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LITURGIKUS RENDELKEZÉSEK AZ ESZTERGOMI FŰEGYHÁZ
MEGYÉBEN. Az elmult év őszén, október 24-én, Szent Ráfael ünnepén
.az Esztergomi Érseki Főhatóság a mai idők követelményeinek megfelelő,
fontos liturgikus rendelkezéseket hozott, s ezzel a főegyházmegye közel
egy millió hívének és félezer papjának az espereskerületi tanácskozásokon
kifejezett régi vágya teljesült. A hívek fokozottabb bekapcsolása a li
turgiába és az egység megteremtése már nagyon megkívánta, hogy a
főpásztor a Liturgikus Tanács javaslata alapján hallassa hangját ezen
a téren is, hiszen korunkban olyan sok vonalon látjuk és tapasztaljuk,
hogy az Egyház évszázados, sőt évezredes, szinte már megkövesedettnek
vélt hagyományokból az elmúlásra itélhetőt kiküszbölve vagy megval
toztatva, az új idők embereihez, azok sajátos lelki és szellemi világához,
viszonyaihoz alkalmazkodva szabta meg liturgikus téren előrrásait. (Pl.
új zsoltárfordítás, új rituálék engedélyezése, a szentségi böjt könnyíté
se, a nagyszombat éjjeli szertartás helyreállitása, egyszerűsítés a mise
könyv és zsolozsma előírásaiban, változás a nagyheti szertartásokban stb.)

Alapelvként a rendelkezés leszögezi, hogy az új Rituale Strigoniense
megjelenéséig a Pázmány Péter kiadásában először 1625-ben napvilágot
látott, legutóbb pedig Vaszary Kolos által javított és 1907-ben kinyom
tatott Rituale Str-ígoniense használata kötelező. Hasonlóképpen ragaszko
dik az érseki főhatóság a legutóbb 1945-ben kiadott Praeorator-hoz, a'.
imádságok és szertartások kézikönyvéhez is.

A kiadott rendelkezések részben a szentmísével, részben a szentsé
gekkel és a szentelményekkel kapcsolatosak, részben pedig egyéb intéz
kedéseket tartalmaznak.

A szentmisével kapcsolatban a püspököt bizonyára a tridenti zsí
nat szavai vezették: "Nehogy Krisztus bárányai szomjazzanak, s nehogy
a kenyeret kérő kisdedeknek ne legyen senki, aki törne, meghagyja a
Szent Zsinat a plébánosoknak és a lelkipásztoroknak, hogy gyakran a
szentmise közben, főként vasárnap és ünnepnapon vagy ők vagy másol,
a szentmise olvasmányai közül valamit kiemeljenek és egyebek között
a legszentebb áldozat titkát is megmagyarázzák." Innen a rendelkezés.
hogy kisebb helyeken évenként, nagyobb helyeken hónaponként kell ma
gyarázni a szentmisét és végezni egészen rövid konferálást, azonkívül
imádkozott kismise is tartható rendszeresen. Az előimádkozó' mindig li
turgikus öltözetben szerepeljen: ministránsruha vagy karing. - Az egy
házi zene terén kívánatos, hogy a Tantum ergon kívül a hívek legalább
egy gregorián mísét ' is megtanuljanak. Énekes és ünnepi nagymiséken
a hívek közösen, latinul felelhetnek a pap énekére. A kántor szerepe
nem lehet szólózás, hanem meg kell tanítania a híveket énekelni.

A szeniségek közül csak a keresztséget és a házasságot érinti a ren
delkezés. Az első és legszükségesebb szeritség kezdi visszanyerni azt a
[elentőségét, amelyet az ŰsegYházban élvezett, amikor esztendőnként

egyszer-kétszer Nagyszombat éjjelén vagy Pünkösd vigiliáján a püspök
ünnepélyesen szolgáltatta ki a keresztséget jobbára felnőtteknek. Vásár..
naponként, esetleg havonként meghatározott időben a keresztség külső

ünnepélyességgel történik. Ezt lehet konferálni is. A harang szava jelzi
a szertartás kezdetét. A pap előbb lila, majd fehér palástot ölt, a szük
séges szereket és anyagokat a ministránsok viszik a körmeneti kereszt
tel. A szertartás első része a templom előcsarnokában kezdődik bevezető
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allokucíóval. Előtte a Futva jöttem elibéd vagy Mint a szarvas énekel
hető. A bevezető allokució röviden a keresztelés menetét fejti ki és ma
gyarázza egyes mozzanatait. A keresztelés pillanatában meghúzzák a
harangot. A befejező allokució után ismét ének következik: Édes Jézus
neked élek, vagy Ú édes. A keresztelő ruhácska és a keresztelő gyertya
[egyen a keresztszülő ajándéka kis védencének. A szertartásban az evan
gélium után a keresztszülők a pap felszólítására ePmondják a gyermek
11evében a hitigazságok foglalatát. a Hiszekegyet és a mennyei Atyához
:3 Miatyánkkal fohászkodnak, tehát a régi sorrend megváltozott és az
Üdvözlégy Mária elmaradt, ami érthető is, hiszen keresztény eleink még
nem is ismerték. A hamuból készített sárral való megkenés elmarad,
még a nyállal váló érintés is elhagyható. ha bármilyen észszerű ok fo
rog fent. A templomba való bevezetéskor a pap a következő felszólítást
intézi a keresztelendőhöz: a keresztelendő most már beléphet a temp
lomba.

A házasságkötést bevezető beszéd vezeti be. Ebben a házasság lé
.nyegét és a szertartások menetét ismerteti a pap. Szükség is van erre,
hogy az egyetlen szentségnél, melyet a felvevők maguk szolgáltatnak ki,
tisztában legyenek a ceremónia értelmével. Ének a be- és kimenetelkor
lehet csak. A pap a bevezető allokución kívül még többször ad szertar
tásmagyarázatot, melyekkel általában a végzendő cselekményekre ad
utasítást: pl. kézfogáskor. a gyűrűk oltárra való hclyezésekor, áldáskor,
a második kózf'ogáskor, valamint az eskü előtt. A gyűrűket a házasulók
előbb megcsókolják és csak azután húzza a pap ujj ukra. Az eskü vé
gén rövid allokucíó van. Ezután kikiséri őket a templom ajtajáig és on
nan bocsátja el a fiatalokat az életútra. A nászmiséket szorgalmazzák a
lelkipásztorok.

A temetést rövid al lokució vezeti be, mely a szertartás fő gondola
tait emeli ki. A sírhoz induláskor is szól néhány szót a pap: keresztény
reménységgel eltelve kísérjük testvérünk holttestét utolsó útjára. A sír
nál a szertartás előtt a megrázó erejű 129. zsoltárt, a De profundist
imádkozza el a pap magyarul. A beharitolás előtt ima formájában egy
két szót mond a pap: a magot a földbe vetjük és új életre kel. A kereszt
betűzését várja meg a pap, ha elég a sírásó. Közben lehet énekelni:
Ments meg engem vagy Jézusomnak szivén, esetleg imádkozni: Hiszekegy,
rózsafűzér.

Az egyéb intézkedésekben a főpásztor elrendeli, hogy a káromlások
kiengesztelésére a szentségbetétel előtt az "Áldott legyen az Isten" kez
detű imát intonálja a pap és a hívekkel együtt imádkozza el. Az ád
venti ájtatosságok közül a fenyőgallyacskákból font, lila szalaggal átkö
tött ádventi koszorúhoz fűződő népi ájtatosságót ajánlja a főpásztor a
szombati vagy vasárnapi litániákon. Karácsony éjjelén a kis Jézus szob
rának [ászclybahelyezése végezhető, I'hegelevenítve a Poverello, Assisi
Szent Ferenc grecciói karácsonyát (1223). Azokban a templomokban, ahol
szokásban van a reggeli és esti ima végzése közösen. az előírt szöveg
.szerínt mondhat.iák. Nagyszombat éjjelén a keresztségi fogadás megújí
tását, az egyházközség ezen igen ünnepélyes aktusát az előírt szöveg
alapján szorgalmazza a püspök.

. S mindezekhez szép, tartalmas, a lényeget kifejező és elgondolko
dásra indító szövegeket iadott a főpásztor a papok kezébe. így aztán a
hívek is könnyen belekapcsolhatók a liturgiába és az egység gondolata
is érvényesül. Mindenesetre azt előre kell bocsátani, hogy a nemzeti nyelv,
édes magyar anyanyelvünk térhódítása a liturgikus szövegekben és' ma-
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gyarázatokban még önmagában nem old meg minden kérdést, ettől még
nem lesz a hívek részvétele actuosa participatio = cselekvő, tevékeny
részvétel, ehhez a kegyelemnek is hozzá kell járulnia. Most már csak
az a feladat, hogy meg is valósítsuk a Főpásztor rendelkezését Isten dicső

ségére és a lelkek üdvére. (Kovách Zoltán)

EGYFESTŰ IFJÚSAGA. Reviczky Gyulának Barabás Miklósh03 iTt
oersére gondol az ember, amikor ezt a könyvet olvassa:

Midőn te ifjú voltál, drága néped,
Aldásos korra, új eszmékre ébredt,
Boldognak mondalak, mert láthatád
Széchenyi, Vörösmarty korszakát ...

Jlzt lJ nagy kort idézi fel Mándy Iván, aki nagy feladatra vállalkozott ég
nehéz munkát oldott meg sikeresen, amikor Barabás Miklós fiatalságát
regény kereteibe foglalta. Nehéz volt a feladat, hiszen egy fiataloknak
szóló rövid regényben érzékeltetnie kellett a megújulás szellemét, fi re
formkor friss hangulatát, de ezzel együtt a megújulás eredményeit is
meg kellett világítania.

Hogy mi volt e megújulás a politikában, azt mindnyájan tudjuk. De
a művészet új köntösbe öltöztetése - újdonság, és Mándy Iván egy élet
sorson át kitűnően tudja ezt érzékeltetni. Röviden: a magyar mtlvé
szeinek népi talajból való felfrissüléséről volt szó, arról, hogy ne a fran
cia és osztrák nyomon haladó iskola, a Vizy Mihályok iskolája, hanem az
új magyar iskola váljék uralkodóvá a festészetben.

Az új irány győzelemre vivője s egyben első nagy képviselője Bara
bás Miklós volt. Mándy Iván igen jól mutatja meg a művész állásfoDla
lásának határozottságát. Míg ellenlábasa, Vizy Mihály olasz meeterek
csendéleteít másolgatja, ezalatt Barabás a piacokat járja, szeretné megfes
teni az élő, mozgó magyar valóságot. Az első inditásokra a népi származású
Szabó piktortól kapja, hamarosan azonban már magától, saját 6tleté
ből festi meg a magyar tájakat. Nagyon szerencsésen párosul benne a
biztoskezű művész a kiváló megfigyelővel; ezért lesz kora legnagyobf)
magyar arcképfestője.

Főként ez tölti ki ifjúságát. Emlékirataiban is arcképfestő útjait tart
ja fiatalsága legfontosabb lélegzetvételeinek. Mándy Iván is ezen a nyo
mOn indul el, megmutatja az út állomásait, és az állomások érdekes, az
ifjúság képzeletét megmozgató epizódjait. Mig azonban a művész emlék
irataiban ezek az állomások élete apró mozaikjaiként jelennek meg,
Mándu Iván erőteljes vonásokkal egységes cselekménybe foglaloja 15ket. S
itt külön kell szólnunk Mándy Iván egyik kiváló, erős, novelláiban is
meomutatkozó erényéről: biztos szerkesztő ké7)es.~égérl5l. Ahogy a g'/Je
rekkor első benyomásai belefolynak Barabás életébe. ahogy egy-egy kéP
ecsetvonásai möpött a fiatalkori élmények szólalnak meg: - ez mind
arra vall, hogy Mándy Iván pomuásan tudJa egységbe foalalni az aPT6
mozzanatokat, és biztos arányérzékkel építi szerves egységbe őket.

Má'n.dll Iván nem holmi program-regényt irt, hanem ifjúsáanak szánt
(de feln6tteknek is élvezetes) könyvet; ennek a [ordulato«, érdekes mil
nek méais minden sora célzatos: a magyar m1Lvészet kialakulását akar
ja, és tudja is elénk tárni. (R. L.)
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AZ OLVASO NAPLÖJA. A századvég iránt szemlátomást fölébredt
az érdeklődés. Az "Irodalomtörténeti Tanulmányok" sorozat három kö
tete is foglalkozik egy-egy írójával; a "Magyar Klasszikusok" sorozatban
három'lköltöjének válogatott műveí jelentek meg; a mult év legvégén
két sajnosan elfelejtett novellístájának válogatott írásaival találkoztunk
egy-egy kötetben.

Sziklay László a kor egy, a maga idejében elég jelentős, utóbb aztán
szinte teljes homályba süllyedt írójának, Gáspá!' Imrének az alakját és
pályáját rajzolta meg. Ez a Gáspár Imre a Reviczky-Komjáthy-nemze
dék afféle Kazinczyjának indult: szervezőnek, ösztönzőnek, valósággal a
nemzedék élő öntudatának s lelkiismeretének. Aki valaha a századvéggel
foglalkozott, itt is, ott is találkozott a nevével és az ötleteivel; de ebből,

a sok nyomból, utalásból, kezdeményezésből sehogyan sem alakult ki
egységes, egész ember és mű. Gáspár Imre, sajnos, szétforgácsolta jobb
sorsra érdemes tehetségét. Miért? - erre többféleképpen lehet felelni.
Sziklay László is több feleletet ad a kérdésre. Lehetetlenek, fullasztók
voltak az irodalmi és társadalmi viszonyok, kerékkötői voltak minden
eredetibb tehetségnek; kedvezőtlenek, egészségtelenek voltak az irodalmi
állapotok; s maga Gáspár Imre sem tudott soha egészen megszabadulni
származása tehertételeitől. Ez kétségkívül mind így is van. De vala
hogyan az az érzésünk, hogy Sziklay László nem dolgozik elég határozott
vonásokkal ; itt-ott majdnem a "szerecsen-mosdatás" határán jár, má
sutt az elmarasztalásban mintha túlságosan is a körűlmények rovására
írna mindent. Egy pillanatra sem gondolunk arra, hogy ezeket a szá
zadvégi körülményeket derűsebb színűre fessük, mint voltak; elég bele
lapozni Reviczky, Komjáthy, Vajda írásaíba, hogy teljes tűrhetetlenségé

ben magunk előtt lássuk a kort - irodalmát is, társadalmát is. De az
ember nem láthatja meg, hogy föl ne tegye a kérdést: biztos, hogy Gás
pár Imréből jobb korban jobb író vált volna? Lehet, hogy jobb lehe
tőségek nyíltak volna számára: lehet, hogy jobb dolgokat tudott volna
alkotni. A hiba azonban, amely pályáján elgáncsolta, végeredményben
- úgy sejtjük - mégiscsak őbenne volt: egyéniségében, s a kortársak,
barátok véleményeiből s későbbi elhidegüléséből gyanítható "nehéz" ter
mészetében. Azonfölül betegségében, amire Szíklay László is utal; ér
zésünk szerint ezzel a problémával kissé behatóbban is foglalkozhatott
volna; vajon nem itt, ebben lehetne megtalálni Gáspár Imre "lezi.illésé
nek" - s mi több: lurnpsággal "orvosolt" titkos benső tragédiájának
- egyik mély okát?

Még három megjegyzésünk volna ehhez a nagy szorgalommal meg
írt könyvhöz, melynek komoly érdeme, hogy szinte kiásta a feledésből

a századvég egyik legérdekesebb, legjellemzőbb s egy időben talán leg
fontosabb alakját. Az egyik megjegyzés stiláris jellegű, s apróság: nem
valami nagy örömmel olvassuk (nem egyszer l) egy mégiscsak gondosabb
stílust kíváno irodalomtörténeti munkában az olyatén szavakat, mint
"szektor", "rendezvény" és társaik.

A másik megjegyzés a következő: Sziklay László megrója Gáspár
Imrét, amiért élete végén odáig hanyatlott, hogy ő, aki a maga korában
kivételesen haladó álláspontot képviselt a nemzetiségi kérdésben, 6, aki
szlovák munkásoknak tart előadást (amiért Reviczky ki is csúfolja) s
egy ideig a szerveződő magyar szocializmus környékén mozog - a kleri
kális reakció szolgálatába szegődött. Nos: aid ismeri a történelmet, na
gyon jól tudja, hogya magyar klérusnak és katolicizmusnak a század
végén valóban volt eiY teljes joi~al reakciósnak nevezhető -tekíntélyes
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rétege. Áz a iap, a "Magyal' Szemle': azonban, amelyiknek Gáspár Imre
volt a munkatársa, a katolicizmusnak éppen nem reakciós szárnyához
tartozott. Katolikus jellegű lap volt, de nehezen tudnók klerikálisnak ne
vezni; a klérus részéről inkább bizonyos gyanakvás, mínt rokonszenv
kísérte, részben azért, mert egyik szerkesztője, a kitűnő Kaposy János,
a Dante-kutató s a "Fioretti" fordítója, kilépett pap volt, részben azért,
mert a lap iránya, szelleme, hangja általában nagyon is haladónak tűnt

a konzervatív katolicizmus szemében. Első szerkesztője, Rudnyászszky
Gyula éppen annak a századvégi nemzedéknek egyik tagja, amelyiknek
Gáspár Imre szeretett volna lenni, és lehetett volna a vezére; s Rud
nyánszky végeredményben Reviczky Gyula költő-testvére, szürkébb, ta
kóbb, kissé bágyadtabb "kiadásban". A "Magyar Szernle" éppen olyan
élesen szembenállt az Akadémiával és a korabeli "hivatalos" irodalommal,
mint akármelyik másik ellenzéki irodalmi fórum; egyáltalán nem volt
vaskalapos, hanem ellenkezőleg: nyitva állt minden modern, friss és új
felé; éppen ez volt legfőbb "bűne": ezért kellett részvétlenség miatt, a
közönség támogatásának hiányában rnegszűnnie - mint a kor annyi
más jobb sorsot érdemlő kezdeményezésének. Gáspár Imre tehát, amikor
a "Magyar Szemle" munkatársa lett, nem még egy lépést visszafelé ment,
hanem tekervényes, igazán nem töretlen vonalú pályáján, melyet annyi
megalkuvás és pálfordulás tarkított, ezúttal mégiscsak az idók irányában,
s nem ellenére haladt.

Végül, harmadszor: szeréttük volna, ha Szíklay László egy kicsit rész
letesebben rnutatja meg, tartalmilag, formailag milyenek is voltak, mít
is jelentenek azok a szlovák irodalmi jelenségek, amelyekkel Gáspár
Imrének komoly kapcsolatai voltak. Úgy véljük, közönségünk nem ismeri
annyira a szlovák irodalmat, hogy egy-egy névből rögtön azt is tudja,
hogy az a név milyen irányt képvisel, milyen múvek állnak mögötte, hol
áll az illető a szlovák irodalom fejlődésében; az olvasók nagy többsége,
hacsak elő nem veszi Sziklay Lászlónak egy régebuí, a szlovák irodalom
ról írott alapos könyvét, meglehetősen tájékozatlanul áll; szeretné, ha
az író legalább néhány mondatban tájékoztatná.

A hetvenes-nyolcvanas évek nemzedékének legjelentősebb költője,

s egyideig Gáspár Imre bizalmas barátja volt Reviczky Gyula; Komlós
Aladár az ő életéről és művéről írt mintcgy tízíves monográfíát az "Iro
dalomtörténeti Tanulmányok" sorozatában; kiegészftésűl érdemes elol
vasni hozzá Benedek Marcell megjegyzéseit az "Irodalomtörténet" mult
évi negyedik számában. örömmel ad igazat Komlos Aladárnak mindenki,
aki olvasta valaha Reviczky regényét, az "Apai örökség"-et; az átlagos
köztudat Reviczkyt valóban csak mint afféle "édes-bús" költöt kedvelte,
(noha költőnek is több és keményebb volt), s nem nagyon tartotta számon
mint a századvég egyik legjobb elbeszélójét, a századvég egyik legjellem
zőbb és leglgényesebben megírt kisregényének a szerzőjét, Azok azonban,
akik a kor irodalmával foglalkoztak, alighanem jobban méltányolták e
művet, mínt ahogyan Komlós Aladár látja. Mindenesetre csak jó, hogy
ismét, s ily határozottan felhívja rá a figyelmet; végtére is kár, hogy
pr6zánknak ez az igazán nem megvetendő (s II maga korában igen új
hangú, s tán éppen új, "oroszos" hangja, modora miatt meg sem értett)
alkotása csak kutatók, irodalomtörténészek "csemegéje" ; bizonyára ér
demes volna szélesebb közdnséggel is megismertetni - jó bevezetéssel
kiadni.

Említsük meg itt míndjárt a "Magyar Klasszikusok" sorozat legújabb
kötetét is: Koml6s Aladár gondozásában. bevezetőjével s [egvzetetvel
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Kiss Jozsei. Revicz/cy Gyula és J{()injáthy Jenő válogatott műveit, A be
vezetőnek - (rnelyben olykor-olykor szemet szúr az olvasónak az "eg)'''
csunya, németes használata) - egyik-másik megállapításával szívesen vi
tába szállna az olvasó, többnyire elvankor. amikor bizonyos dolgok, je
lenségek nagyon is sommás, félmondatos elintézésével találkozik; általá
ban azonban csak örülhet a szemelvények előtt álló három jól megraj
zolt portrénak. Reviczkyt eléggé ismeri a közönség. (bár kissé egyolda
lúan ismerte eddiz) ; Kiss .lózsef egykori nagy népszerűsége után megle
hetősen háttérbe szorult (és arról, hogy balladái nem külsőségesek, nem
kissé hígak, Komlós Aladár sem tud meggyőzni; az ember valahogyan
úgy érzi, az Aranv-féle drámai balladához képest az ő csilingelő-csillogó

balladái egy kissé olyanok, mint - mutaiis mutandis - Székely Berta
lan komor izzású történelmi képeihez képest Benczúr Gyula szinpornpás,
de lényegében problémátlan történelem-ábrázolásai) ; Komjáthy Jenőt, ezt
a mindenképpen nehezen hozzáférhetii költöt azonban csak nagyon ke
vesen olvasták. Most sokakra bizonyára revelácíószerűcn fog hatni, fé
nyességében is zord, magányos, tragikus csúcsnak költészetünkben - s
Ady egyik érdekes, furcsa torzóvá fejlődött elődjének. A róla festett arc
képpel kapcsolatban csak azt: szerétnők megjegyezni.: nem vagyunk
ugyan hivei az irodalmi hatás-vadászatoknak, az írók, költők meddő

aayonfilolózizálásának: s nagyon jól tudjuk, hogy ha "hatásról" van
szó: egy bizonyos színvonalon fölül, igazi író általában csak azt fogadja
be, annak a hatásnak engedi át magát, amelyre a saját fejlődéséhez, sa
ját maga kialkulásához mintegy a szarvezetének szüksége van; de éppen
mert tudjuk ezt, az az érzésünk. hogy Komjáthy esetében talán jobban
rá lehetett volna mutatni Nietzschére, akinek ösztönzéseit Komlós Ala
dár kissé túl egyszerűen fogja föl. Komiáthy demokrata, Nietzsche pedig
.,arisztokrata" - mealehet: de egy költő általában nem úgy "veszi át"
il hatást, hogy szöröstül-böröstül magáévá teszi egy-egy író vagy filozó
fus eséez rendszerét. Dehogy! - legtöbbször csak a neki megfelelő, az
ő safát vil2f!áha boí lleszthctö töredékeit. szilánkjait kapja föl s építi
ezvéní alkotásába. tgV Nietzschével Komiáthy is; s bizony néha majd
nem szószerínt visszhangzik a német filoxőfusra - például abban a ver
sében, többek között, arnelvben Komlés Aladár szerint ,,istenkeresésének
történetér" mondjn el; idézi is a vers egyik szakaszát a bevezetőben. Azt
írja: "Rajongása Istenért akár ateizmusnak volna mondható", Nem in
kább panteizmus és nietzscheizmus sajátos. egyéni keverékének? S ezt
fl Nietzsche-ösztönzést azért érezzük fontosnak, mert Komjáthy után
majd valami hasonló történik Adynál is - de éppen fordított előjellel és
eredménnyel. Ennek a fejtegetése azonban, még fölöttébb változatos is,
nagyon messzire vezetne.

Maradiunk hát a századvégnél ; említsük meg az "Irodalomtörténeti
Tanulmányok" harmadik kis monográfíáját, Rejtő István kis könyvét a
regényíró Iványi Ödönröl. Reviczky beteg-társa Arcóban, s ő is a század
végi betegség, a tüdővész áldozata ... Több kötet elbeszélést írt, s el'!Y
nagyobb igényű regényt, "A püspök atvafiságá"-t. Mikszáth azt mondta
róla: "Nagy író soha se lett volna Ivánvíból, de jó müveket alkothatott
volna", Ez valószínű. Nem ,.n'lgy" író, de a regényben van valami,
amiért meg kell becsülnünk: komoly, igényes törekvés a széles, alapos.
hiteles társadalomábrázolásra. Nem rnindennapí jelenség ez az egykorú
magyar nrózában ! Rejtő István gondosan és szeretettel rajzolja meg
Iványi alak iát az egybegyiijtött adatokból, meg műveiből; amí pályáját
illeti, különösen érdekes, amit a Frankel Leóval való kapcsolatáról mond.
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Az olvasó azonban az elmélyedö elemzéseken és a lelkiismeretes adat
gyüjtésen túl még valamit szeretne (és ez nemcsak Rejtő Istvárira
vonatkozik): mínél több személyes vonást az egyes írókról. Minél több
olyan vonást, adatot, tanuságot, apróságot, akár anekdotát is, ami a
személyes találkozás benyomását kelti, ami az irodalomtörténeti jelensé
get személyes, éló alakká teszi számunkra. Igen, természetesen be kell
mutatní helyzetét. társadalomban elfoglalt helyét, törekvéseit, viszonyát
kora áramlataihoz - de mennyivel hitelesebb lesz míndez, ha élő, élővé

tett személyhez kötődik; ha nemcsak azt tudom, ki mit írt, hanem azt
is, hogy hogyan fogta a follát, mikor írt, a puha gallért szerette-e vagy
a magaskeményet, s feszes volt-e társaságban, vagy könnyed. Persze az
ilyesmit nem könnyű összeszedni; de soha egyetlen jellemző apró vonást,
személyes adatot el ne dobj unk azért, mert esetleg nem tartjuk elég
"komolynak". Egy nyakkendő színe néha többet mond, mint egy sok
lábjegyzetes fejtegetés.

Például amit Justh Zsigmond ír naplójában Gozsdu EZekről: ez az
egy lap milven [eltemzően villantta elénk az alakot. méz ha a Justh
Zsigmond sajátos egyéni kis "torzítását" bele is számítjuk! "Örmény,
keleti, kifinomult faj. L'homme ci la reverie et - ci ciaarette. A dél
szláv az uralkodó egyéniségében, álmodni szeretne csak. de hát dol
gozni is kell, hogy az ember élhessen, s ami a bökkenő nála. hogy nem
azt teszi, amit szeretne. Mint ügvész működik s nem mint író" ... (Hogy
örülnének az olvasók - [egvezzűk meg csak így zárójelben - ha újra
a kezükbe kapnák a századvéznele ezt a kit>'ín6 dokumentumát...T11l't'1
Zsigmond naplóját, új kiadásban l) - Lehetett valami fanyar és fáradt
keserűség Gozsdu egyéniségében. valami cnerváltsán talán. valaroi lais
ser-iaire, egy kis nemtörődömség, ami nem a hírhedt masvar tunyaság
Iehetett. hanern a ..Idfinomult fai" lef:<vintfí {f,,·wltsti!!'l. De azért - noha
mást kell csinálnia, mint amit szeretne, hisven élnI kf'l1 ! - milven f'rl'!s
író! Mennyire kíüt abból abizonvos ,.mpséló" átlFl'!hól. milven mavas
lélekábrázoló igényei vannak. s mílvcn találatal a lé1ekáhrlizn1áshRn. De
a társadalom ábrázotásában is. ')"'nménven csan ki egvik-rniísik írásfJhól
egy bizonyos századvégi atmoszféra -' az, amelyik a'~ úi S"gárút vado
natúj palotáiban leng - ez a világunalom, a csömör soleenie - meg
amí a ködbe és sárba fulladt magvar vidéken feks7,ik. Ennek a váloaa
tott kötetnek - "Nemes 1'ozsda." a címe. és Lukács?1 Sándor írt pléie jó
bevezetőt - egyik-másik novelláia, például a remek címadó. Vl'l.<?:Y az
"Étlen farkas", az "Ultima ratío", a "Nirvana" bátran ott szerepelhetne
egy olyan gvüiteménycs kötetben (ha volna), amelyik a legszebb magyar
novellákat tartalmazza. S írni is tud Gozsdu, nagyon jól tud írni. ismeri
a szavak helyzeti, hangulati értékét. a próza egész ..hanzszerelését' 
egy kurta, kemény mondattal. egy indulatosan kilökött. szóval, vagy egy
legyintéssel néha nagyon sokat mond. Majdnem érthetetlen (és szomorúan
jellemző), hogy ilyen jó író ennyire kiesett az irodalmi köztudatból. A
"Nemes rozsda" révén remélhetőleg végre méltó helyére kerül benne.

Ha a neveket kicseréljük: ha Gozsdu helyett Petelei Istvánt mon
dunk, és a "Nemes rozsda" helyett címül azt, hogy "Lobbanás az alko
sntatban' - akár még egyszer leírhatjuk az előző bekezdés záró monda
tát. Biztostollú, jószemű író volt Petelei (Bisztray Gyula írt szép előszót:

írói portrét róla a kötet elé); született jó novellista, lágyabb s melegebb
kedélyű, mint Gozsdu, de épp olyan biztos stiliszta, a mondatnak a
maga módján épp olyan művésze, mint amaz. Sokkal kevesebb benne az
indulat, mint Gozsduban; talán - életkörülményei folytán is - kis
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vonzalom van benne az idlllihez, és stílltsban a poentírozáshoz ; de ez a
csöndes, halkszavúnak tűnő ábrázolás sokszor nagyon mély sebeket
mutat meg, mint például a "Jutalom", amely már majdnem prelúdiumnak
hat Móríczhoz. Erdélyben élt, Kolozsvárott volt gondos és fiatalokkal
sokat törődő lapszerkesztő; a levegőjében érezni is valami jó vidéki fris
seséget, de azért attól a sajátos századvégi érzelgősségtől ő sem tudott
egészen ment maradni; egyik igen szép írásának, a "Fülemülé"-nek, ta
lán legismertebb elbeszélésének a végét például, sajnos, giccsé higítja ez a
szentimentalizmus; pedig egyébként rnennyí a szó jó értelmében vett
báj s meleg humor, bizonyos félszeg kedvesség ebben az írásban, főként

Mátyás, a szolga figurátában ! Az egyszerű élet. II kisemberek, a maros
vásárhelyi kisvároslak. meg a hanyatló vidéki udvarházak költője volt
Petelei; - a világ, melyről írt, eltünt, de alakjai többnyire ma is élők, s
legtöbb elbeszélése még ma is igaz örömet nyujt olvasójának. S a maga
csöndes, gyakran turgenyeves módlán kevés eszközzel olyan hatalmas
alakokat tud teremteni egy-egy "könyörülő asszonyt". ,.Arva Lottit",
"Csifó Frá ítert" vagy, vidám színezésben, urával összezördült kis székely
menvecskét - hogy nem egyhamar felejti el az ember.

Bisztray Gyula egy helyütt Török Gyulát említi, mint Petelei .Jeg
fiatalabb követőjét". Nos, ha a "Lobbanás az atkonyatban" novelláit ol
vassa az ember, gyakran eszébe jut "A zöld köves gyűrű", a "Porban",
meg a "Fehér virág" s "A halszemű három fia" írója. Van a magyar
prőzának egy rnélysodrú ága - nem a Míkszáthé, nem is a Mórlezé;
hanem egy másik, saíátos ízű, sajátos hangulatú és hangú, kis vonásokkal
dolgozó, látszólag Igénytelen, de epikus sodrában nagyon erős próza a
Míkszáthé, Móriczé mellett; akik Ismerik és szeretik (és akik ismerik,
szeretik is) a fiatalon elhalt Török Gyulát. őt tartták e nróza legkitűnőbb

képviselőjének. Honnét eredt? - nem igen tudtuk; általában a "Bud
denbrook-házv-at emlegették vele kapcsolatban. Pedig ha előzményeit

keressük. most már látnivaló: itt kell keresnünk, ezen a hazai környé
ken, Petelei táján.

Prózánk nem olyan gazdag, hogy ne kellene szeretnünk, becsülnünk
ezt a kissé talán elfelejtett, eléggé nem méltányolt ágát is. Vagy talán
nem ls olyan elfeleitett? Annakidején a szintén fiatalon elhunyt Lovass
Gyula hívta föl többször a fÍl~velmet Török Gyulára; akkor kedvelőinek

volt is egy valóságos kis "szektája"; újra megjelent "A zöldköves gyűrű"

meg a ,.Porhan", s többen írtak hosszabban-rövidebben Törökről. Mind
ez, úgy látszik, nem volt afféle ellobbanó szalmaláng-lelkesedés; ma is
vannak olvasói, s vannak, akiket ma is érdekel. Ime a bizonyság rá: a
"Magyar Irodalomtörténeti Társaság" 1954 októberében tanulmány-pályá
zatot hirdetett; az egyik pályatétel "egy XX. századi magyar író ismer
tetése és méltatása" volt. A társaság folyóirata szerint hét pályamunka
érkezett be. Ebb61 kettő Török Gyulával foglalkozott. (*)

AZ OJ AMERIKAI ZSOLTAROSKÖNYV. A csikl1g6i "F i d e s' val
ll1sos könyvkiadó társulat kiadásában megjelent a közelmultban egy 'Új
zsoltároskönyv bizonyos Mary Perkins Ryan bevezetésével és jegyzeteivel.
Az új amerikai zsoltároskönyvr6l a "Wo r s h i p" ciml1 amerikai lcatoHkus
folyóiratban az alábbi ismertetést olvashatjuk.

A zsoltárok könyvének új Fides-féle fordítása a tizedik angol kato
likus verzió, amióta 11 évvel ezelőtt Rómában a Pápai Bibliai Intézet
kiadta az új latin zsoltároskönyvet. Ennek az angol kiadásnak főcélja 
mint előszavában olvasható - "hogy az Új Római Zsoltároskönyvvel egye-
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,űen egy modern, közérthető forditást nyu,itson, mely figyelembe veszi
nemcsak az egyéni olvasás, hanem a hangos felolvasás és az éneklés
követelményeit is."

Eddig egy meglévő fordítás sem tett eleget ezeknek a követelmé
nyeknek. A megelőző fordítás, Knox és Kiscane műve, hál' modern szel
lemii, de érvényesül benne az a régi fel.fonás, hogy egy bib1in-f01'dítás
nyelvezetének és stílusának okvetlenül urctuiikusruik: és költőinek kel!
lennie, és ne hasonlítson a ntindennapi nuetvhez. Amerikában rosszu! ér
telmezett kegyelet folytán általában hajlandók voltak feláldozni az isteni
szózat közérthetőségét és örök aktualitását. csak hom! folytassanak eml
holt irodalmi hagyományt könnonc1ataival és szó/dncsévcl együtt. il
Fides-féle fordítást éppen a.zért fugaaták nagy lelkesedéssel, mert ez
adja vissza első ízben a zsoltárokat modern pr6zában. Stílusa emjszerű,

méltóságteljes és a mellett közvetlelL
Ez a fordítás a zsoltárokat héber költeményekkéllt mutatja be, vilá

gosan hangsúlyoz1)a az eredetietc porattelisztiku» szintakszisát, azaz a
gondolat-1'itmus által sugallt sajátos mondatszerkezetet, Azonban a for
dító elmélete az, hogy a zsoltárol~ban a paTaHelizmus csak kettős. soha
sem hármas, s ha mégis előjol'dul haTmadik pamllel sor, ezt a vers vé
aére veti.

Sok példa igazo lia, hogy ez az angol fordítás nem vesz tudomást
a latin fordítás parallelízmusár61, melu az eredetihez látszik rar.aszkodni.
Altalábtm. csak kenésszer egyezik a Biblia Jóváhagyott Standard Ver
zi6jának versezetével.

Maga a fordítás inkább e lele7<: tikus , Bar össze van eaueztetce az új
római zsoltáros-könJJ1'vel, mégi.~ sok heluen. eltér a latin fordítást6!. En
nek oka a héber szöveg másfaita értelmezése. Ezek az értelmezési el
térések azonban nyilvánval6an nem eredeti szöveg önáll6 tanulmánJlozá
sál alapulnak, hanem abból erednek, hog" a fordít6 áttekintette az eddigi
népszerű protestáns és katolikus [orditások.at, azután a szerint, hogy me
luik: verzi6 hangzik jobban, hol ragaszkodott a latinhoz, ho'! eitért tfile.
Ez az el1árási m6d csökkenti a fordítás értékét, bármilyen olvasmányos
is különben.

Az olvasók útbaigazítá,~át - a ZSOltál'ok meaértése és használata te
kintetében - saiátos módon oldotta meg a kiadá« szerkeszttiie, Maru
Perkins Ruan. A magyarázó ieauzetek minimális számúak, de minde il

zsoltárnál összefoglaló eim összegezi a tartalmat, épp úgy, mint az ú,j
latin zsoltáros könyvben. Mindegyik zsoltárhoz van bevezető magyarázat
és tartalmi kivonat az Úszövetség eredetiiének stílusában; maid útba
igazítás az iránt, hogyan kell az metó z,~oltárt a keresztény áhítatban
alkalmazni, és utalások a zsoltárral kapcsolatos újszövetségi idézetekre
s a liturgiai vonatkozásokra:. A zsoltárok a rendes számszcl'ű sorrendben
következnek, de mindegyiknél utalás történik arra is, hol szerepel a
Breviarium Romanumban és a különl)öző szerzetest breviáriumok ban.

"A zsoltárok imádkozása" című függelék avval foglalkozik, hogy mi
I.yen 1elentősek a zsoltárok az E(l'uház és a kereszténység hité/etében mind
ep1Jéni, mind közösségi szempontból. Ismertett ez a szakasz a zsoltárok
költészeti .1elle(lzetesséCleit, osztályozásukat tartalmi szempontb61, tár·
Q'Yukat és kulcs-szavaikat.

A magyarázatok utolsó része az 6- és újszövetség perspektívájába he
lyezve összegezi a zsoltároskönyv eszmei tartalmát, történelmi és pró
fétikus hátterét. - il kiadás legnagyobb érdeme a zsoL-tárok szellemében
1)0.1ó elmélyülés. S áUalában jelentős teljesítmény a kiadótól egy ilyen
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eiuruuikozasra mi.ndenképpen allcalmas amerikai zsolta1'Oskönlltl meg.ie
lentetése.

A magunk részérőL a "Worship" folyóirat fentebb közölt ismerteté
séhez csak equetleti megjegyzést szeretnénk: hozzátűzni. Hangsúlyozni kí
vánnók, hogy az új amerikai zsoltárforditásnáL figyeLembe vették többek
között "az énekLés követeLményeit is". Amerikában ezek szerint hozzá
tartozik a katolikus liturgiáho:: a zsoltárok éneklése is. Ezt sajnálattal
kell nélküZöznünk a hazai gyakorlatban.

AZ "öRÖK BÉKE" ELGHARCOSA. Kant Immanuelnek, a világhírű
német filozófusnak a nevét mindcnki ismeri, a műveit azonban csak
nagyon kevesen. Igaz. hogy ezek il nehézkesen megfogalmazott, de tar
talmukban is "nehéz" spekulatív filozófikus művek jóval felülhaladják
az átlagolvasó felfogó képességet. Annál érdekesebb és meglepőbb, hogy
ez a valóságtól elvonatkoztatott, a "tiszta-ész" régióiban kalandozó el
vont gondolkodó hosszú élete alkonyán írt egy nagyon is gyakorlatias
politikai vonatkozású, kisebb könyv-terjedelrnűtanulmányt, amelyet nem
csak megjelenésének (1795) 160. évfordulója tesz említésre érdemessé,
hanem tárgyánál fogva sokhelyütt még ma is az aktualitás eleven ere
jével hat; napjainkban különösen, amikor érdeklődésünk, törekvéseink
középpontjában ugyana" a magasztos fogalom áll, amelyről ez az érteke
zés szól, s amelyet már címével is kifejez: "Zum ewígen Frieden", 
"Az örök béle" !

Nem valami fellegjáró, ködös utópia ez a tanulmány, hanem a józan
észre appelláló, az emberiség fejJödésében hívő, s a béke felé vezető

utat gyakorlatias tanácsokkal kijelölő elmefuttatás. S így nem lesz ér
dektelen megismerkednünk egy-két vezérlő gondolatával. - Az általános
leszerelés gondolata itt csendül meg először: "Az állandó hadseregeket
idővel teljesen meg kell szüntetní. Mert ezek állandó készenlétük által
szüntelenül háborúval fenyegetik a többi államot. ösztönzik őket, hogy
egymást a felfegyverzettek számában felülmulni igyekezzenek: ennek
pedig nincs határa. S míután éppen az erre kiadott költségek miatt a
béke még terhesebb lesz, mint egy rövid háború: ők maguk indítanak
támadó háborúkat, hogy a terhektől szabadulhassanak.'

Ma is sokszor hangoztatott elvet fejez ki már Kant a béke egyik
feltételéül: "cgy állam se avatkozzék: be erőszakosan egy másik állam
alkotmányába vagy kormányzásába.' - S mintha csak előre sejtené az
"atom-korszakot", mintegy elrettentésül megállapítja: "egy irtóháború
- amelyben a megsemmisülés mindkét félre és minden jogra egyenlő

eséllyel következhetik - az örök békét csak az emberi nem nagy Terem
tőjében engedné létrejönni."

Érdekes, hogy az örök béke érclekében feltételként kívánja Kant,
hogy "U polgári alkotmány minden államban köztársasági legyen", mert
"uz egyetlen alkotmány, amelyik HZ őseredeti szerződés szellemében kö
vetkezik és amelyre egy nép minden jogszerű törvényhozását alapíthat
ja: a köztársaság."

A második lépésként pedig azt jelöli meg, hogy "a népjog a szabad
államok föderalizmusán alapuljon.' "A népeket ugyanis, akár csak az
államokat, úgy lehet megítélni, mint az egyes embereket, akik termé
szeti állapotukban - azaz: a külső törvényektől való függetlenségükben
- már puszta egyrnásmellettélésükkel is veszélyeztetik egymást. Ezek
nek míndegyike, a saját biztonsága érdekében. megköveteli és meg is
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kell, hogy követelíe: a másik lépjen vele valamely - a polgári állapot
hoz hasonló - alkotrnányba, amelyben a maga jogait mindegyik bizto
síthatja. Ez: népszövetség volna, amelynek azonban nem kellene egy
szersmind népállamnak is lennie."

Ime, Kantnál merül fel először a "népszövetség" eszméje, s ennek
szerepét közelebbről is megjelöli: "kell lennie tehát egy különös fajtá
jú szövetségnek, amit békeszövetségnek lehetne nevezni, s ami a béke
szerződéstől abban külőnbözne, hogy ez pusztán egy háborút, amaz pe
dig minden háborút hivatva lenne befejezni, mégpedig míndörökre.' 
Ugyanezt fejezi ki más szavakkal is: "arra, hogy az államok egymás
közti viszonyuk folytonosan törvénvenkívülí állapotából kikerüljenek, a
józan ész szerint csalt egy mód van. És pedig: ha éppen úgy, mint az
egyes emberek, feladják vad, törvénynélküli szabadságukat és alávetik
magukat kényszerítő köztörvényeknek.' Ime, a továbbfejlődés gondolata:
amint az egyes emberek saját érdekükben, lemondva egymásnak ártó
szabadosságaikról törvényesen rendezett közösségekbe, államokba, tö
mörültek, úgy ezek az államok idővel magasabb síkú szövetségbe tömö
rülhetnek, biztosítván ezáltal a maguk számára az "örök békét."

Kant éppen nem táplál hiú illúziókat az örök béke állapotának kö
zeli elérését illetően. Jól ismeri, és fel is említi az emberi természetben s
a külső viszonyokban rejlő nehézségeket. De annál felemelőbb, hogy
ezek ellenére is megvalósíthatónak és megvalósítandónak tartja ezt a
békét, s gondolátmenetét ezekkel a szavakkal fejezi be: "Ha kötelesség,
vagy egyben mindjárt alapos remény is: a közjog állapotát megvalósí
tani - még ha végtelenbe vesző megközelítésben is -, akkor az ö1'ök
béke, ami az eddig hibásan nevezett békekötéseket (a tulajdonképpeni
fegyverszüneteket) váltja fel: nem üres eszme. Hanem oly feladat, amely
egyre jobban megoldva, céljához állandóan közelebb jut .. ,"

Tehát kötelességnek, feladatnak jelöli meg Kant a békéért való
állandó tevékenykedést, s éppen ezért megérdemli, hogy - függetlenül
filozófiájának értékelésétől - fent ismertetett tanulmányának 160. éves
évfordulója kapcsán kegyelettel emlékezzünk meg róla, s az "örök béke"
eszméjének egyik kiváló előharcosát tiszteljük személyében. K, Gy.
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