatt, bár nem távolodtak el, de közelebb se jöttek, az önzésük
minduntalan belém csipett s ahogy közeledett távozásuk ideje, már
ellenséggé váltak. Utolsó rej;!j;!el ép akkor nyitottam rájuk, amikor a
kisleány pompás színészi képességgel a már említett nvakmozdu
latomat utánozta. Onkénytelenül velük kacagtam. de őket ez már
nem hozta zavarba: aki távozik, az bátor.

Aztán, mikor magamban maradva mej;!int a balkonon sütkérez
tem, mindenáron meg akartam magammal értetni a dolgot, Boncol
tam, analizáltam, de csak nyugtalanabb lettem: bennem - úgv lát
szik - valami kezdettől elromlott, ezért van, hogy bármihez fogok,
igazában sohase sikerül. Nevess ki, de úgy sírtam magamon, úRY
panaszkodtam, mint eRY hülye. És akkor utána egészen váratlanul
megnyílt előttem a rejtély: hát persze ez azért történik, mert nem
akarom észrevenni, hoRY mindig lényegtelen dolgoknak dobom oda
magamat és ezek végül megaláznak. - Hátha mégis csak író va
j;!yok és csak ennyi - gondoltam akkor, s valami gyors, ideges
felismerés ej;!yszerre eltolta tőlem a dolgot. Szinte örültem neki, mint
egy jó tükörnek, melyben megláttam végre magamat. És •.. de erről

majd később: az írásról, míg nincsen befejezve, ne beszéljünkl

TITOK
Szücs Lászlónak

Az értelem, amely
az ösztönmélyből lassan kiemel,
- akár a búvár -
immár a fönti fényben
kutatja arcomat.

Ki vagy?
Kagyló? moszat?
tengerfenéki szörny? lágy csillagállat?
- ragyogsz, akár az ében -
így, kimondatlan is szépnek talállak.

Faggatni kezd a józan,
tudós kíváncsiság -
így rendszerezne, szóban,
jeggyel: kagylót, csigát ...
ha föltárnád a mélyet, rengeteg
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fövenybe fult s mindenki másnak
elveszett
egyetlen életed -
(a mélységből kiáshat
a szorgos értelem)

ki vesz erőt a titkon,
me ly egyedül tiéd
ki érzi meg a titkon
próbált veszély ízét?
ki tudja, mint tör által
a vizeken a nap
s szemközt a kék sugárral
habtömbök állanak --
s egyszerre meghasítja
ringó színük a fény
és átvetül a tinta -
sűrű mélység ürén ...

s kinek is mondanád el
egyetlen sorsodat? -
a fénysugár, ha átszel,
nem vagy csak holt anyag
testeddel vész az emlék,
csiga, kagyló, moszat -
a végsejtig kövessék:
ott vesztik titkodat ...

* * *
Mint a halál
oly végtelen
az életed -
huszonöt éved lenn a mélyben áll
s tengerszemét
nem töri át többé sugár.
Ha kérdenek,
a szó
egymásra préselt ajkadé marad
mert nincs, akinek számot adj:
a születés jogán
őrzöd ítéleted.

Az életed
,oly végtelen,
mint a halál.

Vidor Miklós



NAPLÓ
A YOGI ÉS A SZENT. - A hinduizmusról - főleg Angliában és:

Francíuországban - számos könyv és tanulmány jelenik meg,' és a yoga
bölcseség híveínek száma egyre szaporodik Európában. A neohínduízmns
főleg az első világháború után kezdett hódítani Nyugaton, amikor
Romaín Rolland Ramakríshna, Vivekananda és Gandhí életrajzát a nagy
közönség számára ís hozzáférhetővé tette. Darmstadtban akkoríban ala
kult meg a híndu bölcseség ískolája, amelynek Keyserling volt egyik
legísmertebb képviselője.

Azóta ez az áramlat annyira megduzzadt, hogy ma már a yoga
díva tot nem lehet puszta kézlegyíntéssel elintézní. Párízs érseke "A helyes
Istenfogalomról" írt 1948. éví pásztorlevelében a hínduízmus terjedését
a modem szellemíség egyík jellemző tüneteként tárgyalja és okát abban
látja, hogya lelkek kí vannak éhezve a transzcendensre. A modern em
berben, még a keresztényekben is, az emberírántí érzék elnyomta az
Isten iránti érzéket, s most ennek az elfojtásnak eredményeként a terme
szetfölöttí vágya sokszor helytelen módokon keres kíelégülést. "Vagy
ugyan mível magyarázhatjuk azt a vonzódást, amelyet sok katolikus a
keletí vallások íránt érez, ha nem azzal, hogy bennük megtalálja az
abszolút íránti érzéket és a szcmlélődés megbecsülését, amí szerintük
hiányzik a nyugatí kereszténységből, mert annak érdeklődését túlságosan
is az evilágí eszközök kötik le" - mondja Suhard bíboros.

Valóban vannak katolikusok, akik az elnyárspolgáriasodott keresz
ténységet a hinduizmus forrásainál szeretnék megújítani; ezek közé tar
tozik például a francia trubadúrok leszármazottja, Lanza del Vasto, aki
magát "keresztény yogi-nak" tartja és a keresztény-hindu szintézis nép
szerüsítésére kiadja a "Spirítualíté vivante" című sorozatot. A keresz
ténység és neohinduizmus kérdése annyira érdekli a francia közönséget,
hogy alig van folyóirat, amely ne szentelne számos tanulmányt és anké
tet ennek a kérdésnek. Igy legutóbb a "Cahiers de la Culture comparée"
különszámot adott ki a hinduizmus térhódításáról "Prestíges de l'Tnde"
címmel, a legmodernebb és legszínvonalasabb katolikus teológiai és kul
turális folyóirat, a "Dieu Vívant" pedíg a legkitűnőbb teológusokat szó
laltatja meg e témáról. Igy többek között abbé Monchanin-t, a Távolkelet
apostolát, aki .azt az álláspontot képviseli, hogy vannak a hinduizmus
nak bizonyos értékei, amelyeket a kereszténység éppen úgy magába
olvaszthat, mint ahogyan felhasználta az aristotelesi és neoplatonista
technikát. A protestáns Karl Barth tanítványa, Kraemer, a neohinduizrnus
ban az ember természetes misztíkájának feltámadását látja, aminek sajná-.
latos következményeképpen "él filozófiai érosz megfertőzte a tíszta ke
resztényagapét." A kereszténység és neohinduizmus viszonyáról a leg
tömörebb összefoglalást legutóbb Daniélou, a kiváló francia teológus
tanulmányában olvashattuk az "Études" 1948 decembert számában
"A yogi és a szent" címmel.

Daniélou, sok más gondolkodóval együtt, leszögezi, hogy korunk
egyik nagy áramlata a külső világot meghódító tudomány, a másik a be
felé forduló bőlcseség jegyében áll. Ez utóbbi az emberi lélek elhanyagolt
területeít akarja újra felfedezní. Mínthogy ezt a bölcseséget a legintenzí
vebben Indíában gyakorolják, érthető, hogy Európa a hinduizmustól
akarja a belülvaló élet technikáját megtanulní. Nyugaton egyébként nem
annyira az a klasszikus hinduizmus terjedt el, amelyet az ősi ind-filozófia,
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a vedenta képvisel és melynek metafizikája megtalálható az Upanisádók
ban és a Ramajánában, hanem inkább a hinduizmusnak a "swami"-k kö
zött élö új formája, amelynek föképviselöje Vivekananda és Aurobindo.

A hindu ftlozófia egyik alaptétele, hogya látható világ irreális és
csak a láthatatlan világ létezik valóban. Szenvedéseknek forrása, hogy
az ember kiszolgáltatja magát a kűlső világnak. Szolgaságunk oka a
vágy, tehát csak akkor lehetünk boldogak, ha megszabadulunk vágya
inktól, ezért a bölcs menekül a világtól. A teremtett világ, a "maya" csu
pán illuzió, amely eltakarja elölünk az egyedüli realitást, az istenit. Az
emberi lélek természettől fogva isteni, tehát ha megtaláljuk lelkünket,
az Istent találjuk meg. A hindu bölcseség szerint minden lényben, minden
tárgyban Isten rejtezik és fel is lelhetö. Ha a lélek felülemelkedik a lát
szatvilágon, felölti isteni természetét, melyet emberi mivolta eltakart
előle. A hinduizmus, főleg annak klasszikus formája, határozottan akozmi
kus, monista szernlélet, mely nem ismer indivíduális létet; szerinte a lélek
azonos az istenséggel, terníészetük is egy. Az egyéni lét (giva) az Isten
nek részleges megnyilvánulása csupán. A léleknek az Abszolúttal való
egységét az embernek magának kell megvalósitania, vagyis alacsonyabb
rendű természetünket állandóan isteni természetté kell átformálnunk.
Ennek eszköze a megismerés [jnána-yoga) és a gyakorlati módszer
(raja-yoga), amelynek segitségével az ember hatalmában tarthatja lelkét.
Aurobindo azt hirdeti, hogya tudományos hóditás korszakára elkövetke
zik majd az önmagunk meghóditásának korszaka, amikor nagy szerop
vár a yogára. A yoga gyakorlása - mondja - független a vallási meg
győződéstől. A neohinduizmus azt hirdeti, hogy nincs alapvető különbség
a nagy vallások tanitása között; a lényeg a vallásos élmény, ez pedig
mindenki számára ugyanaz; erre a közös alapra kell helyezkednünk,
hogy megvalósitsuk a világ lelki egységét.

A vallások közötti doktrinális különbségeket nem lehet lekicsi
nyelni - állapítja meg ezzel szemben Daniélou. Lényeges különbség áll
fönn például a keresztény mísztika és a hindu bölcseség között. Az utóbbi
kivonja az embert a világból és személyiségét csak korlátnak tekinti,
amely megakadályozza őt abban, hogy az istenségbe beléolvadjon. A ke
resztény tanítás szerint ellenben a külső világ nem csupán illúzió, ha
nem pozitiv valóság, és nem eleve rossz, hiszen azt is Isten teremtette.
A személyiség pedig nem "korlát", hanem Isten képmása, amelyre az
örökkévalóság vár. De akkor honnan van a rossz, és a szenvedés?
Semmiesetre sem a realitásból, hanem onnan, hogy a valóságot bizonyos
rossz hatalmak - a bűn, halál, Sátán - tartják fogva. Tehát - mondja
Daniélou -, nem arról van szó, hogy a lélek és jvilág beléolvadjon
valami egységbe, hanem arról, hogy felszabaduljon. A Megváltás gon
dolata ísmeretlen a hinduizmus elölt, mint ahogy nem ismeri a kegyelmet
sem. A keresztény tanítás szerint a lélek pusztán természeténél fogva,
még nem részese az isteni életnek; ehhez kegyelem is kell. A keresztény
misztika elsősorban a kegyelem misztikája.

Dőritőek a különbségek kereszténység és hinduizmus közt a szemé
lyiség fölfogását illetően is. A hinduk, akárcsak a platonisták, nem tesz
nek lényegi megkülönböztetést Isten és a világ közt. Az ö szemükben az
Istennel való egység ontológiai és személytelen, ezzel szemben a keresz
tény misztika alapja a szeretet, amely két különálló személyiséget és sza
bad elhatározást tételez fel. Tehát az Istennel való egyesülésnek mind a
természete, mind az eszköze más a keresztényeknél meg a hinduknál.
Nem az emberi lélek lendül valamely nagyszerű technika segitségével
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Istenhez, hanem Isten közli magát szabadon a lélekkel. Ennek az egyesü
lésnek nincs semmiféle feltétele, egyetlen forrása az isteni szeretet szu
verén szabadsága. Ahhoz, hogy szentek legyünk, nem szükséges semmi
féle lélektani technika; és mindenki számára nyitva áll ez az út, a leg
együgyűbb ember, leghétköznapibb foglalkozásának gyakorlása közben-is
felemelkedhet az extázis legmagasabb fokára. A szentség nem néhány
aszkéta kiváltsága, aki elég idővel és tudománnyal rendelkezik ahhoz,
hogy bonyolult gyakorlatokat végezzen. A keresztény aszkézis nem tech
nika, hanem szeretet.

I.ehetséges-e, hogy a kereszténység a hinduizmusból átvegyen
valamit olyanformán, ahogyan Nyssai szent Gergely és Szent Agoston
használta fel a sztoikus aszkétikat és neoplatonikus technikát? - teszi·
föl a kérdést Daniélou. - Magatartásunk - mondja -, mint minden ide
gen értékkel szemben, itt is részben befogadó, részben elutasító. A hindu
izmusban van bizonyos természetes bölcseség, amely alkalmas lehet arra,
hogy némely lelki energiákat hatalmunkba kerítsünk; ez a bölcseség
éppen úgy felhasználható, mint bármely más tudomány. Arra azonban
nem alkalmas, hogy segítségével az egész emberi problémát megoldjuk.
A kereszténység nyitva áll minden hiteles emberi érték számára, bár
honnan is jöjjön az; nem zárkózik el az emberi élet semmiféle területe
elől, hiszen mindent meg kell szentelnie; de soha, egyetlen pillanatra sem
tévesztheti szem elől az értékek helyes hierarchiáját. A szentséget pedig
nem a bölcseség teremti bennünk, hanem a szeretet kegyelme. F. K.

EGY ALDOZAT TöRTÉNETE. Február 27-én volt négy esztendeje,
hogy a mainzi Orökimádás-zárda nagybeteg apácája főnöknőjével együtt
áldozatul adta életét Istennek a világ békéjéért.

A kapucinus apácák mainzi kolostorát a Gimnázium-utcában 186\)
ban alapította Mainz püspöke, Ketteler Vilmos Emánuel. A kápolnát, amely
nek oltárán éjjel-nappal imádják az Oltáriszentséget, 1867-ben fejezték be.
Sok emberi szenvedés és bánat szentelődött meg itt a nővérek szellemi
közösségében. Az emberek bűneiért vezekelnek ők. Életük is tudatos áldo
zat mások, az egész emberiség érdekében. 1945 február 27-e csak meg
koronázta ezt az áldozatos életet.

A háború kitörésekor a zárda tagjai főnöknőjűkkel együtt ünnepé
lyesen felajánlották Istennek életűket a világ bűneinek engesztelésére, az
emberek közöttí béke visszaállításáért és az Isten országának eljöveteléért
s e fölajánlást az egyházi év nagyobb ünnepein megismételték, egészen
addig a napig, amig Isten az áldozatot elfogadta.

Február 27 én délután fél 5 órakor indult meg a legsúlyosabb légi
támadás Mainz ellen. A zárda főnöknője különleges engedély alapján a
kolostor pincéjében berendezett óvóhelyre vitte az oltáriszentséget s az
ott előkészített oltáron helyezte el. A kolostort azonban a támadás elején
bombatalálat érte. A légnyomás nemcsak az összes ajtókat szakitotta ki
helyükből, hanem maga az óvóhely is súlyosan megsérült, hogya főnöknő

a lehulló vakolat és törmelékdarabok elől a még sértetlen előtérbe vitte az
Oltáriszentséget, egy szentségmutatóval és egy áldoztatókehelIyel együtt.
Az előtérben nem volt. sem oltár, sem asztal s igya főnöknő egyik keze
ben a monstranciát, a másikban a cibóriumot tartva állva maradt, mig a
negyvenhárom szerzetesnővér letérdelt és hangosan imádkozva folytatta
az Oltáriszentség imádását. Behallatszott a bombák sívítása. a támadó
gépek dörej e, az omló házak robaja, és közben szakadatlanul követték
egymást a robbanások, mclvcknek rázkódásától szinte hullámszerüen moz-
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gott a padló. Itt, ebben a földrengésszerű ingó pincehelyiségben, a kint
tomboló háború fülsiketítő zajában tartotta meg a kapucinus apácák
mainzi közössége utolsó imádási óráját.

A támadás egyre fokozódott. A főnöknő felszólitotta fiatalabb rend
társait, próbáljanak a kerten át menekülni, mert a kolostor akkor már
tüzet fogott. Néhányan engedelmeskedtek a felszóiitásnak, de csak ketten
jutottak át a kerten s ezek elől egy leomló fal elzárta a visszatérés útját.
A többiek visszatértek a pincébe, mert látták, hogy az égő kolostor úgyis
menthetetlen. Asztalt hoztak magukkal s azt az egyik apáca fehér fátyo
lával leterítve, oltárnak állították s elhelyezték rajta az Oltáriszentséget.
Ami ezután történt a pincében, azt csak az Isten tudja.

Kint az utcán a két megmenekült nővér h ívó szavára nagyobb tömeg
gyűlt össze, hogy megkisérelje az apácák és a kolostor megmentését. Ekkor
azonban már úgy elárasztotta az egész utcát a tűz és a füst, hogy senki
sem tudta az épületet megközeliteni. Este kilenckor az épűlet falai· össze
omlottak, de csak másnap reggel kilenckor érték el az első mentőcsapatok

az óvóhely bejáratát. Elsönek Manuwald atya, az apácák gyóntatója és
az egyik megmenekült apáca hatolt be a pincébe, még parázson és füs
tölgő gerendákon keresztül. Az eléjük táruló látvány őket is, a nyomuk
ban előrehatoló mentőket is lelkük mélyéig megrázta. A főnöknő és
negyven rendtársa kíterjesztett karral térdelt a pincében, úgy, ahogy
utolsó imájukat megkezdték. Egyik sem élt. Egy gyertya még égett, a többi
elolvadt a hőségben.

Azóta nem derült ki, mi volt az apácák halálának közvetlen oka.
Az a tény, hogy egy gyertya égve maradt, csaknem teljes bizonyossággal
kizárja a füstmérgezés föltételezését. Tűz nem hatolt a pincébe, mert az
apácák ruhája sértetlen maradt. A kehely és a szentségmutató sértetlenul
állt a fehér fátyollalleterített asztalon, de mindekettő üres volt. A gyón
tató szerint, aki reggel a szentmisét mondta "il kolostorban, az áldoztato
kehelyben legalább kétszázötven szentostyának kellett lennie. Kétségtelen,
hogy a veszély növekedtével a főnöknő áldoztatta meg lányait, mig a
a kehely kiürült. A szentségmutató ostyáját bizonyára ő maga vette
magához. Ez volt az utolsó szentáldozás a. mainzi kapucinus zárdában.
A nővérek áldozata végetért.

Stohr püspök, aki az első mentőcsapatokkal érkezett a helyszínrc,
személyesen irányította a negyvenegy halott elszállítását. Rajtuk kivül a
sekrestyés és felesége, két portásnő, egy' ismeretlen asszony kisgyermeké
vel és egy tizenhét éves lány lelte halálát a romok között, Március 6-án,
hat nappal a támadás után helyezték örök nyugalomra az apácákat a
kolostor kertjében. A közös sír közepén nyugszik a főnöknő, tőle jobbra
és balra, beöltözésük időrendjében, a növérek.

A két életbenmaradt apáca a mainzi Segítő Mária kápolnájában
folytatja hivatását. Az oltár két oldalán helyezték el az egykori óvóhely
Szent Ferenc és Szent Klára szobrát- azóta is azt az áldoztatókelyhel
használják, amelyből a nővérek vették magukhoz az utolsó Útravalót.
A kolostorkert valóságos zarándokhellyé vált; ezrek és ezrek látogatják
a sírt, ahol' a negyven okos szűz nyugszik, aki égő gyertyával kezében
ment a mennyei Vőlegény elé.

Szent Imre legendája elmondja,
hét csókkal köszöntötte.

Mór már körülbelül húszéves
halmára került oblatusnak. Mór a
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hosszú éveken át segíthette Imrét, tehát Imre hat-hét éves lehetett, mikor
köztük a barátság kezdődött, A korkülönbség azonban lassan elmosódott
közöttük, csak Imrében maradt meg Mór iránt a megkülönböztető tisztelet,
azonkívül, hogy mint testvérét, mint bátyját szerette.

Szent Istvánnak is feltűnt ez a kitörő, lelkes üdvözlés, s hamarosan
maga is utánanézett annak, hogy Mór csakugyan olyan istenes lelkületű-e,

valóban megérdemelte-e fiától ezt a kitüntetést. Tapasztalata után ,;elis
merte - olvassuk -, hogy fiának véleménye helyes és Mórt dícséretekkel
halmozta el és ezután nemsokára - "paulo post" - a pécsi püspökségre
emelte".

Vargha Damján "Szent Imre-problémák" (Bp. 1931) círnű művében

ezt írja: "A történetírók és legenda-kritikusok szinte j1thidalhatatlan nehéz
séget látnak a legenda paulo post kitételében. Szinte elképzelhetetlen,
hogyalegendaíró hét esztendőnek a hosszúságát paulo post-tal jelölje",
S rögtön hozzáteszi: "Vagy talán a szövegben van íráshiba". Ez természe
tesen mindig a legkönnyebb megoldás, hogy a történészek hozzávetőlege

sen kikövetkeztetett évszámai hitelesek lehessenek. Most azonban elhagy
hatjuk e mindig kéznél levő és nem megnyugtató megoldást. Szent Imre
legendája ugyanis hű, legfeljebb csak a lelki jelenségeket rajzolja misz
tikussá. A történésben, a cselekményekben nincs semmi hihetetlen, s nincs
okunk arra, hogy személymegnevezésekben, időmeghatározásokban is ké-
telkedjünk. .

Ha éppen Imre hét csókj ának momentuma - hogy így fejezzűk

ki magunkat - tette Mórt püspökké, akkor e találkozásnak még Imre
életében kellett történnie. Ha a csókok adása után Imre meghalt volna,
bizonyos, hogya legenda írója a "paulo post" helyébe ezt a nagy, szomorú
eseményt jegyezte volna fel. Erről azonban szó sincs. Tudjuk a Pray-kódex
évrendi följegyzéseiből, hogy Mór 1036-ban lett pécsi püspök. Ezt azon
ban megelőzte egy kinevezettségi állapot, s ez akkor szűnt meg, az ügy
akkor nyert végleges befejezést, mikor Szent István kinevezéséhez meg
érkezett a pápai megerősítés. Tehát ez a pusztán kinevezettségi állapot
nem tarthatott sokáig. A csók-jelenet így valószínűleg 1034-ben történhe
tett. A "paulo post", a "nemsokára" tehát valóban csak néhány hónapot,
a Vargha Damján által is említett hét esztendő helyett legfeljebb egy évet
jelenthet, vagy mp.g ennyit se.

Most azonban felmerül a kérdés: mikor halt akkor meg Imre?
Nyilván 1036 utan, tán egy-két évvel utána, huszonhat, vagy huszonkilenc'
éves korában.

Az Érdy-kódex, nagy nemzeti krónikánk mondhatni tüzetes elbeszé
lése szerint Imre 1005, vagy 1010 körül születhetett. Gerevich Tibornak
a Magyar Tudományos Akadémia 1930 május 18-i ülésén felolvasott tanul
mánya szerint Imre legrégibb ábrázolásain szakállas, sőt ,egyik helyen
"hegyesre pödört, kissé lelógó hosszú bajuszú" férfi.

Hogy máiglan Imre halálát 1031-re tették tudósaink, s az. ország
1930-ban ülte meg halálának 900 éves fordulóját, az főként a Pozsonyi
Krónika MXXXI. évéhez irt bejegyzésnek köszönhető. Ez a bejegyzés a
következő: "Henricus filius Stephani regis obiit". A Pray-kódex annalesé
nek ugyancsak az 1031. évhez irt bejegyzése szószerint egyezik a Pozsonyi
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Króník áéval. Úgylátszik azonban, csak a bejegyzők tudták pontosan, hogy
Henricus és Emericus között különbség van, s 1031-ben Szent Istvánnak
nem Imre, hanem Henrik nevü fia halt meg.

Henriket és Imrét a legbonyolultabb etimologizálással próbálták
azonos névként tekinteni. Ha azonban megnézünk más kéziratos feljegy
zéseket is, meggyőződhetünk, hogy a Henrik névbe bajos az Imrét bele-r
magyarázni: határozottan két névvel, tehát két személlyel van dolgunk.

Vargha Damján "Szent Imre-problémák" címü müvében gondosan
összegyüjtötte az Imre 1031-i állítólagos halálára utaló adatokat a 14.
lapon. Elég, ha mi csak hivatkozunk erre a forrásgyüjteményre azzal a
megjegyzéssel, hogy az adatok még véletlenül sem Henricusnak mond
ják Imrét, hanem mind Emericus-nak. Amikor az adatok Emericus-ról be
szélnek, a halál évszámáról hallgatnak. Két adatban viszont Henricus-ros
van szó és ez a két adat - a Pozsonyi Krónika és a Pray-kódex - év
számmal jegyzi Henrik halálát. Henrik halálának évét tehát pontosan tud
juk, Imréét azonban nem. - Egy adatot még külön érdemesnek tartunk
megemlíteni, mert talán a legélesebben mutatja a két név, tehát a két
személy különbözőségét. "Kezembe került - írja Vargha Damján -- az
egyházi téren elég nagy tekintélynek örvendő Pétin: Diclionnaire Haqioqtu
iique (Paris, 1850) címü enciklopedikus mű ... E mű Szent Imre születésé
nek évét 1002-re teszi a következő szövegben:

Emericus, fils de soint Étienne, roi de Hongrie el de Gizéle, soeur
de sainl Henri, em pereur iiAtlmaqne tiűquit en 1002, son pere ... avail
perdu ses au/res etiiattts",

Úgylátszik, megint csak az iró tudja pontosan, hogy a magyar király
fit Imrének, a német császárt pedig Henriknek hivták.

Arra a problémára pedig, hogy voltak-e Szent Imrének testvérei,
Vargha Damján idézett művében a 19-':'-21. lapokon felel. A feIsorakozta
tott adatok arról győznek meg bennünket, hogy Szent Istvánnak valóban
több gyermeke volt, igy: Ottó, Agota, akit a Magyarországba menekült
száműzött angol trónörökös, AtheJing Edward vett feleségül. (Agotáról
Vargha Damján nem tud, holott Agota anyja volt Skóciai szent Margitnak.)
S lehetett egy Henrik is, hiszen Szent István Henrik bajor herceg - később

IV. Henrik császár - nővérét vette feleségül, s igy kaphatta egyik fia a
Henrik nevet. És ezenkívül volt egy Imre nevű fia is. Az Imre névben
tehát - akár például a Gejzában (Gyészában, Gyeucsában), .Ienöben
slb.-ben egy eredeti magyar névvel van dolgunk, ha valami csekélyet
hasonlít is az idegen Henrik névre. (Az Imre kifejlődése ez lehetett:
Emmerich -. Emmereh .- Emereh - Imreh.)

Henrik az Imrével mind a mai napig nem olvadt egybe.
Mór püspök Imrénél tehát legalább tíz-tizenkét évvel idősebb volt.

Szent Imre szorosan 1010 körül született. Hatéves korában Pannonhalmán
megkezdte tanulmányait. 1034-ben, hosszabb idő után újból találkozott
Pannonhalmán Mórral, s huszonhat-huszonnyolc éves korában halt meg
1037, vagy 1038 táján.

Harcos Otló
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SZEMLE

A VILÁGIAK NAGYKORÚSÁGA

Két utóbbi számunk Szemle-rovata oetekin
tést nyujtott a modern lrancia katoliCizmw,
problémaviIágábi]' Mos! az, ez\?kben érintett
€gyik leglényegesebb kérdés osztrák nteq
világitását mutatjuk be az osztrák aktiv
kereszténység lapjának, a jezsuita atv á):

szerkeeztésében és a bécsi Herder céi; ki
adásában megjelenö "D E R G R O S S E
E N T S C H L U S S" 1948 márciusi cIkk
sorozata alapján.

"A világiak nagykorúsága tény" '- állapította meg a "Jeunesse
dEglíse" ankét ja s ezért érdeklődésünkre tarthat számot Leopold I;ngelhort
<;ikke, amely azt vizsgálja, hogy mikor mondható nagykorúnak a világi
hivő az Isten országa szempontjából?

A kiindulópont, az alapállás az a kegyelmi állapot. amelybe a lélek
a keresztség szentsége révén jutott, mondjuk a lélek terrnészetfölotti
élete. Aki a krisztusi nagykorúságra törekszik, az nagyraértékeli és fej
leszti ezt. Épp a bérmálás szenisége képesíti arra a harcra, amelyet befelé
és kifelé kell megvivnia. hogy lelkében a Krisztus-képmást kialakítsa.
Tudja, hogy a jelentősebb, a döntő küzdelmeket saját lelkében kell
megvivnia: ebből a szempontból becsüli és veszi rendszeresen igénybe d

gyónás szentségét, de különősen gyakran táplálkozik az angyali eledellel,
az Oltáriszentséggel.

A lélek természetfölötti, mondjuk isteni pletének megőrzése és iei
lesztése. a belső és külső vivódások ennek érdekében: ez a nagykorü
l:eresztény első kötelessége. Nem a szavalás, a reprezentálás, szóval)
külsőségek embere - de még csak nem is a merő szokás, esetleg családi
hagyományok követője vallási téren is. Sokan akadnak ebből a faj tából:
ezeknél hiába keresnénk valódi keresztény gondolkodásmódot, sőt rnég
vallási gyakorlataik sem benső meggyőződésből, hanem csak külsöségos
szokásból fakadnak.
. A második követelmény: a nagykorú keresztény együtt él oz Egy-

házzal. Erre akkor lesz képes, ha a továbbélő Krisztust látja meg benne.
Ha átértí, mit jelent Krisztus misztikus testének tagja lenni, összeköttetés
ben a Fővel, Krisztussal és a felebarátokkal, a tagokkal. Értékeli az Egy
házban az isteni elemet - de meglátja az emberit is, és ezen nem zavarodik
meg. A Krisztus rnisztikus testében való szolidaritás a mások hib áinck ,
bűneinek kiegyenlítésére és az engesztelésre ösztönzi.

Az Egyházzal együttélésaek gyakorlati következményeképp átalukul
t'gész lelkiélete, vallásossága. Az öncélu individualista vallásosság helyét
az igazi katolfkus, azaz egyént és közösséget összefogó, egyetemes vallá
sosság váltja fel. Aki együtt él az Egyházzal, megérzi a misztikus test ér
verését il liturgiában. Az ilyen világiak megbarátkoznak az Egyház szent
könyveivel. Elsősorban a Szentírással, azután a misekönyvvel, sőt lassan
ként a zsolozsmával is. Az ilyen értelemben nagykorú keresztények szí
vesen kapcsolódnak bele a szertartásokba, elsősorban a szentmiseáJclozatba,
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szívesen veszik ki részüket a közös templomi énekböl és imából - érté
kelik a közösségi istentiszteletet.

Az Egyházzal való együttérzés, a szolidaritás folyománya a nagy
korú keresztény harmadik kötelessége: a feltétlen és öntudatos "engedel
messég az egyházi tekintély iránt. Az ilyen-hivő örömmel és büszkén hall
gat a hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen Szentatyáia. Szivesen olvassa
a pápai enciklikákat. Mennyi kiaknázatlan kincs vpn az utolsó évtizedek
pápai körleveleiben l Ezek azok a felső útmutatások, irányitások, amelyek
mint Maritain nagyszerű tanulmányában olvastuk - a híveknek alulról
felfelé irányuló müködését ösztönzik és ellenörzik. A nagykorú keresztény
természetesen az egyházi tekintélyt látja és tiszteli püspökében. sót
plébánosában is. . '

Av nagykorúság negyedik: alapkövetelménye Engelhart szerínt a hlt
ben s a vallás dolgaiban való alapos tájékozottság, jártasság. Természetesen
ez nemcsak a vallás elemeire vonatkozik. Aki nagykorúságra törekszik,
annak ki kell emelkednie a gyermekkor hitismereteínek színvonalából.
Épp ezért állandó érdeklődéssel, tanulmányozással fejlesztenie kell hitét:
"szilárd ételt" kell magához vennie, mert kinőtt.a csecsemőkorból. (Zsid.
5, 14.)

A nagykorúsággal végül együttjár a felelősségtudat is. A nagykorú
keraztény felelősnek érzi magát testvérei lelkiüdvéért. Sok an mindig má
sokra gondolnak, mikor az Egyházról van szó, s magukat nem értik bele.
A nagykorú keresztény beleérti és beleérzi magát az Egyházba és osztozik
a felelősségben is. -

A kérdés jogi oldalát P. Gottfried Heinzel S. J. vizsgálja. Vitába
száll a híres német protestáns egyházjogásznak. Ulrích Stulznak megálla-

. pításával, hogy a katolikus egyház a papok egyháza, egyházjoga papi jog 
hiszen az egyházi törvénykönyv 2414 kanonjúból csak 43 foglalkozik a
világi elem jogaival. P. Heinzel kimutatja, hogy a 682. kanon szellemében .-
(ez eleve biztositja általánosságban a világi hívek jogát, hogya papságtol
lelki javakat, különöen az üdvösség elnyeréséhez szükséges eszközöket
igényeljenek) - végeredményben a papság működését szabályozó jog
szabályok a papság kötelességeit szabják meg s e kötelességekkel járó
jogok haszonélvezője a hívősereg. A modern probléma azonban épp itt
kezdődik: ma már nem kívánja a gondnokságot a kiskorúságból nagykorú
ságra jutott világi hivő.

Ami most újból a köztudatba jutott, azt P. Heinzel találó megállapí
tása szerint XI. Pius pápa felszóIítása eredményeképp könyvelhet jük el.
A Katolikus Akció elve: Nem a papság kizárólagos joga és kőtelessége az
emberekben a hitéletet és a kegyelmi életet telébreszteni, védelmezni és
táplálni. Minden világi hivő is jogosult - a megkereszteltség tényéből

folyó egyetemes papság szellemében - "királyi papságának" (1. Pét. 2, 9.)
gyakorlására. Itt nemcsak tanácsról van szó, hanem egyetemes jogról és
kőtelességről minden hivő számára, hogy terjessze lsten országát.

Ahol a szeretet működik, ott nincs sok szükség jogi előirásokra és
épp ezért a világi hivők apostolí működését kevés jogszabály irja körül.
Többhelyütt mégis kifejezett Jogokról és kötelességekről szól az egyházi
törvénykönyv is. Igy a szülők és keresztszülők jogáról és kötelességéről

a gyermek vallásos nevelése körül, a hitoktatás terén, a házasság ("laikus
szentség") kiszolgáltatása körül stb. Amikor a szükség nő, a jogok is szapo
rodnak: ilyen a szükségkeresztség joga s láttuk a közelmultban, hogy a
bombatámadások nyomán az Egyház a világi híveket szólította fel leg
nagyobb kincsük, a Tabernákulumban lakó (Tr Jézus védelmére.

A papi tevékenységgel - Krisztus Urunk példáján - együttjár a
kereszthordozás szelleme is: az engedelmesség, az áldozatvállalás. Az első
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kereszt, amelyet az apostolkodó világi hivőknek naponta kell vállukra
venniők, az engedelmesség, amellyel a szentségi papságnak tartoznak.
Hiszen az egyházban a hatalom felülről jön és mind a megszentelés, mind
a kormányzas műve a papságot illeti. (118. kánon.) Akár a kenyér szine"
alatt rejtőző Krisztus, akár a misztikus testben továbbélő Krisztus fölötti
hatalom épp Krisztus Urunktól adatott az apostoloknak és utódaiknak s
ez száll tovább a papszentelés szertartásának kézfeltételével minden áldozó
papra.

Az az éles jogi határvonal, amely mondjuk a szentély korfátjához
hasonlóan húzódik a szentély szelgálatára elsősorban és közvetlenül ren
delt papság és a világi hivők közé: nem záró, hanem kiinduló-vonal.
A szentélykorláttól kifelé a templom hajój án, sőt kapuján keresztül ren
geteg terület nyilik s ez a világi apostol sajátos területe: vállalni a világ
ban a tanubizonyságtevést az Evangélium mellett, az "inkarnáció/", az
isteni élet megtestesitését és kialakítását.

A iesziútséqekrbl, amelyek a papi és a világi rend között adódhat
nak, P. Franz Sissulak S. J. elmélkedik. Abból indul ki, hogy az Egyház
élő szervezet. Az egyes tagoknak megvan a maguk sajátos feladata.

E szervezet, a Misztikus Test elsödleges fontosságú, kiváltságos
szerve, mint láttuk, a papság. Az isteni kiválasztás tényéből az következik
a papság számára a közösség, az élő szervezet érdekében, hogy a termé
szetfölötti élet teljességével és erejével kell kitűnnie. Erre Isten a külön
hivatás révén lehetőséget, sőt kötelezettséget ad. Ennek szellemében köte
lezi az egyházi törvénykönyv a klérust, hogy életszentségre törekedjék.
Igaz, hogya szentségek érvénye független kiosztójuk életszentségétől,

mégis az Istenben és Istenből élő, tehát szeniéletű pap szolgálata a teljes
értékű mind Isten, mind pedig a közösség szempontjából. Igy értjük tehát,
hogy a közösség szolgálatának a' szempontja is kötelezi a papságot az
életszentségre való törekvésre.

A világi hivők a test alapsejtjeit alkotják s jelentőségük ezzel adva
van. A papság közvetíti ugyan számukra a kegyelmeket, de ők ezeknek a
kegyelmeknek hordozóivá válnak, a természetfölötti élet birtokosaivá. Sőt,

előfordul, hogy közvetlenül Istentől rendkívüli kegyelmeket, karizmákat kap
nak. Mindegyik hivőnek hűségesen együtt kell működnie a neki sajá
tosan - akár közvetve, akár közvetlenül - osztályrészül jutott kegyelmek
kel. Vagyis mindegyiknek törekednie kell, hogy sajátos hivatását betöltse,
nemcsak Istenre, hanem a közösségre, az egész szervezetre való tekin
tettel is. Minden bűn voltaképp nemcsak Isten, hanem a közösség ellen ís
irányul: az erényes életre való törekvésre a hívőt épúgy kötelezi a közös
ség érdeke, mint a papot a nagyobbfokú tökéletességre.

A feszültségek természetszerűleg adódnak, ha az egyes szervek sajá
tos életfunkciójukat nem töltik be kielégítően, ha rendeltetésüknek egyalta
lában nem, vagy csak részben felelnek meg. Ellenben, ha egyazon életelv
járja át és egyazon életősztön indítja teljesértékű működésre a szerveket,
akkor a feszűltség nem következik be, illetve feloldódik. Alkalmazzuk ezt
az elméleti tételt P. Sissulakkal a gyakorlatra:

A papság részéről: Ha nemcsak jogi meghatalmazottsága tudatában,
hivatalnokszerűen gyakorolja tisztjét, hanem a természetfölötti élet szem
pontjából teljesértékűen, vagyis a tisztséget szentségre törekvő élet hor
dozza. Sohasem fogják jogos panasszal illetní a hívek azokat a papokat,
akikben nem hivatalnokot, hanem az Isten országáért égő apostolt látnak,
s akiket nem előjogaik tesznek elöljárókká. hanem kötelességeik a szerétet
közösség szolgáló atyáivá, testvéreivé.

A hívek részéről: Ha minden hívő, a Mísztikus Test mínden sejtje
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életfontosságú hivatásának tekinti, hogy rendeltetését betöltse, a kapott
kegyelmeket kamatoztassa, mind a saját, mind a közösség érdekében, Nem
fog zúgolódni a jogoknak egyenlőtlen elosztása miatt az a hivő, aki igazán
hisz a Krisztus alapitotta Egyház látható szervezetében, amelyben a külön
böző szerveknek természetszerűleg van más és más rendeltetésük. Viszont
saját hivatásának a közösség érdekében való betöltése az ő szolgálatát is
Krisztus és Misztikus Testének szeretetszolgálatává avatja.

Krisztus Urunk és benne Misztikus Teste minden tagjának ezeretere
párosulva a term,észetfölötti kegyelemmel az a közös életprincipium, arnelv
- a Szentlé1ek Uristen működése nyomán - biztosítja a szervezet minden
tagjának feszültségmentes összmunkáját, együttes életét.

P. Sissulak ezután azt vizsgálja, hogy a különböző területeken menv
nyiben nyujt a világiak nagykorúsága több és mennyiben kev-esebb lehető

séget és gyakorlatban hol van uz a határ, amelyet mind a papságnak, rni nd
a világi hivőnek egyaránt tiszteletben kell tartania.

A lelkipásztori hatalom tekintetében világosan mutatja a határt a
lelki és világi szféra elkülönülése. Ma már komolyan nem vitatják, hogy
az Egyház világi téren csak közvetett hatalmat igényel (potestas indirecta);
tehát a hivők lelkiismeretét világosítja föl; Krisztus Urunk szavai értelmé
ben lelki téren az Egyház, világi téren az állam az illetékes.

Az egyházi tanitóhivatal tekintetében már korlátlan lehetőségek nyíl
nak a nagykorúvá lett világiak számára: amennyire jelentősnek mondottuk
a világiak hitbeli képzését, oly mértékben köteles erre a papság lehetősé

get és alkalmat nyujtania.
A szentségek terén viszont semmiféle előjogot nem igényelhet nagy

korúság eimén a hivő: nagy tévedés ugyanis, ha valaki ily címen elhanya
golja a gyakori (ájtatossági) szeritgyónást. Maga a pápa hangsúlyozza cl

Mystici Corporis körlevélben a gyónás nagy fontosságát a közösség, a
Misztikus Test élete szempontjából.

Különös figy~lmet igényel P. Sissulak felfogása az egyházi tevékeny
ségben való nagykorúság kérdését "illetőleg. Itt bizonyos fenntartással él:
azt kívánja, hogy mielőtt a világi hivő egyházi téren akarna tevékenv
kedni, a lelkipásztorkodó papságnak segédkezni - a jellemző "Hilfskaplan"
kifejezéssel él - előbb oldja meg saját családi vagy hivatási életének
kérdéseit. Csak ha ezen felül marad ideje (?L akkor kapcsolódjék bele
az egyházi munkába, természetesen figyelembevéve az isteni és egyházi
törvények szabta korlátokat.

Ezen a ponton kell rámutatni arra, mennyivel el öbbre jutott e téren
a francia - s vele a belga, holland - katolicizmusnak elméletben és
gyakorlatban egyaránt vallott felfogása az osztrákokénál.

Mi volt e francia felfogás a világi hivők szerepét illetően? A' hivők
közössége Krisztus eleven temploma. A hierarchia tartja fenn a szerke
zetét és közvetíti a természetfölötti életet. Hogy ez csak üres szerkezet
marad, vagy megtelik élettel, az a hivőktől függ. Virágzó vallási, tehát
egyházi élet is elképzelhetetlen, ha a hivők nem fogadják be a kegyelmet
és nem működnek együtt vele. "A konkrét egyházi szerkezettel kapcsolat
ban a hivők befolyása életet vagy halált jelent." (P. Montuclard] Még
jelentősebb, amire P. Chenu figyelmeztet: a hbőnek kell tanuságot tennie
az Evangélium mellett életével s ezzel máris betöltötte a kovász szerepét.
Ez az apostoli szellem átjárjn a valóban nagykorú hivő egész életét és
nem szorítható egy "pótkáplánság" szűk kereteibe.

Értékeljük sokkal többre a nagykorú hivő francia eszményét! Ez a
teljesebb, ez a szetvesebb: kevésbbé formákhoz kötött és mindig életszerű.

És ez a kovász evangéliumi gondolata. Török Jenő, Sch. P.

184



AZ ABSZTRAKT MŰVÉSZET

A Magyar Művészet 1948. évi szeptemberi száma nagyon érdekes
szemelvényeket közölt az absztrakt művészet körül támadt francia vítá
ból, s közölte Bernáth Aurélnak súlyosan latbaeső irását. Ennek a kérdés
nek tisztázása elsőrendű fontosságú lj. művészeti kultúra egészséges alaku
lása érdekében.

A kérdés elbirálásához megkívánt alapelvekre szeretnénk rámutatni
a következőkben. Vizsgáljuk meg röviden azoknak az érveknek értékét és
erejét, melyekre az absztrakt müvészet pártolói annak igazolására az ábrá-
zoló müvészettel szemben hivatkoznak. .

Henri Héraut szerint "az igazi absztrakt mű az, amely arra kényszerit,
hogy mélyebben hatoljunk bele belső életünkbe, hogyelvonjuk magunkat
a túl közvetlen valóságtól. De a belső életnek ez a felidézése csak akkor
lehetséges, ha olyan művésztől származik, akinek már van intenzív belső

élete, amely túlárad a környező valóságon".
Charles Etienne pedig az absztrakt festők eljárásának igazolására

Delacroix-t idézi, aki ezt mondja: "Nincs a természetben sem vonal, sem
szín. Az ember az, aki a vonalat és színt alkotja. Ez a két absztrakció
ugyanabból a forrásból meríti egyformán nemes rangját. Szín és vonal:
mindkettő gondolatokra és álmokra serkent; az ebből származó örömök
külőnböző természetüek, de tökéletesen egyenértékűek és függgetlenek a
kép tárgyától."

Ez állítasok az esztétika és müvészet alapproblémáit érintik, s a ben
nük felvetett kérdések teljes tisztázása egész könyvet kívánna. Mi most
csupán röviden rámutatunk azokra az alaptételekre, melyek szerintünk
egyedül vezethetnek a felvetett kérdések helyes eldöntéséhez.

Az egyik tételt annak a ténynek megfontolása adja, hogy az ember
sem kivétel annak az egyetemes törvénynek hatálya alól, mely szerint
a világegyetemben minden mindennel összefügg, vagyis minden, ami van,
nemcsak minden más létezővel együtt létezik és létezhetik, hanem létének
kibontakozásában is rá van utalva a többi létezőkre, mint ahogy saját
léte és tevékenysége is feltétele és előmozdítója a többiek létének és
kifejlődésének.

Az emberi szellem létére és annak kibontakozására alkalmazva ez
a tétel annyit jelent, hogya lélek nem annyira a testben, mint a testtel
él, a testet élő testté teszi, abban, s azzal együtt működik és bontakozik
ki, még pedíg úgy, hogy az érzékek útján megteremti. kiépíti és rendezi
a világgal, vagyis a létezők egyetemével való kapcsolatát. Éppen a kap
csolat kiépítésének és rendezésének egyik szektorát nevezzük művé

szetnek.
Az oly bensőség tehát, amely állítólag "elvonja magát" a valóság

tól, nem egyéb hiú ábrándnál. Alélek akkor mélyül el, 'ha elmélyed a való
ság átvilágításába, s minél intenzívebb ez az elmélyedés, annál na gyobb
mélységbe tárul a lélek élete. Amennyire természetes, hogy a valóság fel ..
színi rétegében fennakadó, annak értelmét ki nem merítő, illetőleg az érte
lem kimerítéséről lemondó lélek maga is felszínes és sekélyes lesz, éppen
annyira bizonyos, hogya lélek elmélyülése csak a rajta kívül, illetőleg
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vele kapcsolatban álló és' együtt létező valóságban való elmélyedés ered
ménye lehet, s nem a valóságon túláradásé.

Ugyanily fontos annak az alapvető törvénynek felismerése, mely
a közlésben érvényesül. Szívesen aláírjuk azt a szinte közhelyként ható
megállapítást, hogy "a belső életnek felidézése csak akkor lehetséges, ha
olyan művésztől származik, akinek már van intenzív belső élete". Ez a
törvény, mely különben nemcsak a művészetben, hanem a szellemi élet
egész területén érvényesül, - azon egyszerű oknál fogva, hogy senki
sem adhat abból, amije nincs, - egy másik, vele összefüggő, de nem azo
nos törvényre utal. Ez a másik törvény pedig, mely az emberi kultúra
elpusztíthatatlan és meg nem kerülhető alapja, azt a tényt világitja meg,
hogy a világgal való kapcsolatunk tisztázása és rendezése csak közlés
formájában lehetséges. Nem tudunk oly logikai ítéletet alkotni, amely
nem volna egyúttal mondat, vagyis gondolatközlés. Ugyanigy lesz. a szem
lélet tisztázásából szükségképpen szemléltetés a művészetben, Amikor tehát
több-kevesebb erőfeszítéssel világos eligazodást keresek a velem kap
csolatos valóságban, ezt csak oly formában tudom kiművelni, hogy az
másokat is eligazít. A gondolat pontosan akkor lesz világos, amikor vilá
gos mondatban ölt testet. Hogy valakinek van mondanivalója, az annyit
jelent, hogy van gondolata. Másszóval, amikor a léleknek a világgal való
találkozásából gondolat születik, az szükségképpen mondanivaló alakjá
ban jelentkezik. A gondolat pedig annál többet mond, azaz' annál tartal
masabb, mínél mélyebben markol a lélek világába. A valóságból elvenat
kozó gondolat nem gondolat, csak annak látszik, mégpedig azért, mert
mondanivaló alakjában jelentkezik, tulajdonképpen azonban csak mondás.
Ugyanez az eset a művészetben is, ami nem egyéb, mint tisztázott és ren
dezett szemlélet a művész részéről, s ugyanakkor - Pátzay Pál szavával
élve - látomány mások számára. Hogy pedig mások számára látomány
lehessen, nem mondhat le a szemléletközlés bizonyos valóságra utaló
jegyeiről, mint ahogy a mondat sem alkotható meg a valóságra utaló és
mindenki számára egyjelentésűnek elfogadott szavak nélkül.

Az. elmondottak alapján nem nehéz eldönteni, mit tartunk arról a
művészetről, mely elvonatkozik a valóságtól. Igaz, hogya lélek is való
ság, még pedig a legerősebb valóság. De nem magában fennálló, hanem
más létezőkkel élő kapcsolatot tartó valóság. Azért, amint elmélyülni
nem tud a valóságban való elmélyedés nélkül, azonképpen akkor mond
magáról valamit, amikor közli a valósággal való kapcsolata tisztázásának
eredményét. Mondanivalója annál tartalmasabb, minél ga.zdagabb való
ságra világít rá az a kapcsolat, melyet a lélek a rajta kívül álló valóság
gal kiépített. Az a műalkotás kimeríthetetlenül gazdag, értékes és- benső

séges, amely a valóságot annak gyökeréig hatoló szemléletben mutatja be,
amely_oly szellemnek vallomását adja a valóságról, akinek azért van az
átlagnál fontosabb mondanivalója, mert az átlagosnál mélyebbre lát és
igy belső élete az átlagosnál mélyebbre tárult. Vagyis az a mű mond leg
többet a szerzőjéről, amely legtöbbet mond a valóságról. A több termé
szetesen nem nagyobb terjedelmet, hanem nagyobb súlyt jelent. Az a
festő tehát, aki elvonatkozik a valóságtól, hogyannál jobban érvényesítse
a bensőséget, legjobb esetben is gyanakvóvá teszi az embert.
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Ami pedig Delacroix tanítását illeti, mely szerint a természetben
nincs sem vonal, sem szín, hanem az ember az, aki a vonalat és a szint
alkotja, annak értelme alig lehet más, mint hogy az a vonal és szín, amit
egy művészí képen látunk, a müvészettöl alakított vonal és szín, másszóval
az az igazság, hogya természetben található szin és vonal puszta átvitele
a befestendő felületre önmagában még nem ad műalkotást. Egyébként bár
mily filozófiát fogadjon is el valaki a jelenségek való értékéről, kétség
telen, hogy az érzéki tapasztalat világában a vonal és szín is ahhoz a
valósághoz számít, ami nem tartozík az annyit emlegetett bensőséghez.

Hogy a szín és vonal együttes hatása független a kép tárgyától, vagyis a
képnek szavakkal is előadható témájától, csak természetes. Viszont nem
tagadható, hogy a képnek művészí tartalma pontosan annyi, mint ameny
nyit a művész szinnel, vonallal, formával mondani tud. Ez egyrészt annyit
jelent, hogy minél gazdagabb a művésztől alkotott szín-, vonal- és forma
világ, annál többet mond, másrészt ennek a formavilágnak és a kép, tár
gyának összeolvadása szerves hatásegységbe - ha ez valóban létrejön-
nem mond ellent a műalkotás formatisztaságának.

Részletes elméleti fejtegetés helyett legyen szabad gondolatmenetün
ket példával megvilágitani. Versszak, versforma, s a nyelv hangbeli ele
meinek az a kiművelt rendszere, amit egy költeményben találunk, nincs
meg a természetes beszédben, hanem a költő alkotja azt a természetes
beszéd elemeiből. Az is világos, hogy egy költemény hangzatbeli szép
sége, ritmusa, sorainak összecsengése a rímben, független a költemény
tárgyától. És mégis kétségtelen, hogy ha valaki egy matematikai tétel
levezetéséLírná meg kifogástalan versekben, műve nem volna költemény
nek mondható, bár, nem elképzelhetetlen, hogy akadhat költő, aki a mate
matika szépségétól ihletetten alkot költeményt, ennek azonban többnek
kell lennie a levezetés puszta vensbeszédésénél. Egyszóval, Delacroix-val
nem lehet igazolni az absztrakt müvészetet és az absztrakt művészet szó
szólóinak azt az állítását, hogy az ábrázolóművészettel szemben csak az
absztrakt müvészet a tiszta művészet,

Ezzel még nem azt mondjuk, hogy az absztrakt művészet nem mű

vészet, illetőleg - mivel az absztrakt művészettel nagyon sokan és
nagyon könnyen visszaélnek -, hogy absztrakt művészet nem lehetséges.
Teljesen osztjuk Bernáth Aurél véleményét, aki szerint az absztrakt festé
szet sem nem folytatója, sem nem felváltója a hagyományos értelemben
vett természetnek, hanem valami egészen különálló művészet, Mindössze
olyasvalami kapcsolata van az ábrázolóművészettel, mint annak az értelem
nélkül egymás mellé sorakoztatott szócsoportnak volna a költészettel,
melyben együtt volna az értelmen kivül mindaz a hangzatbeli müvészi
elem, amit egy költeményben is megtalálunk lés megkívánunk. Mégis azzal
a különbséggel, hogy míg az önmagukban értelmes szavak öss-zeállítása
értelem nélkül, tisztán a hangzatbeli szépség kedvéért meglehetősen értel
metlen valami - bár akadt már erre is vállalkozó -, addig vonalak és
színek egymáshoz viszonyítása egy elhatárolt felületen lehet egészen érde
kes akkor is, ha a tapasztalati világ ismeretes tárgyaiból semmit sem ábrá
zol. Csak festészet nem lehet belőle soha.

Egészen más volna a helyzet, h'a'az absztrakt művészet fogalmát úgy
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kiterjeszt jük, hogy az megfelelne Henri Héraut óhajának, aki azt mondja
"Az igazi absztrakt művészet számunkra elsősorban pl. az egyiptomi ~ű
vészet, az archaikus művészet, a primitivek festészete, Grecóé, vagy
Georges de la Tomé ..." Ábrázolóművészetünk ilyen szellemű ujjászüle
tése annak a jele volna, hogy kultúránk válságában túljutottunk a krízisen,
melynek az absztrakt művészet egyik tünete.

Somogyi An/al

. A HALLGATÁS VILÁGA

Max Pic ard új könyve* különös iras, tele súlyos mondanivalókkal,
melyeknek lényegét ebben a rövid idézetben foglalhatnók össze: "A hall
gatás jelenti az ember középpontját ... Semmi nem alakitotta át annyira
az embert, mint az a tény, hogy megszűnt a kapcsolata a hallgatással.
, , . Ezáltal nem .csupán egyetlen tulajdonságát veszítette el, hanem lényé
nek egész szerkezete megváltozott."

A hallgatás lényege ebben az értelmezésben jóval többet jelent,
mint egyszerűen a beszéd hiányát. Picard arra a hallgatásra gondol, amely
tulajdonképpen "céltalan", önmagáért való", nem valamilyen cél érdeké
ben kihasználható: ez a fajta hallgatás ugyanolyan "ősi jelenség, mint
a szeretet, a hűség, a halál, mint maga az élet", Néha úgy jelenik meg,
mintha hozzátartoznék a teremtéshez, mintha isteni cselekvés hozta volna
létre, hasonlóan a beszédhez, amelyről Wilhelm von Humboldt azt mondja,
hogy nem "lett', hanem a rá való képességet "közvetlenül belehelyezték
az emberbe",

Picard könyve szerint a hallgatás valóban az, amit címében jelez:
külön világ. Ez nem jelenti azonban azt, mintha a szó szerepének fontos
ságát kétségbevonná. Világosan megmondja: "Elsősorban a szavak tették
az embert emberré, nem a hallgatás" - hozzáteszi azonban, hogy aszó
értelme elsatnyul, ha nem hallgatásból születik. A kettő egymáshoz való
viszonyát ebben az ellentétpárban foglalja össze: "Hallgatni lehet szavak
nélkül, de nincs igazi szó hallgatás nélkül,"

Picard szerint az igazi hallgatást megsemmisitették, ugyanúgy, mint
ahogyan a szavakat is összezavarták. A hallgatás ma nem egyéb, mint
"lárma, amelyik éppen nem rnűködik", vagy rövid megszakitása a Jármá
nak, melyet a mai kor "úgy gyárt, mint valami árucikket". Van ugyan
ma is megszervezett némaság, vannak a szótlanságnak egy vagy más okból
rendelt percei, de értékük világosan kitűnik, ha a kolostorok nemes hall
gatásával hasonlítjuk össze. Mindent egybevéve Picard úgy látja: il. vilá
got a "szavák lármája" hajtotta uralma alá, ennek köszönhető, hogy az
igazság a hazugságtóJ már meg sem különböztethető; a "szavak lármája"
lett a felelőtlenség megjelenési formája; ez a lárma nem is valaminö tárgy
ból indul ki, hanem még csak keresi tárgyát; ellentéteképpen az igazi szó
nak, mely tárgyát megnevezi s mégis a hallgatás fordított formája, a hall
gatás visszhangzása marad.

Ennyit a könyv leglényegesebb mondanivalójáról. Az ijesztően .mé
lyenlátó könyv azonban felfedi az élet egyes megnyilatkozásai és a hall

'gatás között működő vonatkozások összességét is. A hallgatást, mint élet
előtti és halál utáni állapotot fogja fel; mint "természeti alapját a szel
lem, mérhetetlenségének": mint a zene korrelatívurnát. mint a szó termé-

* Max Picarcl: Dic Wclt dcs Schweigens. Itent sch-Vcrlug, Zürich,
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szetes hordozóját, mely figyel a szóra és vizsgálja az embert; mint a köl
tészet termékeny elöfeltételét, melyet megáld az a vágy: ne foglaljanak
el mindent ff szóval, inkább a hallgatással idézzék és tiszteljék a szót.

A képzőművészet is alárendeltje a hallgatásnak: a piramisokban a
csillagok némasága hallgat; a görög szobrokban - az egyiptomiak nyo
masztóan hallgatag szobraival ellentétben - "lazább, derűsebb csend" lakik.

Ki nerri érzi át, hogy a románstílű templomokban a hallgatás mint
alapvető erő, mint az egyensúly megtestesülése él benne? Vagy ki ne
érezné, hogy a középkori képek aranyló háttere a hallgatás transzcenden
tális jelenléte?

A hallgatás a szerelmesek valódi nyelve; "hallgass, hogy meghall
hassalak".

A hallgatás mutat az erkölcsi tájak felé, mert a hallgatás és a lárma
- ("szavak lármája") - úgy viszonyIanak egymáshoz, mínt a jó és a
rossz. Az állatok némaságának az ember számára erkölcsi jelentősége van:
"Sok mindent, amit az emberek szavai felzavartak, elcsendesit az állatok
hallgatása" .

Hallgatásba merülnek a tájak; az évszakokat a hallgatás viszi tova;
a paraszt hallgalva szánt.

Picard érvelésében a pedagógiához is hozzá nyúl; a holt nyelvek
tanítása lényeges, "mert belőlük válik nyilvánvalóvá saját nyelvünk szá
mára a szónak a hallgatásból származó eredete, nyelvünk pedig annál
közelebb marad a hallgatáshoz, mentől közvetlenebbül megőrzi tájszó
Iésát." Ami a hallgatás és a technika viszonyát illeti, Picard ideális talál
kozási pontot talál számukra: "A géppel való élet, a technika önmagá
ban nem kártékony; csak akkor válik azzá, mikor hiányzik mellőle a hall
gatás anyaga, hogy megtámassza az embert."

Alapvető a kapcsolat hallgatás és politikai tőrténelern- között is.
Picard szerint "az is materializmus, ha a történelemnek csak hallható
tényezőit veszik figyelembe". A könyv a közelmúlt eseményeinek meg
értésében ott nyer közvetlen jelentőséget, ahol ilyen felismerések vannak:

"Egyes emberek és népek néma szenvedésében mutatkozik meg kissé
a történelemnek másik arca is, a hallgató történelem. Egyes emberek és
népek jóval több szenvedést élnék át, mint amennyi kifelé látható: míntha
legmélyebb szenvedéseiket nem a "hangos", hanem a "hallgatag" törté
nelem sikján viselnék el. S ezen a ponton. már a hallgatás teológiai táv
lataira nyílik kilátás.

"A hallgatás a természetes. alap, melyen a hit természetfölöttisége
végbemegy. .. Az ember a hallgatásban mintegy kész visszaadni a szót
annak, akitől kapta - a Teremtőnek. Ezért majdnem mínden hallgatásban
van valami szent... Az igaz ember léte állandó újrateremtődes Isten
szava - Igéje - által és megsemmisülés az Isten előtti hallgatásban."

Ám Isten, bármennyire hallgat is, szeretete által szóvá formálja
át hallgatását: az Igévé. Ezzel kapott az ember jelet arra, miképpen küzdje
le a hallgatás démoniságát, a Pascal-i és Baudelaire-i megfogalmazás
"gouffre"-ját, a néma mélységet, amelynek jelképe a szfinx.

Max Picard nem dedukciókra hajlamos elme, hanem a közvetlen meg
látással tapint rá a lényegre; "nem bogozza ki a dolgokat, hanem fel
tárja" -- ahogyan egy helyütt Jean Paulról megjegyzi. Péguy szavait a
barátság valódi lényegéről: "se taire ensemble" - vagyis "együtt hall
gatni" - Picard is mondhatta volna. De irhatta volna Plutarchos is, hiszen
az ő szelleméből született meg a legművészibb, legihlettebb s egyben leg
bölcsebb alkotói percben ez a mondat: "A hallgatást az istenektől tanul
juk, a beszédet az emberektől" H. A.
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TAKÁTS GYULA

Mint a mítoszbeli gorog leány, mikor at.yja fává változtatta, hogy
megmentse a szerelmével üldöző istentől, Apollótól, és félig még leány
volt, de félig már ágak, gyökerek nőttek testéből, - ilyeri a költő is,
akiről itt szó van,és aki ezer szállal nőtt hozzá ehhez a tájhoz. a táj
multjához és jeJenéhez, a hegyekhez és a völgyekhez, a mennyhez, a
földhöz, a Balatonhoz. a táj történelméhez. Hogy később aztán csak az
eget figyelje: hogyan tükrözödnek ott. a földi dolgok?

Ezt a pályát tekintsük végig, mely híven tükrözi a "zsenge vidék"
minden szépségét, a földtől az égig.

Első igazi vallomása a "Carmen Pannonicum"-ban tör felszínre. Pan
nónia árnya és derűje később hosszú -- sohasem tragikus - harcot viv
majd benne, ebben a könyvében azonban, a "Május"-ban, még a csillogó
felszín jókedvű énekesének bizonyul. A hexaméterek táncos, áradó dakti
Iusain, melyeket, alig fékez a köteles forma, frissen csillannak meg a táj
és az otthon képei. "A Duna balparttól ... gyorshabú Dráva-folyó tölgyes
borította vizéig", s ahol északon "a dombkoszorús fodros Balaton dala
biztat". Ami pogány derű rejtőzik ezen a napsütötte vidéken, az sorra
megmutatkozik egy felvillanó képben, diszkréten elsuhanó vagy magával
kérkedő antik hasonlatban. Ez a virgonc pogánykodás, melyet már most
megszelidít a magános férfi eszmélkedő természete, a táj mediterrán grá
ciájában gyökerezik. Nádasban, víz mentén, erdőben üti fel tanyáját. Egyre
csak vándorol, fáradhatatlanul és szeretettel, hogy megismerje a kedves
főldnek minden talpalatnyi darabját. "Ég se tud rólam. Csoda, hogy meg
élek." Ha van valami költőnkben, ami már most maradandó élményünk
lehet, az éppen ez a megkapó természetközelség. mely az ő önkéntes
robinzon-életét olyan különössé és mégis annyi humánummal gazdaggá
teszi. Pogány derű és természetvallás egyesül benne, mint valamikor
Berzsenyiben és dunántúlt-járó Csokonaiban. Ennek a tájnak költöt örök
ségéhez tartozik éppen Berzsenyi óta a klasszikus versformák öntudatos
római-magyar hangulata; de a kötött ének - különös paradoxon --- még
több szabadságot és emberiességet kölcsönöz a költői mondanívalónak.

A rómaiság és magyarság harmóniája azonban nagymértékben mér
sékli az öncélú és gondatlan csíllogást.: melyennek a pannón derűnek

mintha csak felületi kincsei közül való lenne. A tájnak nemcsak hangulata
van, hanem történelme is, és ez a hegyeken, völgyeken és vizeken tük
röződő hagyomány valami furcsa melankóliát vált ki a férfiban. Ez a Dunán
túl töretlenül virágzik benne, mint annakidején Berzsenyiben, vagy ked
ves Kisfaludyjában, aki hanyattfekszik a szép napon a t"iIrold~1 tövében,
és patriarkális románcot kerekít Csobánc legendáiból. Ilonkája úgy sétál
a hegyen kedvesével, mint egy száz év előtti nemeskisasszony az ő érzé
kenylelkű 'poétájának karján. Az érzékenységből költői szépítgetés lesz, a
romantikából pedig, merészebb pillanatokban, mítológiát teremtő fantázia.
A csősz, mikor a hegyekat járja "fejére vág egy régi kalapot, s lovát
vesztett harcosként útrakel". Az ilyen időtlen dunántúli figurákból tobor
zódik új táj-mítológiája. A "Május" legszebb darabjai azok, melyekben
kitűnően találkoznak a költő sokirányú szándékai: természetrajongás és
természetközelség. mitikus népi világ és dunántúli románc-hangulat, népi
forma és klasszikus férfikultúra. Még a főldtől várja szerencséjét, a hagyo
mánytól és az otthontól, de a földi otthon néha már bizonytalan ködökbe
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vész előle, és a múlandóság, mint egy fekete madár szárnyvillanása, egy
pillanatra megérinti lelkét. Kőmüvesek bontják az ősi házat, de a költő

azt fürkészi szemével, ami még magasabban van, mint a leomló tetők, 
és jósol magának:

"Már szállnak az évek és biztos jelek
felétek visznek, tündöklő egek".

A "tündöklő egek" azonban egy időre magukkal vitték a gondtalan
ságba-feledkezett, szépségben-megnyugodott verseket is: "az arcotok még
épp ho'gy rámtekint, de szárnyatok már leng az égi habban", A szép, zöld
táj lassan elsötétül,· a latin szőlődombok csendjét fölveri az átvonuló
hadak fegyvereinek csörgése. A "szárnyas angyalok" gyermekarca meg
szinteIenedik, elborul, - és felüti fejét az ezerarcu rém, a Valóság, árnyéka
elnyeli a fényt; nem versekre, hanem tettekre van szükség! A nap sugarai
pusztulást permeteznek a' táj ra, a Balaton vize lázasan hánytorog, nem leli
helyét. "Láng és felperzselt húsok illata" mérgezi az édes levegőt, az ott
hon ellenséges sziget, a költő úgy fekszik ágyában, mint "zúgó vonatban".
Háború van a világban: egyszerre maradna és futna messzíre: megzavart
nyugalma tettekre serkenti, és ugyanakko.r valami sehol-sincs országba
csalogatja, ahol még érintetlen a föld és az ég. Nyugtalanságai látomá
sokká erősödnek:

"Hajók járnak az ablakom előtt.

Vitorlajuk nagy pilleként suhan.
Egyikkel egyszer elmegyek, tudom,
s a kék viz nem mutatja meg utam".

Reménytelen-e minden, vesv van még alkalom a szép álmok helyett
szép és hasznos dolgokat alkotni? Zavarában barátaihoz, a "kiizzott, szép,
csúcsos hegyek"-hez fordul: vessék le megszekott nyugalmukat, mint el
nyütt ruhát, és mutassák meg magukat öskori félelmetességükben, ontsák
ki lávájukat, kezdjenek "dübörgő dalba". Képzelete hüségesen bolyong
családi és nemzeti multjában, keresi azt a szerepkört, melyet hagyományai
önként rónak rá, a csendes és mégis hősies munka szerepét. Saját nevé
ről ábrándozik, és kapaszkodót talál a multban és jelenben: így épít új
házat magának a [eldúlt pátriában, házat, melyet biztos kerítések övez
nek, de amelyből messzire lehet látni: az egész hazába.

"Takács vagyok ma is! Két zengő szárny közé
szövögetem fajtám dalait.

Lantom a dalszövő, Csak hárfázomrajta,
a költők céhébe lépve át,

s bátor kézzel vetve víg rímekhez kötöm
az égnek lehulló fonalát."

A háború súlyos napjaiban elborul a természet és a táj is. A rokokó
finomságú, Csokonaira emlékeztető Dunántúl táj helyet ad Berzsenyi súlyo
sabb látomásainak, a vidék anyagszerübbé válik és ugyanakkor, a lázas
képzelet hatásaként, légiesebbé. A felindult táj látományai között feltűnik.
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egy új szerelem: az Eszternek nevezett leányt félénk és bizakodó, anyát
kíváno szerelem övezí. Nehéz lenne prózai szavakkal reprodukálnunk azt,
ahogyan Takáts Gyula ennek az új szerelemnek segitségével szép egésszé
alkotja a tájat és a nőt.

"Barátaim, ha egykor kérditek,
ki volt e lány, kit nagyon szeretek,
elmondom néktek, hogy innen való,
hol hermelint von dombokra a hó,
s a tó, berek és nádasok hona
elrejtett álmok titkos otthona.

A legnagyobbak itt a piktorok!
A táj unk lelke rajtuk átcsorog,
s a szép borától részegült kezük
szárnnyá hasadva elrepül velük.
De őhozzá, mí félig ís vezet,
színekbe vinni gyenge az ecset".

Ha a "Május" alaptónusa az idilli zöld, akkor a "Se ég, se föld"-nek,
Takáts Gyula legújabb verseskönyvének, a kék szíh az analógiája. Az a
megfoghatatlan, de csöppet sem elvont kék sz ín, mely valóban valahol
a föld és az ég határán sejlik. abban az "ünnepi magasban", melynek már
több köze van a rnennyhez, mínt a földhöz. Sajátos muzikalitás jellemzi
ezeket a költeményeket. "A fény édes hullámon lovagol", - fény és zene
együtt tör be a mozdulatlanul megpihenö dunántúli tájra. Micsoda különös
erő formálja át ezt a tájat' a költő lelkén keresztül valami égi alkímiával,
hogy minden jelenségben csak titkos utalást lásson sokkal csodálatosabb
és állandóbb belső valóságokras Ez minden bizonnyal magának a léleknek
útja, mely a felszínről szüntelenül a lényeg felé hatol, s ha egyszer ki
bontotta a dolgok külső burk át, ellenállhatatlanul omlik belőle az igazi
világosság. Most születnek meg a' világosság versei, felszabadult örömük
ben túláradó jókedvvel, kérkedőn, túlságosan is ragyogóan. Patakzó türel
metlenséggel, gyerekes örömmel vallanak magukról a dolgok.

"Kigyúl a völgy, a rét s a sok
kéreggel álcázott dolog
belülről fénylik, mint burok,
melyekben lelkes húr zokog."

Ennek a fénynek lándzsás hadseregei először rejtetten, gyéren jelent
keznek; aztán mindent elönt a nap, mindenen átvilágít a lélek. Mint mikor
a vándor elmerüiten halad az országúton, felhős időben, s egyszerre csak,
mint a kilőtt nyílvessző, suhan előtte végig az úton a felhő mögül kilépő

nap gyors, rohanó fénye: - úgy árad el a versekben, zene, fényesség
és újjongás a felhők mögé rejtett kincsek boldog megtalálásán. Tükör
falakból épült terem a lélek, ha egyik oldalról betörnek a sugarak, meg
százszorozva vetítik vissza a szomszédos falak a megnyilatkozó Jényeget.
Mint valami égben rendezett, de a paradicsomi földet tükröző végnélküli
karnevál, olyan a természet: a tájat eddig is lélek itatta át, de méltósá
gos mozdulatlanságából most táncos vigalom lett, ugyanarra a lágy rit-
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rnusra perdül hegy, völgy, erdő, víz, ég és levegő, s mint táncoló leányok
tánc közben bokájukat, úgy villantja föl a természet eddig rejtyetartott
boldog titkait. Az egy-nek látszó dolgok különválnak, amint külön belső

törvényük parancsolja, egyenként mutatják meg magukat, vígan és cin
kosan perdülve meg a szikrázó fényben, égben nőtt almafa zuhan zizzenve,
mint nagy púntlíkás csokor, a földbe. Angyalok légiója árasztotta el a,
vizek felszínét, a hegyekkaptatóit, a nyírfák ágait és a házak ablakait. Szív
pattanásig feszülö, angyalos öröm hullámzik a költő lelkében, mikor meg
látja szárnyas küldötteit az Egnek, kik a sok-sok ídézésre végre megjelen
tek, mint b ájosan-barokkos, huncut szimbólumok.

. Ebben a megváltozott légkörben, megváltozott költői világban más
hangsúllyal jelentkezik a mindennapi valóság is: a nyugodt lelktismeret
tel jelentkező bátor optimizmus hangján. Most a remények növekednek
és szélesednek vizióvá, és a költő nagy összefogásról álmodik:

"Az ember lelje végre meg
az eszmék s népek közt az egy utat,
amely a jóság fái közt
ez őrült bolygón igazra mutat".

Rajnai László

SZINHÁZ FILM

A KIRÁ~Y NEVÉBEN

.!u a huszonkét kötet, amely Bo
iivarnak, "el Libertador"-nak még
az életében, l826-ban Caracasban,
"Coleccion de documentes relativus
a la vida publica de iiberador de
Colombia y de Peru, Simon Bolívar"
címen megjelent, gazdag drámai ha
tású anyagot tartalmaz egy hősi

korról. Korról, amely a kozmikus
kényszerek szükségszerűségével elő

ször 1789-ben nyilvánult meg e
föld számára és a földi történések
ritmusának hullámtörvényei sze
rint viharzott végig a fehér ember
'"civilizált" világán. Venezuelában
'810 áprilisában veszi kezdetét
Bolivar kezdeményezésére az el
nyomó spanyolok ellen inditott
szabadságharc, amely Venezuela,
Új-Granada, Ecuador, majd később

Peru felszabadítását eredményezte.
Az angol fegyverekkel folytatott
küzdelem 1811-1812. években át
menetileg válságba jut, mert a spa
n yolok megverik a felkelőket és

Bolivarnak Curassao szigetére kell
menekülnie, azonbarl csakhamar for
dul a kocka és kezdetét veszi az a
gyŐzelem-sorozat, amely Columbia
és Bolivia köztársaságok forradalmi
megalkotásához vezet.

Ezt a sorsfordulatot tette drá
mája központjává . Emmanuel Ro
bies francia drámaíró, amikor hát-'
térbe állítva Bolivar legendás alak
ját, az őt üldöző spanyol vezérkar
milliőjébehelyezte a cselekményt. Ez
a drámai akció méltó ahhoz a fran
cia szinpadi hagyományhoz, amely
a Tosca és a Fedora konfliktusait
szerkesztette valamikor és a grand
guignol helyzeteit kiapadhatatlan
leleményességgel alkalmazza és
menti át még Sartre existencialista
darabjaiba is.

A spanyol vezérkar egy fiatal,
nemes gondolkodású tisztje, Mon
serrat, megundorodva saját parancs
nokaí embertelen kegyetlenkedé
seitől. igazságtalanság~itól, ame
lyeket a király nevében követnek
el, együtt érezve a szabadságukért
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küzdő, elnyomott bennszülöttekkal
mesz~icekkel és indiánokkal, elő~
~egi.h" Boliv~r" .~zö"kését a spanyol
uldozok gyürűjéböí, Arulására rá-
jönnek és mert nem hajlandó el
árulni a. veszedelmes szabadsághős

új rejtekhelyét, szadista parancs
noka, Izquierdo azt az ördögi ter
vet eszeli ki, hogy elfogatja az utca
első tíz .járókelőjét, akiket össze
zár MonserrattaI, míután közli ve
lük, hogy ha egy órán belül nem
veszik ki a tisztből titkát, vala
mennyiüket agyonlöveti. Monserrat
az elé a lelkiismeretí dilemma elé
kerül, hogy hallgatása tíz ártatlan
ember halálát okozza majd, vagy
BoIivar rejtekhelyének elárulásával
és a szabadsághös elfogattatásával
megfosztja vezérétől, igy a győze

lem minden reményétől a forradal
mat.

A tíz ember találkozását a halállal
Robiesnél nem irányítja semmiféle
sors-filozófiai elgondolás, mint Wil
der "Szent Lajos király hídja" círnű

klasszikus kis regénye elpusztult jai
nak esetében.. A történések sikján
li vak véletlen, a dráma sikján pe
dig a minél hatásosabb "szinszerű

ség" hozza össze egyetlen utolsó
órára a különböző emberi sorsokat.
Foglyok: a gazdag kereskedő, aki
fiatal házas, az őzvegy fiatal anya,
aki kisgyermekeit a bezárt lakás
ban hagyta, amikor kenyérért sza
ladt az utcára, az ötgyermekes fa
zekasmester, egy szép fiatal lány és
még három mesztíc, - továbbá egy
néger és egy indián mellett egyet
len spanyol, egy ünnepelt. színész.
Mindegyik másképen fogadja a. vá
ratlan helyzetet. Fölényeskedve,
könyörögve, értetlenül hitetlen
kedve, dühösen. alkudozva és gő

gös némán. Csak lassan értik meg,
hogy Izquierdo nem tréfált. Mon
serratnak minden erejét elő kell
szednie, hogy meggyőzze a szeren
csétleneket: hallgatnia kell! Emma
nuel Robíes feszülő, lanyhuló, majd
ismét megfeszülő jelenetsorban ro
hamoztatja meg alakjaival Monser
rat ellenállását- eredménytelenül.
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Pedig mintha az író nem rendel
kezne elég szuggesztív ékesszólás
sal, amikor Monserrat arról akarja
meggyözni az ártatlan áldozatokat,
hogy - haláluk szükséges! A leg
többjét nem is Monserrat fanatiz
musa keményíti hőssé az utolsó
pillanatokban, hanem Izquierdo al
jassága. Az írónak ez a figurája
olyan, mintha Kyd, vagy Marlowe
agyából lépett volna át e francia
drámába, vagy Shakespeare Aron
jának a testvére volna. Izquierdo
sorra viteti el és végezteti ki mind
II tízet és mikor Monserrat ekkor
sem beszél, már újabb és újabb
tíz-tíz ember elfogatását akarja el
rendelni, amikor hirül hozzák: Bo
livar végleg kimenekült a spanyol
gyűrűből nincs értelme a további
vérengzésnek és már csak Monser
rat kerül tizenegyediknek a ki
"végzőosatag puskacsövei elé.

A Vígszínház jól összefogott és
'ratásosra hangolt előadásából há
rom fiatal szinész alakítása emel
kedik ki: Szabó Sándoré, Benkő

Gyuláé és Gáti Józsefé. ASzinész,
akinek nem játszania, hanem meg
élnie kell a hősi halált, Robies leg
kitűnőbb alak-leleménye, A nyegle
fölényeskedés től a leggyávább fog
vacogásonát a "sze.rep" -ben ismét
"emberré" váló "komédiás"-t töké
letes helyzet-átéléssel és kiforrott
kifejező készséggel elevenítette
elénk Szabó, aki pályája kezdeté
től fogva a nagyformátumú, immár
Odry szerepkörébe belenőtt jellem
színészí kvalitásait bizonyitja.
Benkő Monserratjának szövege
egyhangúbb és csak a "hősies hall
gatás" színeit keverheti színészi
palettáján, mégis, két ellágyulásá
ban, először a fiatal anya könyör
gésénél, majd a fiatal meszticfiú
kivégzése előtt többet sikerült ad
nia alak-átélésnél: dadogó, majd
nem-megszólalása, e!csukló, alig
hallható beszéln í-próbálása a grand
«uigncl helyzet művészí ábrázolása
volt. Dramaturgiailag a legegyhan
gúbb alak kétségtelenül Izquíerdo.



Ez a tébolyodott ördög mintha "pe
tit guignol"-figura lenne az iró ke
zében, de Gáti József győzi hang
gal és szinészi kedvvel a szadizmus
szinpadi kifejezéseit. Gonda György
előbb tétova, ma id Boltvar mene
külésének szükségességéről meg
győződő öreg fazekasmestere és
Justh Gyula - meneküléséért még
fiatal feleségét is felajánló - ke
reskedője, a gyermekeiért könyörgő

Máthé Erzsébet anya alakja (~s

Békés Rita lázadó mesztic lenva
aknázták kl a Robies szinpadi lé-Ie
ménye jóvoltából kapott hálásabb
szerep lehetőségeit.

N.A.

TALPALATNYI FÖLD,
Új 'MAGYARORSZÁG

Megújuló filmgyártásunknak a "Va
lahol Európában" mellett Iegkrvá
lóbb alkotása a Szabó Pál regény
trilógiájából filmesitett "Talpalatnyi
föld", Már a film elején erezru,
hogy Bán Frigyes rendező tudato
san elkerüli azokat a csábításokat,
amelyek olcsó népszinmű-romantika

felé vinnék az alakokat és a jellem
zést. A zsirosparaszti lakodalom
miliőjében filmszerü módon mutat
koznak meg a jellemek, az öntelt,
erőszakos gazdafiú a hozzákénysze
titett menyasszonnyai; a héthatárra
szó ló lakodalmat kiállitó nagygazda
és a menyasszony szülei, a tönkre
ment szegényparasztok. A lagzi je
lenetei közé vágott, magányosan
borozó legényalakja már előrevetíti

a későbbi jelenetek drámai feszült
ségét. A felvételezés változatos,
nem időzik sehol a szükségesnél
tovább, a rövid párbeszédek pon
tosan illeszkednek a maguk helyé
re, a képek mozgalmasak. Talan
ezek a lakodalmas táncjelenetek
húzódnak kicsit tovább a kelleténél,
de ez sem egészen megokolatlan,
mert így jobban kihangsúlyozza
ennek a kavargásnak ritmikai ellen
tétét az elszöktetett menyasszony

13*

eltűnésén megdöbbent emberek
néma arckórusával. A kulturált ren
dezés helyesen bánik a mellékala
kokkal, nem csupán statisztériaként
mozgatja, hanem élettel telíti, súly
lyal alkalmazza őket.

Ugyancsak minden díszítéstől

mentes, egyszerű eszközökkel tud
környezetet és hangulatot adni,
légkört teremteni; mint a szegény
paraszti miliőrajzzal a nász hajna
lán: a szerelmesek szegénységének
és boldogságának jellemzésével a
film egyik legkedvesebb jelenete
ben. Ugyanilyen mértéktartó s ép
pen ezért erőteljes hatású, amikor
a kibontakozó társadalomrajzban a
szegények sorsának kiszolgáltatott
ságát mutatja meg. Maga a mese
csupán egyéni sorsok szerelmi tör
ténete lenne, nem egész közösségre
kiható probléma, ha nem fonódnék
bele az elmúlt idők társadalmi erői

nek szövevényébe, ha az egyéni
sorsokból nem nyilnék a nagy
egészre tartozó szociális távlat.
Magyar filmben kevés megrendí
több jelenetet láttunk, mint a ku
bikolásról felvett képsorozatot, a
nehéz földrnunkéval némán dolgo
zók felé az ebéddel közelgő asszo
nyok, gyerekek néma csoportjával.
A figyelmet jól rögzítő képek kötik
össze a drámai epizódokat, az
emberi méltóságuk megalázottságáig
kiszolgáltatottak sorsát csakúgy,
mint az értelmes, küzdésre kész
parasztfíú szívós munkáját. A tár
sadalomrajz a végső jelenetekben
nyer teljes értelmet, amikor a hős

a szeoénvnarasztí életek közösségé
nek hősévé válik előttünk.

A fiatal Szirtes Adám tiszta ősz

tönzésű, emberi művész, alakítása
tel [esen kiforrott. Mészáros Agi tö
rékeny alkata, finom kedvesséoe
legszebb tulajdonságaival jelenik
meg előttünk,

Méltán nevezhetjük a munka és
az újjáépítés filmjének az "Új
Magyarország"-ot. Dokumentum
film ez: dramaturgiai értelemben-
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'vett cselekménye nincs. Az ilyen
filmek felépítése egyike a legnehe
zebb feladatoknak. A néző figyel
mét a képek összeillesztésével, vá
gásával kell ébrentartani. Lidia
Sztyepánova hiánytalanul felel meg
ennek a feladatnak. A jelenetezé
sek nem száraz adatokat mutatnak
be, de nem is egyszerüen riportok;
az egyes részek egy-egy vezető gon
dolat köré csoportosulnak. Az alap
eszme: megmutatni, . hogyan írja

KÖNYVEK

történeimét a felemelkedő nép. A
mai fejlődés lendületes montázsaiba
a mult gyászos' eseményeinek ké
pei is jó jellemzéssel illeszkednek
bele. Látjuk az ostrom szörnyű em
lékeinek, a romházaknak javítását,
rombadöntött hidaink újjáépítését;
látjuk a bányászok munkáját a föld
alatt, a vasgyárak munkásait a ko
hók mellett, a kitüntetett dolgozó
kat, a hároméves terv hőseit

S06s László

A TEGNAP KRÚNIKÁSA*
(W. Somerset Maughumról)

A cap ferrati Maugham-vílla falán kabbalisztikus jel van, amely
arab babona szerint minden rossztól megóvja azt, aki házára festi. Ezt a
jelet megtalálhatjuk valamennyi angol Maugham-kötet kötésén is. E ba
bonás jellel űzi el magától az író a rosszat, - s mi lehet ez a rossz?
A sikertelenség, a kockázat, a tévedés. Szerenesés ember, szerenesés iró,
akinek minden kijutott, amit hosszú élete folyamán eddig elnyerhetett:
népszerű volt és gazdag, sikeres és megbecsült; olvasói vannak a vilag
minden táj án, s csekkönyvére Indiában épúgy fizetnek, mint Párizsban;
bejárta a világot, volt orvos és az Intelligence Service kémje: élt Ameri
kában és az indiai szigetvilágban; járatos fűúri szalón okban és színházak
kulisszúi között. Most hetvenöt éves, - elmondhatja, hogy minden sike
rült, amit elérni akart és általában szinte többet ért el, mint amennyi egy
írótól ildomos, Ezt a hetvenöt évet azonban nemcsak siker kísérte, hánem
irígy gyanakvás. Onéletrajzában - pontosabban: az életéről mondott
véleményében - írja, hogy a kritika általában mostohán bánt vele, tized
anny t, jót sem kapott az irodalmi bírálattól, mint nála jóval kisebbek és
kevesebbek. S megmondhatjuk most: a lekicsinylést végeredményben
époly kevéssé érdemelte meg, mint a feldícsérést. De akárhogyan ís volt,
egy valami mindig kijárt neki, s ez az egy mindig joggal: a népszerűség.

Egy szerenesés. népszerű iró, - így jellemezhetjük röviden a
hetvenöt éves W. Sornerset Maughamot. Mi az oka ennek a szerenesének
és népszerüségnek? Az él tudatosság talán, amellyel életét irányította, az
a biztonság, amellyel mindig csak azt akarta, amit tudott és sohasem vál
Ialt kockázatot. Voltak eszményei, így Csehov és Maupassant. Csehovot
becsüli többre és Maupassant-t követi, mert tisztában volt azzal kezdet
től, aogy erre szánta őt a természete. Jól átgondolt, mozgalmas története
ket akart mindig írni, olyasmit, amihez elsősorban a fantáziája szükséges,
s nem a Iírája. Világosan tudta, - s ez a szó: "tudom", a lényegét jel
lemzi magatartásának -, hogy a fantáziája erősebb, mint.a lírája. Ezért
engedte át magát mindig a képzelet csábításainak, s ezért soha a líráé-

• ,Életem" (The summing up.) Fordította: Vas Is tván - ,A végzet játéka;',
(Creatures of círcumstance) Fordította: Bókay János. - Hévaí, 1948.
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nak. Igy követte és vezette tovább Maupassant novella-típusát. Azt írja,
hogy sohasern vadászott témák után, mindíg volt a fejében raktáron jó
néhány. Igy volt ez, mert maga az élet adta témáit, az, amit látott, tapasz
talt, mindig a fogható, a valóságában különös, s ezt fejlesztette azután
egy rendkívüli fantázia színességével.

Neki is voltak adósságaí élete lírája felé -, a mai Maugham akkor
született meg és alakult azzá, akínek ísmerjük, amíkor lerótta ezt az adós
ságot, megszabadult tőle. Az "Orök szolgaság"-ban foglalkozik először és
utoljára önmagával, belső fejlődésrajzát adva életfelfogásának, hogy az
után az "Eletem"-ben már egy lezárt és tovább nem mozduló fejlődés

eredményeit vegye számba. Mindaz, ami e két könyvön kívül és túl van:
játék ét valósággal, a tapasztalt és látott dolgok rögzítése, a színes, ön
ellentmondó élet. S amíg ezt írja, addig tart a varázsa. Gondoljunk remek
műveire, ,- hideg és kiszámított és mégis varázsos remekek ezek, - az
"Ordög sarkantyújá"-ra, a "Sör és perec"-re, a "Színház"-ra, az índíai
szigetvilágból származó nagy novelláira, az "Eső"·re, "Neil MacAdarnre",
"Vörös Tedt-re, "Levél"-re és még egynéhányra. De akár a remeket, akár
a mindennap termékeit olvassuk, ugyanazt a szellemi-emberi magatartást
érezzük az íróban: kényelmesen meséli el érdekes, csattanóra kihegyezett
fanyar filozófiájú anekdótáit. Mindig személytelen, so'sincs köze törté
neteihez és hőseihez, se a történetek, se a hősök nem árulkodnak az író
ról, - közli amit hallott és látott, legfeljebb annyit tesz, hogy egy kis
erőszakkal a csattanó felé tereli a történetet, mert jól tudja, hogy az
élet a csattanóval legtöbbször adós marad, s így a maughami híres élet
szerűséget is ki kell kényszeríteni. "A végzet játékai" egyik novellájá
ban írja egyhelyt: "az élet egyik udvariatlansága a sok közül, hogy rit
kán kap ai ember töle kész, kerek történetet". Ha egyáltalában van írói
magatartásának és módszerének tragédiája, az nyilván az, hogy alakítani
kell a valóságon és nem elégedhet meg egy-egy ironizáló, gúnyosan
résztvevő vagy helyeslő megjegyzéssel.

Amit a maughami életmű nyujt, az nyilván maga a valóság. Kinek
és minek a valósága, - kérdezhetjük. Hiszen jórészt az úri társaságok
történeteil halljuk, mintha szalón-égkör venne körül mindent. Az élet
egy szelete ez, s nem látjuk' ai egészet. Maugham ifjúsága tájain, mielőtt

elkényelmesedett, a valóság másik részét is írásaiba vonta: a "Lisa' of
Lambeth'I-ben, az "Orök szolgaság"-ban. Es később is elővillan furcsa
impassibilitéjéből, társadalmi korrektségéből, hogy kritikával él abban a
világban, melynek krónikása. Ez a kritika sohasem éles, sohasem lelki
ismeretet felrázó, míndig inkább undorodó. Nem szereti - más szó aligha
fejezhetné ki ilyen pontosan: - a gusztustalanságot. 'Egy-egy emberi
hibát, bűnt, ízléstelenséget úgy csippent fel két ujja hegyével szinte, mint
valami undok bogarat. S közben - ellentmondásokban nem, szegény élet
művének ez a legérdekesebb ellentmondása '-, majdnem mindig csak
szennyes vagy züllött lelkeket, perverz vagy önmagukban ízléstelen tör
téneteket mond el. Ahhoz, hogy ez az undorodás morális értelemben
építő lehessen, ahhoz hiányzik belőle a részvét. Maga is bevallja, hogy
egyik legfontosabb tulajdonsága az önzés, ezért ragaszkodik úgy saját,
ítéletet nem mondó, rögzítő és beszámoló szerriléletéhez. Szenvtelen 
néha derülni tud a világon, szívből nevetni, vagy mélyen felháborodni
soha. Ezért nem lesz soha ígazí társadalom-krítíkus vagy társadalom
karríka tú rí sta.

Mi hiányzik belőle legjobban? Míért nem tud igazán nagy lenní?
Mondottuk már: a részvét és a hít. Erre a két tulajdonságra - így há
mozhatjuk ki önvallomásaiból - egyszerűen níncs képessége. A részvét
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hiányáról már szóltunk, a hitről maga beszél az "Életem" hosszúra nyuj
tott befejezésében. Azt vallja: "talán az egyetlen dolog, amiről biztos
vagyok, az, hogy semmiről sem vagyok biztos". Ez a vallomás voltakép-:
pen rumdennek a tagadását magába foglalja, igya hitét is. A századvégén
volt fiatal, a filozófiában Schopenhauer volt az első élménye, még heidel
bergi diákéveiben, utána Hume kötötte le, s végigolvasta kora vala
mennyi divatos filozófusát, voltaképpen csak azért, hogy saját filozófiája
a "semmi sem biztos" mellett döntsön. Vallásos környezetben nőtt fel,
.anglikán pap nagybátyjánál, itt hitéletet kényszerült élni, 'de ez egész
fiatalságában kényszer volt számára. A latin országokban megérzett vala
mit a katolikumból, de annak igazságát azonban átérezni nem tudta, csak
mint valami különös, színes élmény maradt meg benne, olyasféleképpen,
mint egy-egy sevillai bikaviadal vagy tarka délszaki fiesta. Különösebb
rokonszenvet nem érzett iránta, hősei között sincs senki, aki legalább
becsülettel élné a hitét, s neki, aki annyit foglalkozott a "végső dolgok
kal" - akár az élet, akár az írás titkának megismerése terén -, a meta
fizika mindvégig idegen maradt.

"Az élet szépsége" - idézi önéletírásában Luis de Leónt ....:.. "nem
más, míníhogy míndenkí a természetével és feladatával megegyezőn cse
lekedjék". Ha ezt vallja életbölcsességenek. akkor megtalálta az élet szép
ségét, Természete a szemlélődőé volt, ezt fejlesztette ki magában való
ságos művószetté, És ezt illusztrálják tnűvci, jók és gyengék egyaránt, 
it "Lisa of Lambeth"-fiJl egyik utolsó elbeszélés-gyüjteményéig, il "Végzet
játékai"-ig, - ezt bizonyítja egész kényelmes, íróníkusan sztoikus élete.
És a feladatát, aniit maga elé tűzött, ugyancsak utolsó szóig beváltotta:
megmutatta az életet, az embereket, és nem kommentálta őket. Minden
művére illik most megjelent nove!lás-kötetének eredeti címe: -"A körül
mények teremtményei", Miért élünk és miért kell élnünk, mik a felada
taink a világban és a világon túl, - erre sohasem felelt. Csak azt mondta
meg minden sorával, hogy ő miért élt és az ő feladata mi volt. Maga is
tudja, hogy kevesebbet adott, mint amennyit egy nagy írónak adnia kel
lett volna, de összefoglalván életének és működésének eredményeit, be
vallja, hogy mindig csak annyi akart Icnní., amennyi lehetett: Furcsán
rokonszenves-ellenszenves lényének a mértéktartás ez ismerete ad ran
got a képességeiken és lehetőségeiken túlduzzadó írói egyéniségek felett.
Ezzel a magatartással jellegzetesen a tegnap írója, egymagában fejezi ki
a századvég magatartását, az impassibilitévá vált voltériánizmusát. Min
den irása remek mulatság, a gyenge is és a formában remekművű is.
Olvassuk, oda kell figyeln ünk erre a kellemes hangra, melyből a nagy
realista elbeszélők akcentusát érezzük kí olykor. Már ma anakronizmus 
.ami friss benne, az is clúszik az idővel. Thurzó Gábor

VALLAsI IRODALMUNK rJJ
MűVEI. - A vallásos élet és tudás
benső elmélyítését szolgáló, hit
buzgalom, aszketika, vallási pedil
gógia terén mozgó új művek - az
igényekhez képest sajnálatosan
gyér - sorából első helyen egy ter
jedelmében is nagyszabású, több
mint ezerlapos imádságos könyvéről

kell megemlékeznünk. Címe: "Sze
ráfi lángok"; összeállitója a kiváló
ferences bölcselő és teológus - s
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egyben vallásos néprajzunk egyik
kiemelkedő művelője, - Dóm Ince.
A cím is, de a szerkesztő neve is
rávilágít a mű sajátos jellegére:
elsősorban a nagyszerű franciská
nus imaélet és misztika értékeít
teszi az imádkozó katolikusok köz
kincsévé. E franciskánus vallásos
ság kezdettől fogva határozottan
népi irányú, s mint ilyen, közösségi
törekvés ű, Dám Ince elsősorban eze
ket a szempontokat, ezeket a mély



ferences és népünk vallásos életé
ben élményien magyarrá avatódott
hagyományokat érvényesitette a
"Szer~fi lángok" megszerkesztésében,
ájtatosságainak és imádságszöve
geinek kiválogatásában..Müve, gaz
dagságában és teljességében, hiány
talan vezetője mind a katolikus
hívőnek, . mind a hivők közösséget
nek az egyházi év liturgikus drá
máján át. A ferences bensőségesség

melegével járja át a magánájtatos
ságot, a közös áhitatgyakorlatoknak

- pedig fokozott világossággal állítja
középpontjukba a kegyelmi világ
alapvető tényeit és a hit életünk
lényegét érintő misztériumait. Az
egyéni vallásos elmélyedés és a val
lás valóságainak közösségi átélése
oly szerenesés. oly modern s oly
tradicionálisan franciskánus módon
egyesül a "Szeráfi lángok"-ban,
hogy bizonyára az imádkozó hivek
szeretetében is méltó utódja lesz
századok magyar imádságos életét
irányító elődeinek, az "Arany ko
roná"-nak. "Szeretet kötelei"-nck.
(Magyar Barát kiadása, Budapest,
1949, a "Szent vagy, Uram" énekei
veL)

Igen hasznos, nagy hiányt pótló
munka Rajz Mihály áttekinthető,

könnyen kezelhető, világosan ós
élvezetesen megírt. külső formájá
ban is szerenesés. zsebkönyvszerű

műve, az "Elmélkedések a katektz
musból" (Korda kiadása, 1947).
Akárcsak Dám Ince imádságos
könyvét - vagy korábban Sik Sún
dorét, a "Dicsőség, békesség"-et ---,
ezt is a vallásosság pozitiv elmélyi
tésére. tartalmának tudatositására
való határozott törekvés jellemzi.
Mint maga a szerző is rámutat első

fejezetében, elsőrendű célja annak.
a langyos, kompromisszumos, pusz
tán csak_ "tudomásulvevő", de nem
"élő" kereszténységnek a leleple
zése és felszámolása, amelynek leg
árulóbb és legszégyenteljesebb jele
talán az Isten megrendítő valóságát
szentimentális hazugsággá fonv-
nyasztó "lstenke"-fogalom volt.
..Takarítsuk el lelkünkből ezt a torz

fölfogást"- írja Rajz Mihály s a
szenvedélyes, okos, férfias Isten
keresés útjait tárja föl a hivők előtt.

A "dogmából táplálkozó élet" útját,
a mai ember nyelvén, és a mai em
ber igényeihez, szemléltetésmódj á

hoz, látóköréhez alkalmazkodva.
Valóban illik könyvére a szabv á

nyos reklámszöveg, ezúttal azonban
teljes komolysággal: mint a valla
sos műveltség vezérfonala, "egyet
len katolikus könyvtárból sem hiá
nyozhatik".

Ennek a vallásos műveltségnek,

s egyáltalán a katolikus vallásos
életnek, magának a katolikus val
lásnak az alapja, forrása, szeglet
köve a kinyilatkoztatás, a szent
írás. Néhány évtizeddel ezelőtt még
jogos volt a panasz, ho,\(y a katoli
kusok többsége éppen ezeket a szent
szövegeket nem ismeri eléggé, rnert
nem olvassa eleget. Ma már világ
szerte észlelhető a szentírás iránti
érdeklődés nagyarányú föllendűlése,

az evangéliumnak - mondhatnók 
új "népszerűsége", ami nélkül
egyébként komoly vallási megúj
hodás elképzelhetetlen. Vannak
azonban a szentírásnak könyvei,
amelyekben sokkal jobban mélyed
hetünk el úgy, ha fölidézzük egy
kori környezetüket, hátterüket, tör
téneti talajukat. hogy aztán annál
meggyőzőbben világosedjék meg
előttünk örök ~rtalmuk és örök tar
talmuk időszerűsége, folytonosan
aktuális tanítása és parancsa. Ilyen
kettős tájékoztatást nyujt - egy
részt a történeti keretből, másrészt
a minden időkben érvényes "alkal
mazásróI - Kosztolányi lstván "Igy
szerétett az Isten" című műve, "be
vezetés az újszövetségi oktatóköny
vek (vagyis az apostoli levelek) és
a Jelenések Könyve olvasáséhoz"
(Korda kiadása, 1948). A munka
módszerében is igen szerencsés:
együtt nyujtja a szöveget a tudni
valókkal; igy a mindennapi elmél
kedés és szentírásolvasás céljára is
kiválóan alkalmas.

Ugyancsak a személyes és közös-
ségi vallásosság elmélyitésének
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szándéka sugallta Túrmezei Petetic
"Előkészítő oktatások az első szent
gyónásra és szentáldozásra" címu
művét, (Korda kiadása, 1947 )
A Kompromisszumos muítszázadí
gondolkodás a gyermekek előkészí

tését a szentségekhez járulásra jó
formán egyedül csak a hitoktato
föladtanak tartotta; holott a leg
jobb, pedagógiailag is kitünően kép
zett hitoktató munkájának sikere
sem lehet bizonyos, ha a szülők

nem osztoznak benne kellőképpen.

Túrmezei István könyve éppen ezért
szól nekik is. Módszere modern, lé
IEJktanilag szil?rda~ megalapozott,
~ nemcsak az evszazados gyakorlat
kikristályosodott 'elveít tartja szem
előtt, hanem a külföldí. elsősorban

francia gyermek-pasztoráció 'nagy
eredményeit.is. Külön értéke, hogy
ügyesen válogatott, szemléltető kis
történetei mellett a gyermeki val
lásosságot már ebben az első nagy
élményben szilárdan odakapcsolja a
forráshoz, a szentíráshoz.

Don Boscónak, a modern peda
gógia és a legújabbkori keresztény
ség e nagyszabású alakjának, az
Egyház e jellegzetesen korunkbeli
szeritjének nevelői világát ismerteti
meg, valóban riportszerű kőzvetlen

séggel, Fascie Bertalan könyve:
"Don Bosco nevelési módszeréről"

(Adám László Iorditása, Szalézi Mú
vek kiadása, 1948). Az olasz szerző,

a szalézi rend tízenkét esztendővel

ezelőtt elhúnyt büszkesége, egyíkr)
volt a Don Bosco-féle nagy hagyo
mány legkitűnőbb és legtevéke
nyebb örököseinek, maga is első

rendű gyakorlati és elméleti perla
gógus és szervező, a szalézí isk.olál~

és a turini egyetem tanulmányt
rendjének előkészitője. Műve egy
részt a mestert, Don Boscót szólal
tatja meg, másrészt a saját "nw
gyarázatait" kőzli - amíhez a for
dító szakszerű felvilágosító jegyze
tei járulnak -: így jóformán teljes
képet ad korunk egyik legnagyobb
és legsikeresebb nevelői vállalkozá
séról. Módszrt és eredmények e té
ren távolról sem korlátozódnak
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pusztán csak az iskolára; alapvetően

érdeklik a keresztény családot, ke
resztény szülőket is: hasznos irány
elveket adnak nekik és megmutat
ják, hogyan lehet és hogyan kell
ezeket az irányelveket a gyakorlat
ban alkalmázni, - hogyan lehet és
hogyan kell, az erőszak és kényszer
minél teljesebb mellőzésével, egész
emberré, egész jellemmé nevelni a
gyermeket.

Pataki Géza "Hivatalosak és vá
lasztottak" című könyve (Szalézi
Művek kiadása, 1948) elsősorban

papoknak és papnövendékeknek
szól, mégpedig "nem a sacerdetium
dogmatikáját fejtegeti; nem lelki
pásztori témákat tárgyal; a papot
akarja szembeállitani a papi esz
ménnyel, és ennek tükrözéséri ke
resztül önmagával, hogy belássa: a
pap első föladata saját maga meg
szentelése, mert az életszentség az
az erő, amelyen keresztül másokat:
a híveit is megszentelheti". Szán
déka szerint tehát nem elméleti,
hanem gyakorlati jellegű, s éppen
ezért tarthat számot a papságé mel
lett a hivők érdeklődésére. Ez utób
biakat ugyanis megismerteti a papi
életnek nemcsak szellemével, hanem
problémáival is; ugyanakkor pedig
rávílágít arra, hogy a maguk rend
jében és keretei között az Egyház
világi tagjaiban szintén bizonyos
"papi" lelkületnek kell élnie, mert
csak így munkálkodhatnak rendel
tetésük betöltésén, Krisztus titok
zatos Valóságának történelmi meg
testesítésén. (y. y.j

FRANCIA UTAZOK MAGYAR
ORszAC;ON. Birkás Géza könyve.
.- A szegedi egyetem kiadása. Sze
ged, 1948.

A szegedi egyetem érdemes fran
eia tanára, Birk ás Géza hosszú
évekre terjedő kutatásainak ered
ményeit foglalta össze ebben a kö
tetben. A magyarokat mindíg iz
gatta ,mit gondol róluk a külföld, de
különös kívácsisággal és szinte sze
rongó aggódássallesték, ha egy-



egy francia utazó nyilatkozott arról,
mit látott a nagy európai turisztí
kától sokáig igen félreeső orszá
gukról. Ennek az izgalomnak mé
Iyenfekvö társadalmi okai vannak:
egy olyan nemzet, mint a magyar,
melynek annyiszor és olyan sokáig
kellett küzdenie önálló létének el
ismertetéséért és saját öntudatának
felfedezéséért, minden külföldi meg
szelalásában saját létének igazolá
sát, öntudatának visszfényét keresi.
A közvetlen, nem éppen jóindulatú
szornszédon túl élő franciát pedig
elfogulatlan, vagy legalább is érdek
telen tanunak tartotta a magyar, mi
óta nemzeti öntudata határozottab
ban kialakult.

Ezért igen érdekes Birkás Géza
kőnyve. Benne megtaláljuk a leg
régibb középkor zarándokaitúl
kezdve a legújabb korig a külön
féle típusú, gondolkodású, célú uta
zók listáját, feljegyzéseiknek, köny
veiknek bő ismertetését.

Ezeknek a feljegyzéseknek a for
rásértéke rendkivül különhöző. A
magyar mult kutatója számára ter
mészetesen érdekességük a régiség
arányában nő, mert népünkről. or
szágunkról olykor villanásszerűen

festői, vagy legalább is hazai for
rásokból ismeretlen részletekre buk
kanunk bennük. A Zsigmond-kora
beli Bertrandon de la Brocquiére
például már leirja Szegedet. mint
egyetlen mérföldnyi hosszú utcáhól
álló nagy falut, a Tisza halböségét,
több ezerre becsült halászseregét.
Budán franciéul jól beszélő zsidókra,
francia mesteremberekre talál, töb
bek között egy Arrasból hozzánk ve
tődött szövőrnesterre. A II. Ulászló
jegyesét kísérő fegyverhirnök pon
tos leírást őrzött meg a fényes ce
remóniákról, lakomákról, melyek ezt
a fejedelmi nászt kisérték.

Kevésbbé ismeretesek a törők-'

kori utazók feljegyzései; ezek közül
nem egyet Birkás Géza ismertetett
először a magyar irodalomban. A
díplomáciaí küldetésben utazó Gue
briant-né kisérője, de Laboureur, cl

Felvídékről nyujt festői képet: el-

képzelhetjük, milyen különös érzé
sei lehettek ennek cl Varseilles le
vegőjéhez szokott úrnőnek, mik.or
az árvai utakon kellett átvergödníe,
majd a Vágon tutajon leereszkednie!
Arvában . csak egy pásztorral talál
koztak, aki "egy gyökérből való,
hosszú tülköt fújt, mely durva re
kedt hangot adott. Juhbőrből ké
szült ruhájában és lábbelijében
olyan volt, mint valami vadember".
Árvaváralja vendégfogadójában a
rossz levegő és a részeg emberek
miatt kénytelenek voltak a finom
nagyságák a pince pftvarán aludni.
A török harcokban résztvevő fran
ciák egyike-másika megütközik a
háború borzalmain: Bassompierre
szerint "nagyon kegyetlen dolog
volt nézni", hogy ölnek le a ma
gyarok nyolcezer törököt, akik az
adonyi sziget körül adták meg ma
gukat. A szent-gothárdi csatában
résztvevő hanciákatkisérő isme
re tlen pap leirj a az elpusztult or
szág képét (ezt a leírást Kosáry ta
lálta meg nemrégiben).

Sok helyen fatörzseken, rőzse

kötegeken, emberi hullákon jártak.
máshol a gyalogos katonáknak VIZ

ben kellett gázolniok, egyik kezük
ben levetett ruhájukat, a másikban
puskájukat tartva. A falvakban
senki sem lakott, lakóik az erdőben

bujdostak s ott rablásból, toszte
gatásb61 éltek. A franciák lépten
nyomon holtakba és haldoklókba
ütköztek, ezek jórészt a császári
hadsereg -hátramaradt katonái vol
tak, akik az éhezéstől elgyengülve
nem tudták folytatni útjukat s ott
hevertek a kerítések aljában, a ho
zótokban s a kátyúkban cipő, süveg
és fegyver nélkül. A haldoklóken
próbáltak segíteni, enni-inni adtak
nekik, a pap meggyóntatta öket.
Egy helyen egy asszony hullájára
akadtak, két gyermek volt mcllette,
az egyik meghalt, a másik még élt
és halott anyja emlőjét szívta.

A régi kép: a katonáival nem tö
rődő császári sereg siralma 'és az
ártatlan nép rettenetes nyomorú-
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sága! Bauffremont is felháborodva
jegyzi meg, hogya császári sereg
idegen tisztjei nem törödnek a
fegyverek dicsőségével és vissza
vonulnak, mihelyt a császár szol
gálatában meggazdagodtak. Des
hayes kitűnő megfigyelése, hogy a
török egyáltalán nem törődik a re
mek budai királyi palota karban
tartásával: "nem áldoznak egy csap
szeget sem rá, hagyjákbeomIani a
tetőt és elpúsztulni a szobákat: a
Iödolog az, hogy fedél alatt Iegyo
nek, egyebet nem kívánnak; ha ogy
szoba tönkremegy, inkább a pincé
ben húzódnak meg, semhogy vala
mit kőltsenek rá". Nagyon feltűnik

általában az utazóknak, hogy SZE

retik a magyarok a boritalt és Thö
köly kioktatja La Motray nevü 'len
-dégét - ez bevallotta: azért nem
igen látogatja, mert nem birja a sok
ivást, - hogy Magyarországon sér
tésszámba megy, ha valaki nem
iszik'a vendéglátó gazdával.

Különösen tanulságos ezeken az
útleírásokon keresztül, mint fedezik
fel apránként az Alföldet a francia
utazók. A régebbiek megdöbbenés
sel nézik a nagy pusztaságot s a
lakosság szerény életmódját, majd
lassan-lassan felfedezik, hogy a föld
itt más életmódot követel. De ez
már a legújabb idők vívmánya,
mikor az idő - Lcnau és Liszt nyo
mán - meghozza az alföldi magyar
cigány-romantikáját. Viszont a bre
ton Gustave de La Tour, aki hat
évet töltött Aradon és környékén
mint ulánus hadnagy 1843 előtt, VC-l

lósággal szerelmese lett az alföldi
síkságnak és a cigány-romantikMól
függetlenül fedezte fel honfitársal
a magyar életet. De a cigány-ma
gyar romantika halhatatlannak lát
szik: még maga Birkás Géza is ka
pott francia ismerősétől A mon ehet
Tzigane ajánlással könyvet.

Persze a romantikus írók, rnű

vészek, festők és zenészek galériája
is tanulságos, bár ezek, De Geran
don kívül, igen rövid időt töltöttek
magyar földön. Nagyjából az első
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világháborúval zárul a kötet, melyet
a magyarság lelkiségével és társa
dalmi kritikájával foglalkozók egy
aránt nagy haszonnal olvashatnak.

Eckhardt Sándor

SIRATO. Tőrők Sophie versei. 
(Baumgarten Ferenc Irodalmi Ala
pítvány kíadása. 1948.)

Fájdalom van e versekben, oly
elevenen, hiteles és gyötrő, hogy
láttán és vele érezten elhallgat rni n
den mérlegelés és bírálás, elhullgut
il megjelenési formát latolgató eszté
tizmus, s csak a megrendült "élvezö'
marad, szívében a költőasszony
együtt és továbbrezgő kínjával,
gyógyíthatatlan magányával. S ez
talán a legtöbb, amit versekről

legalább az olvasó szemszögéből

mondani lehet.
Valóban sirató énekek ezek,

indus özvegyek máglyáira gondo- .
lunk róluk; bár ez az asszony nem
meghalni akar, hanem élni tovább,
megsokasodott és óriásira növeke
dett feladattal terhelve: a maga életé
ben, eszméletében, kínjában tovább-o
életni nagy halottját. Ezeket a ver
seket és így csak asszony és más,
mint asszony, meg nem írhatta.
Vannak sorai, mondatai, olykor
csak egy kép, vagy egyetlen jelző,

melynél az olvasó döbbenten meg
áll, s egy pillanatra visszafojt ja lé
lekzetét. "Már csak énbennem do
bogsz!" írja a "Nálad a mérték"-ben,
és: "láthatatlan parancsaidra lehúnyt
szemekkel hallgatózom".

"Növök és tágulok és terjedek,
hogy ne szorítsalak, hogy ne

szenvedj.
Néma kiáltás, hogy elférj bennemI
Hogy élj I hogy élj! hogy élj!

Az "Almák" című vers, - talán
a kötet legszebb darabja -, asszo
nyian idillikus báj ában, szemben il

kérlelhetetlen enyészettel, valóban
kísérteties és megdöbbentő. Tudna-e
más, mint aszony, - a szó teljes
és legigényesebben leszűkített ér-



telmében asszony - olyan sorokat
leírni - mert érezni? - min t a
"Sem Angliát" első sorai:

Ma reggel, álmomból ébredve az
jutott

eszembe hirtelen: hogy nem voltál
sohasem

Görögországban - s szívem össze
facsarodott ...

és a végén:

... engem se, ki
olthatatlan szomjaíddal szomjú

hozom ...

Egy gazdag és teljes asszonyi lé
lek jajkiáltása e kötet; egy léleké,
aki nem fut meg a ráomló feladaf
elől, amit a nagy férfi párjának
lenni jelent, s vállalja akkor is,
amikor ez már csak kín és magány.

Sík llmű

Új MAGYAR PROZA. Bisztray
Gyula könyve. - Magyar Tudomá
nyos Akadémia, 1948.

Mintegy tizenöt éve vajudó vál
lalkozásnak utolsóelőtti kötete ez a
könyv. Horváth János "Magyar ver
sek könyvé"-vel indult el a sorozat,
melynek a magyar irodalom minél
szélesebb réteget felölelő, népszerű

bemutatása volt a célja. Költésze
tünk egy kötetbe sűrített antológiája
után a prózát három kötetre ter
vezték a szerkesztők; Kerecsónyí
Dezső "Régi magyar prózá"-ja a
XIX. századig terjedő anyagot gyüj
tötte egybe, Bísztray Gyulának most
megjelent második kötete pedig a
XIX. századról ad keresztmetszetet.
A harmadik kötet még nem jelent
meg.

Bisztray Gyula rendkívül gondos
és körültekintő válogatás alapján
szerkesZtette meg a művet. Kazin
czytól Arany Lászlóíg a mult szá
zadbeli irodalomnak csaknem min
den ágát megtaláljuk, az anekdota
tól a tárcáig, a regénytől a vezér
cikkig. Egyszersmind azonban élJ
pen ez a dícséretes" bőség és rész-

letesség az, amí az olvasóban Iá
radtságot, a tájékozatlanabbakban
bizonytalanságot okozhat. Deák fe
renc vezércikkei és Bernáth Gáspár
"Gazsiádái" rendkívül sok irányban
kalandoztatják el a figyelmet. Ter
mészetesen ez" is célja egy antoló
giának - amint azt a szerző ki is
fejti bevezetésének első soraiban -,
mégis felvetődik ilyenkor az antoló
giák örök problémája: mit is értsiink
ebben az esetben prózán (hiszen az
irodalom mégiscsak inkább szépiro
dalom). és ennek a fogalomnak ke
retén belül hol legyen aminőségi.

alsó határ. "
Az első kérdés különösen bony»

lult. Tudományos és kutató-érdek
lődést felkeltő szempontokat feltét
lenül figyelembe kell venni, és ek
kor máris minden az antológiába
kényszerül, legyen bár történettu
dományi értekező próza: ha viszont
inkább a nagyközönség érdeklődé

sére számítunk, fontosnak kell tar
tanunk az' irodalmi széppróza hatá
rait, már csak az áttekinthetőség,

a kor stilbeli egysége kedvéért IS.

A jelen esetben természetesen mind
két szempontnak érvényesülnie kel
lett, tekintve, hogy legalább úgy
készült az egyetemi ifjúságnak, rnint
az érdeklődő nagyközönségnek;
mégis úgy érezzük, néhány amúgyis
ismert, nem elsőrendűen szépíró, és
kortörténetileg nem különösebben
vagy nem csak úgy érdekes egyé
niség - (Deák felirati javaslat-u.
Vachott . Sándorné, Szendrey Júlia,
Veres Pálné, Székács József, Kos
suth Lajos, kiről újabban több on
álló antológia jelent meg) - teljes
vagy részleges mellőzésével egy
részt áttekinthető).Jb szépirodalmi
képet kaptunk volna, másrészt Gyu
lai és Jókai is helyet kaphatott
volna" még ebben a kötetben.

A másik szempont: aminőségi

elbírálás érthető és helyes ebben a
kötetben. Világos, hogy teljes 'képet
nem a kiválóságok egyeduralma,
hanem a kisebb írók jól csoportosí
tott bemutatása ad. Az irodalmil-iq
rnéltatlanul mellőzött Kuthy Lajos, a
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Puskin-fordító Bérczy Károly, Nagy
Ignác, Tóth Lőrinc, Csató Pál be
mutatása igen sok szempontot ad
hat szakdolgozat-témára vágyó ta
nárjelölteknek és érdeklődő, elmé
Iyülni kívánó olvasónak egyaránt
Szellemes megoldás műnek és bírá
latának egymásutáni bemutatása és
a kor legkedveltebb lapjainak (Hon
derű, Pesti Divatlap) legalább né
hány lapos bemutatása.

Külön kell megemlékeznünk a
"Történeti tájékoztató" szerény címe
alá rejtőzött bevezető tanulmányrol,
mely a mult század első fele irodal
mának talán első ponfos és minden
szempontot felölelő vázlatos ismer
tetése. Valóban igen sok újraérté
kelendő van e kor irodalméban. leg
alább annyi, mint a XVI. századé
ban. Ezt az újraértékelő folyemetot
van hivatva megnyitni az "Új ma
gyar próza" és annak bevezető ta
nulmánya.

Reméljük, hogy mihamar napvilá
got lát Bisztray Gyula nagyszabású
antológiájának befejező kötete; és
reméljük, hogy közönségünk mól
tánylása és érdeklődése más, nem
kevésbé fontos prózai antológiák
megjelentetésére és régi irodalmunk
remekeinek népszerű kiadására is
lehetőséget fog nyujtani.

Nemeskürty Istvein

OROSZ REALIZMUS. N. A.
Dobroljubov könyve. (Szikra
kiadása, 1948.)

.Dobroljubov a mult század köze
Dén élt; 1361-ben, huszonöt éves
korában meghalt. Esztétikai tanul
mányai mély' hatást tettek az
orosz demokratikus ideológia fejlő

désére. A Csernlsevszkij által szer-.
kesztett "Kortán;" munkatársa volt.
E folyóirat jelentősen hozzájárult
ahhoz, hogy a liberálisok és a de-'
mokratikus haladás hívei szétvál
tak és a haladó' közvélemény fel
ismerte, hogy a liberalizmus milyen
veszélyeket hordoz magában. Az
orosz irodalom számos kiváló kép
viselője közel .állt a liberalizmus-
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hoz .és ezért az irodalmi kritika eb
ben a korban az eszmék harcában'
különösen fontos szorepet töltött be.

Dobroljubovnak halála után négy
kötetben összegyüjtött esztétikai
és publicisztikai művei közül a ma
gyar olvasók eddig csak az Oszt
rovszkij drámáival .foglalkozót is
merhették. Az "Orosz realizmus"
címen Lukács György elöszavával
megjelent' tanulmányok tehát szé
les érdeklődésre tarthatnak. számot.

Az első, "Mi az oblornovság?"
cimű tanulmányban Dobroljubov
párhuzamot von Goncsárov "ObI0

mov"-jának, Puskin "Jevgányin
Anyegin"-jének, Lermentov "Ka
runk hösé"-nek, Hereert "Ki a bű

nös?" című regényének, Turgenyev
"Rugyin"-jának, "Egy fölösleges
ember naplójá"-nak és "A scsigrov
szkiji járás Hamletjóv-nek fő alak
jai közott. Feltárja, hogy bármeny
nyire különbözö jellemek is Ohlo
mov, Anyegin, Pecsorin és a töb
biek, jellemük közös alapvonása,
hogy a magasabb törekvésről, az
erkölcsi kötelesség tudatáról, a köz
érdek elsőbbrendűségéről csak be
szélni szeretnek, de ha próbára ke
rül a sor, kiderül, hogy mindez
csak üres beszéd. Elveik nem igazi
sajátjuk, tetteiknek nem indítékai,
elveikből nem vonják le a követ
keztetéseket, és soha nem jutnak túl
azon a határon, ahol a szó tetté vá
lik. Nem rosszak, de romlottak; ta
lán nem is ellenszenvesek, de ijesz
tőek. Miért? Mert nincs hitük; mert
a mult jukban gyökerező jelenükben
már nem tudnak hinni, a jelenüket
fenyegető haladásban pedig nem
mernek bízni. Ezért céltalanok, tehe
tetlenek, tunyák, "oblomovok". Dob
roljubov tanulmánya nagy vihart
támasztott, forradalmi manífesztum
nak tekintették. Oblomov alakja
pedig a tehetetlenség nemzeti típu
sává lett.

A második, "Mikor jön el az igazi
nap?" című tanulmimy Turgényev
"Előeste" cimű elbeszélésével fog
lalkozik. A novella főalakja egy jó



jellemű, jómódú és jó nevelésű

lány, aki meghasonlik környezeté
vel, mert nem ad neki lehetőséget

hajlamai szerinti jó és bátor csele
kedetekre. Jelena tevékeny jóság
után szomjazik és boldogtalan, mert
nem tud boldogságot teremteni
maga körül. Dobroljubov benne
látja annak a szerenesés anyagi kö
rülmények közott élő orosznak a
típusát, aki fájdalmasan és meddőn

vágyódik saját jótettei után. Turgé
nyev talált Jelena szám~ra kiutat:
egy bolgár íorradalmárhoz fűződő

kalandos szerelemben. Dobroljubov
nem hisz ilyen kiútakban. őa Tur
gényev-féle megoldást csak szírnbo
lumnak tekinti: ime, oly sivár az
orosz középosztály férfiainak világa,
hogy egy derék nő csak egy ide
gen mellett találja még a helyét.
A tanulmányt mélyenjáró és finom
esztétikai és társadalomfejlődéstani

megállapítások szövik át.
A harmadik, "Fénysugár a sötét

ség birodalmában" című írás lénye
gében az Osztrovezkíj drámáiról
megjelent krítikák birálata. Dobrol
jubov kifejti itt azokat az esztétikai
szempontokat, amelyeket ma az
irodalmi realizmus irányadóknak
tekint. -

Eszerint a kritíkus magát .a mű

alkotást vizsgálja és ne azt firtassa,
mít akart az író szubjektive kife
jezni. Ne tartsa birónak magát, aki
nek joga van formalisztikus szem

.pontok szerint ítélni az író felett,
hanem tárj a fel a művet, fűzzön ma
gyarázatot a részletekhez, adjon
szempontokat a mü alapgondolatá
nak megvilágítására, hogy minél
helyesebben tudjon ítélni - .az
olvasó. Az irodalmi alkotás igazsá
gát nem az író következtetéseinek
szőrszálhasogató boncolásával kell
keresni, hanem azt kell vizsgálni,
mi egy jelenség karaktere, mi a he
lye a többi jelenség között, mi az
értelme az élet általános meneté
ben. Az a lényeges, hogya tények,
amelyekből az író kiindul, valósá
gosak legyenek, ábrázolásuk pedig

hiteles legyen. Az igazi nagy író
ezért talán igazabbat ír, mintsem
akart; a saját társadalmi és politi
kai meggyőződését meghaladva-és
megcáfolva olyan tényekre és ösz
szefüggésekre mutat rá, amelyeknek
feltárása talán nem is volt tudatos
szándékában. Igy kapjuk éppen
Concsárev és Turgényev írásaiban
a liberalizmus legélesebb bírálatát:
annak ábrázolását, hogyan buknak
meg e világnézet emberileg finom
és értékes képviselői ott, ahol az
élet próbára teszi öket.

Lukács György előszava hasznos
útmutatásul szolgál az olvasónak
Dobroljubov törekvésének megérté
sében és értékelésében. Birkás Andre

A HUSZONEGYEDIK UTCA.
Mándy Iván regénye. - Uj Idők,

1949.

Ha Mándyt eddig különös hang
járól, elbeszélésein.ek szomorú mo
notóniájáról "éltük fölismerni a
folyóiratokban, ebben a könyvében
egy mélyebb és izgalmasabb isme
ret beavatottjaivá lehetünk: a novel
lák egyhangú folyama két különvált
szólam deltáján át ömlik e regénybe.
A regény két szólam örvénylése,
egy régi és egy új hang küzdelmé
nek története; és - mintha egy
metronom ingája lengene a "égIetek
között - e történetben az idő egy
mással feleselő pillanatokká tagoló
dik, zenévé változik. Mándy zenéje
ben a régi szólam a látványé, az
új a hité s a végletek benne: egy··
felől naturalizrnusa, mely az élet
látható, állati valóságához tapad,
másfelől pedig lírája, mely többé
nem tud hinni abban, amit lát s még
sehol nem látja azt, amiben hisz.
Gáborban, a regény főalakjában a
földhöztapadásnak és a vakhitnek
pillanatai feleselnek egymással. Ez
a feleselés zene, de még egyelŐre

nem élet, már két kedélyállapot
egymásbaszüremlése, de nem valódi,



emberi összeöleltetése a végletek
nek: ez a zene még disszonáns.

/'\. regény arról szól, amit a' kül
város utcáin látni, az ember állati
nyomorúságáról, azt ábrázolja, ami
az emberekből látható, egy-egy rög
eszme esetlen körvonalait, de arról
is szól, amit nem lehet ábrázolni, a
láthatatlan huszonegyedik utcáról,
egy megfoghatatlan rögeszme szim
bohrmáról. Gazdag és érett natura
lista tehetséggel rajzolja meg az élet
összegyűjthető töredékeit, viszont
romantikusan gyermeki módon meg
szólaltatja az igazi tehetség sóvár
gását is a föl nem lelt teljességre.
Amit Mándy huszone'gyedik utcá
nak nevez, nem egy regényhős

álma, hanem annak a honvágynak
a mítosza, melyet saját figuráinak,
az életből kirekesztett és rögesz
méíktől exotikus alakoknak társasá
gában ő maga érez: megjárhatatlan
transzcendenciává nőtt hiány és
képtelen kozmosszá nőtt 'Üresség,
földöntúli hely, hol a boltos ingyen
ad narancsot s egész nap sétálni
lehet a ligetben. Csak könyve vé
gén döbben rá arra, hogy a teljes
élétet nem itt, nem egy utópiában
kell keresnie, hanem ott ahol min
dennapi életét éli, ott és önmagá
ban. Igazi regényt Mándy akkor
fog írni, ha abba azzal a. tudással
fog bele, amivel ezt befejezte.

Az út azonban, amit eddig a tu
dásig megtettünk vele, magában is
tanulságos. Szinte soha nem halad
biztos, kitaposott talajon és csak
nem minden verembe beleesik, amit
a könnyed idillikus írók -jómesszi
ről elkerülnek vagy nem is gyaní
tanak. A vergődés sötét pillanatai
követik egymást, az agyrém és a
szenvedély csapdáiban férfiak, nők,

gyermekek magános szűkölését fi
gyeljük: látjuk a Lehel-téren tőrbe

hullani az öreg nőbolondot s a
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labdapálya éji csöndjében kuporgo
gyilkosát is, aki nem akart gyil
kolni, látjuk a szerelmes léprement
vágyakozását a kettős megtisztu
lásra és ocsmány vigasztalódását
is: csupa barbárt látunk. De mi va
ditja el ezeket az embereket, ki
vagy mi üldözi ezeket a vadakat?
Miért van az, hogy a kisleány, kit
apja eladott a hitelezőknek, szülei
mocskos vitáját csak a meghök
kentő, váratlan hegedűszóval tudja
beléjük fojtani és nem tehet többet
se értük, se önmagáért? Az író tra
gikus impresszionizmusa azzal pró
bál hitelt szerezni utópiájának, hogy
az ilyenfajta kérdést visszafojtja,
megállapítja a megrontó közöny tü
neteit, dc ekaít már nem kutatja
s a sívárságra szemfedőül ráborítja
részvétét. Stílusának ez a fordulata
tereli alakjait az egy-két oldalas
pillanatképek zsákutcájába, abba a
hihetetlenül elrajzolt magányba.
mely sehogyan sem képes epikai
mondanivalóvá lenni.

Ez a könyv egy kitűnő novellista
érett 'tehetséggel vállalt iskolája,
első ismerkedése a mai regény fel
adataival. Úgy gondoljuk, hogy ilki
a mai élet ábrázolásának' nehézsé
geihez annyira közel merészkedik,
mint Mándy, annak egyszer meg
kell találnia rájuk a megoldást is.

Rozgonyi Iván

HOMÉROSZI HIMNUSZOK. De
vecseri Gábor fordítása. - (Új Idők,
1948.) ,

Mikor ezt az elegáns, csinos kö
tetet a kezünkbe vettük, önkényte
lenül eszünkbe jutott Devecseri Gá
bor két korábbi hasonló című for
ditás-gyüjteménye. Az elsőben hat,
a másodikban tizenegy himnuszt ta
lálhattunk, s előttük olvashattuk
Kerényi Károly remek bevezető ta
nulmányait. Meg kell vallanunk,
ezúttal kevésnek találtuk a függe-



lékként közölt rövid, lexikális ada
tokat. Bővebb útbaigazításra lenne
szükségünk, hogy rendet teremtsen
a himnuszok bonyolult vílágábun,
az istenek" összevisszafonódott éle
tében. Valamít segít ugyan, hogya
bevezetés megvilágitja e himnuszok
szerepét az ókori liturgiában (ha sza
bad így mondanunk), de az isteni
tö,rténetek rejtelmeíben így is ki
csit vaksin botorkálunk. Devecseri
ugyan azt írja a Kísérőszóban:

nA költemények azáltal, hogy egy
egy istenség jelleget történetté
bontva mutatják föl, inkább magva
ráznak, semmint magyarázatot igé
nyelnek". Ez a magyarázat azonban
inkább csak a klasszika-filológia
szakértőjének férhető hozzá közvet
lenül, a járatlanabb olvasónak
szüksége van a vezetőre, aki meg
ismertesse és a mi fogalmi és kép
zeletkörünk számára lefordítsa en
nek a világnak önmagában minden
bízonnyal világos és érthető nyelvét.

Tartalom szempontjából örvende
tesen jelentős gazdagodást jelent a
magyar . müfordítás-irodalom szá
mára ez a kötet: szemelvények he
lyett itt már a himnuszok teljes
csokrát olvashatjuk. Némelyik nem
több, mint az isten vagy istennő

ünnepélyes megszólítása az ünnep
kezdetén, de nem egy remekmű is
van köztük. Legjelentősebb~ termé
szetesen a hatalmas Apollon-him
nusz.

A fordító utal az előszóban arra,
hogy mennyivel színesebb, gazd~
gabb, érzékibb világ ez, mint volt
az llias és Odysseia világa. Ezt a
gazdagságot, ezt az érzékiséget, eze
ket a dús, buján föllángoló képeket
szinte hiánytalanul megkapjuk a
fordításban is. Emellett azonban nem
hallgathatjuk el azt sem, hogy ~gy

két helyen talán lehetett volna ta
lálóbb, többet mondó s talán helye
sebb képet is találni.

Nagy erőssége a fordításnak a
folyamatos, jól gördülő, értelmileg
is zökkenésmentes fogalmazás. Az
egyes sorok készségesen kapcsolód
nak egymáshoz és erőltetés nélkül

fűződnek össze nagyobb egységekbe,
Látszik, hogy a költő nemcsak soro
kat fordított, hanem iparkodott le
hetőleg egészében megragadni és
visszaadni a forditandó anyagot.
Különösen szembeszőkö ez a töké
letes kerekség a kisebb himnuszok
ban.

Devecseri kétségtelenül művészi

és nagyértékű fordításaival szemben
csupán egy ponton kell bizonyos el
lenvetést tennünk: a versek, a hexa
meterek zenéjét illetően. Ha meg
nézzük a görög szövegeket, első ol
vasásra feltűnik, hogy milyen tisz
tán és zökkenők' nélkül peregnek
a sorok (eltekintve egy-két szem
melláthatóan megromlott szöveg
részről). milyen frissen és tempera
mentumosan, mennyire a sok dakty
lusra van építve zenei hatásuk. A
fordításokban viszont gyakran talá
lunk e friss sorok helyett laposakat,
fáradtan vonszolódókat. Gyakran
használ olyan sorokat is, melyekben
elhagyja a kötelező utolsó-előtti

daktylust. Ilyeneket az eredetthen
is találunk, de a Démétér-himnusz
kivételével (ahol a Démétér név
nem fér el másképp a mértékben)
aránylag nagyon keveset. Úgy H
nik, a fordító maga is észrevette

.hexametereinek vontatottságát, mert
helyenként szembeötlően törekedett
rá, hogy frissebbé, pergőbbé tegye
őket. E célból azonban olyan eszkö
zöket is megengedett, melyeket csak
erős fenntartással fogadhatunk el:
megnyujtott rövid szótagokat, meg
rövidített olyanokat, melyek nyel
vünkben természetüknél fogva hasz
szúak. Divald lstvoin

VAKARCS ÚRFI. Végh György
meséje, - Egyetemi. Nyomda, 1948.

Végh György "Vakarcsúrfi"-ja
messze felülemelkedik gyerek-köny
veink átlagán. Jobb és értékesebb
az író korábbi öt mesekönyvénél,
mert itt már teljesen a maga hang
ján szól. Aki kezdettől figyelemmel
kísérte Végh György költői útját,
a "Vakarcs úrfiv-ban első verses-
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köteteínJk üde játékosságát, gazdag
ötletkészségét, fríss humorát kapja
vissza. Egy kís kutya "mondja el"
élettörténetét, vándorlásait Móci
Macával. a hiú cicával. koplalásaí
kat és kalandjaikat Pocokkal, az
egérrel, Bernbulival. a buldoggal. aki
a kutyacírkusz ígazgatója volt, és
Kócossal, az örökké didergő kutyá
val, akit nem tudni miért neveztek
el Kócosnak, mert egy szál szőr

síncs rajta, és dideregve mindig azt
hajtogatja: "nem fázom, nem fázom,
dehogyis fázom". Valamennyí figu
rája' némileg a trükkfílmek hősei

vel rokon, a mese Iordulatai vnéhol
il hagyományos népmese-formulák
tudatos fejreállításának tünnek. Pél
dául az állatok, amínt "mennek,
mendegélnek", egy bizonyos távol
ság megjárása után, ezt a népme
sékben és a hagyományos meseví
lágban páratlan kérdést teszik föl:
"Tulajdonképen hova is megyünk,

-és míért ís megyünk?" A meseha
gyományok megfrícskázása és a
trükkfílmekre emlékeztető groteszk
ség azonban nem zavarja a könyv
mese-jellegét, inkább felfríssítí a
megszokott kereteket. Végső fokon
pedíg nem szakad el az aesopusí
hagyományoktól: állataí embert tu
lajdonsággal rendelkező lények; de
kíhasználja azokat a lehetőségeket

is, amit az ember Íntuició-játéka
nyujt: amíkor a beleélés és a kép
zelet segítségével valamely állat
világába helyezkedik, egy kutya
szemével próbálja nézní a világot.
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A "csíba" szóra megjelenő hatalmas
békában, akí a kutyát hálából, jó
tette jutalmául, mínden kérlelés el
lenére békává akarja változtatní, ki
ne ísmerné föl a hálálkodásával
nyűgösködő ember típusát? Végh
György állatfíguráíról ís elmondhat
juk, amit Radnótí Míklós a La Fon
tame-mesék állataírói írt, hogy "a
farkas - farkas, és a róka - róka,
igazándi róka, tökéletes, és épp ezért
embert róka is, - udvaronc".

Bármennyíre átszövik is Végh
György meséjét a játékos ötletek
és fordulatok, meg a hagyomány
iránti csúfondárosság, a mese min
den fíguráján érezní, hogy emberi
tapasztalatokból és lelki észrevéte
lekből szövődött alakok. De ezek a
tapasztalatok már a modern ember
tapasztalatai: bonyolultabbak, össze
tettebbek és esetlegesebbek, és a
belőlük formálódott mesefigurák
sem képviselnek olyan karakteroló
gíai "tíszta típust" , mint Aesopus ál
latai. Végh György meséjének lelki
tartalma úgy aránylik az aesopusi
példához, mint egy modern pszicho
lógiával megalapozott írodalmí
portré Plutarchos életrajzaíhoz. Eb
ben rejlik a "Vakarcs úrfi" felnőt

tekhez ís szóló jelentése; moráli s ér
téke is ebben keresendő. Néhány
kevésbbé sikerült szójátékszerűöt·

let leszámításával, humora is zavar'
talan élvezetet nyujt. Köpeczí Bócz
István művészi rajzaí pontosan ki
fejezík a könyv jellegét és légkörét.

Vargha Kármán
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