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Ijjas Antal

XXIII. JÁNOS PÁPA LELKI NAPLÓJA
Napló? Veszélyes műfaj ! Goethe összes műveinek több mint száz

kötetes weimari kiadásában 13 kötettel jelent meg 52 éven át vezetett s
elképesztő szárazságú naplója; a-legelszántabb Goethe-kutatók is rette
netes fáradsággal eszik át magukat ízetlen bizmutkása-hegyén. Ezt ő nyil
ván nem szánta "műnek", önmagának akarta feljegyezni a felhőalakza

tokat és a levegő fénytöréseit. Ugyanígy önmagának szánta RoncaHi
Angelo, akiből aggastyánkorában pápa lett, 68 éven át vezetett, főképp

lelkigyakorlatos jegyzeteit; soha nem gondolt arra, hogy megjelenhetnek.
De most végül mégis nyilvánosságot láttak, s olaszból lázas gyorsasággal
fordították le azokat angolra, franciára, németre. Kiadásairól ilyen CÍ
mekkel írnak a vezető lapok: "Egy könyv, 'amit az egész világ térdenállva
olvas"."

De vajon megérti-e? S mit ért ki belőle?

Nyugati fogalmak szerint is rendkívül korán, rnindőssze tizennégy
éves fejjel került a bergamói parasztfiú a szemmárium neki ijesztően

széles köfolyosóíra. Onnét nyíló külön ceillát kapott. Életében először volt
a nap egy részére és éjszakára egyedül. A vicerektor és a spirituális
"életszabályokat" adtak neki, "amelyeket az ifjaknak követniök kell, ha a
[ámborságban és papi tanulmányokban elő akarnak haladni". A latin
mondatok szabályozzák a napírendet, a hetek és hónapok rendjét, s az
ifjú szemínarista gondosan belemásolja őket egy tenyérnyinél alig na
gyobb feljegyzési zsebfüzet soraiba. Az elsőt követik a többi füzetek, az
életszabályok lassan lelkigyakorlatos feljegyzésekké válnak a legkülön
bözőbb egek alól, ahol csak kalandos sorsa meghordozta. Az utolsó be
jegyzést halála előtt két évvel tette mint pápa, és végül halála előtt be
leegyezett, hogya majdnem negyven füzetet kiadják.

Don Loris Capovilla, aki titkára volt már mint Velence bíborosának
s egyik magántitkára mint pápának, rendezte a könyvet sajtó alá. Jól tet
'te, hogy nem díszítette föl még kommentárokkal sem; a tudnivalókat
jegyzetbe utalja. íg-'.1 magát a kendőzetlen puszta szöveget tartjuk ke
zünkben - s a pillanat villámlökéseít, amelyek megfogalmazták. -Igen
sOK helyen nagyonis átlagos írás. Éppen azért, mert a nyílt, egyszerű s
félig még gyermek Roncalli Angelo szól belőle - aki ekkor még haj
lékony a környezet (bár a jó környezet) benyomásaira, akár a lágy viasz
-. a mű kezdeteiben alig látni mást, mínt a századforduló körüli itáliai
katolicizmus fogalmi és kifejezési világát. És még sajátosabban a szemí
náriumét és a papságet. Ez az áhítatosság! szótár ma már az olvasók 
még a nyugateurópai és katolíkus olvasók - nagyrésze számára sem oly
meghitten ismerős, mint valaha. "Lelkigyakorlatok, szentséglátogatások,
breviárium, szentolvasó, Szüz Mária-kongresszusok, Jézus Szíve-hónap,
matutinum" - e kifejezések igen sok olvasónak idegenek lettek, s ezen
az eltávolodáson is le lehet mérni két világháború utáni korunknak hide
gebb légkörét.

És mégis! A siker, amellyel ez a könyv megkezdte s folytatja diadal
menetét a nagyvilágon át, az, hogy az olvasák egymás kezéből tépik ki:

• Bár a könyv olaszul ts rendejkezésürikre állott, itt a német kiadásra hívatkoztunz,
az idézetek oldalszámaiban. - Johannes XXIII., Ge'lstliches TA,gebuéh und andere geist-
liche Schriften. Freiburg; Herder, lB64. 480 O. '

385"



mégis csak azt jelenti, hogy egy elmúlt korszak áhitatéleti kötfogalmain
át az emberiség odahajthatja fülét egy olyan férfi elevenen dobogó szívé
re, akiről azt sejtjük, hogy szerrt volt, a rnodern id&k szentje. Hogyan lett
azzá ? Ez az, ami ebben a könyvben lenyügözí minden olvasóját.

A feljegyzések egy részében az ifjú szemmarístának, a fiatal, majd
idősödő papnak, a közelkeleti vikáriusnak és később főpapnak: mintha
nem is a saját hangja szólna, Egy átlagos olasz papé, akinek az ujjongás
nagyon is otthonos, mondhatní szokott lelkiállapot.

"Ma Szent Sebestyén '1U1pja van - írja 1903. január 20-án, amikM
már túl volt katonai szolgálatán - s holnap Szent Agnesé lesz. Két hős.
Egy katona és egy szfZz. Hozzájuk száH imám 77Ul. Hogy ruházza7lJak feZ
a katona lelkesedésével, a szfZz mocsoktalan tisztaságával és a mártírok
rendiUetlenségével." (135.)

"Avete felices in Christo Jesu" - kiált fel hozzájuk, lelkesülten. De
a ilelkesültség alatt más is van. Olyan vonás, amelyakorunk emberétől

alighanem már idegen. A teljes alávetése egy az egyéniséget kiformáló
szerkezetnek: a szemináríumnak, a papi életformának, az egyháznak,
EAS azokon át elsősorban az ő személyes nevelőinek.

Bármennyire is nem volt személyesnek nevezhető a kapcsolata első

püspökével, Don Camillo Guindaniv.al, mégis az ő papnevelési rendelke
zéseiben való teljes felolvadás az, ami miatt ezt a püspököt az ő élet
szentségében való első mesterének kell tekintenünk.

A bergamói egyházmegye történetében valósággal új korszakot je
lentett Guindani Camillo (1878 -1904) egyházkormányzata. Két évvel
Roncalli Angelo szűletése előtt - ma egyenesen úgy tetszik - a gond
visel-és tette Bergame püspökévé. Hogy Roncalli éppen akkor kerüljön
a szemínáríumba, amikor már Guíndaní nemcsak elindította, de meg is
valósította a módszere szerintí papnevelést! Roncalli ennek kellett, hogy
részese legyen. Ezen a ponton Lazzarini, XXIII. János életrajzírója, nem
feleslegesen hangsúlyozza: "Ha Roncalli, bár Bergameban születik, de va
lamikor máskor készül fel a papi hivatására - akár tizenöt évvel előtte

-, akkor kétségtelen, hogy egészen más jellegű pap lett volna." Más
jellegű pappá tették volna az előző szemínáriumi körülmények: képzett
regben és imaéletben míndenképpen kisebb igények emberévé. De igy
Guíndani-féle pap lett - s ez a legfontosabb.

Guindani az a püspök, akit "nagynak" szokás nevezni; olyan papi
egyéniség, akiben mintha egy motornak százlóerős szíve dobogna; egész
egyházmegyéjét új vérrel tölti el; de legkedvesebb gondja volt a szemi
nárium. Annak minden növendéke az ő figyelő píllantásaí előtt nőtt;

püspökük szeme ott nyugodott valamennyiökön. Intézkedéseinek lényege
nem azon fordult meg, hogy bármikor megjelenhetett a szemináráumban,
hanem magukon az intézkedéseken. A mindennapra előírt imádkozásokon,
elmélkedéseken. a misehallgatáSOIkon s a "silentium" óráin. Ezeknek is
mét1ődésébefogta be - mindennapra előírt gyakorló-gépezetbe - testi
lelki egészükkel a fiatalokat. Az ismétlődés eleinte összezúzta őket lényük
legbensejéig; azután automatizmus lett, ami ellen lázonghatott egy da
rabig a régi megszokás; azután új megszokás lett; végül pedig erő, és
megjelent egyéniségük legbensőbb és legsajátabb vonásai közt,

Ez történt RoncalJri Angeloval is. Igy jelent meg későbbi papi egyéni
sége. Örömmel fedezte fel a növendékpap életének és napjainak ismétlődő

egyformaságában az alárendelődésés engedelmesség mindennap sorra kö
vetkező diadalait. F1iatal pap korának arcképei is ezt árulják el; ennek
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orome és alázata sugárzanak vonásain. Ez az új - az eszményi ~P
vonásai felé kiteljesülő - Roncalli Angelo, íme így jött létre a szemi
nárium méhében. Abbain az intézményben, ahol az egyház müködése az
atyai mellett édesanyai is. Egyszerre csak titokzatos módon megszületett
"új emberré". Ez nyilvánul meg lelkiéleti naplóiban. Most már hét évti
zednyi messzeségből pillantva vissza erre az időre, meg lehet állapítani,
hogy Guíndaní intézkedésednek haná való közvetítője egy szíkár, kicsíny
pap volt, a szemináriumnak víoerestora, Don Davíde Angelo. Konzervatív
felfogású, de kitűnő pap volt. A püspök szemínáríumí rendelkezéseinek
végrehajtója. Oltalmáben Roncalli Angelo háborítatlanul sredhette őssze

IS formálhatta ki a lelkiélet erőit.

Epp hetven évvel ezelőtt, 1895-ben kezdte el írni feljegyzéseit, ame
lyekből később a több mínt négyszáz folio-oldailas Lelki Napló kereke
dett ki.

A legelső: kockás, vékony, apró zsebkönyveeske, mindössze pár lap
ból álló. A tonzúrát most frissen felvett tizennégyéves kispap halálos ko
molysággal és áhítattal írja fel benne leendő élete szabályait, Írása ekkor
ra már kifejlődött, de még rászorul arra, hogy az előrenyomtatott ikodkás
sorok vezessék; rendIkívül takaOOkOS8lI1 bánik a hellyel, kihasználva az
oldalakon minden négyzetmillimétert, sűrű, apró, [ellegzetes betűivel tölt
meg minden apró kockát. Az egyenes álló írásban van valami antik, kü
lönösen egyes betűk hátrahurkolt kanyarulataiban. A szabályai valóban
szabályok, páthosz és sallángok nélkül, minden fölösleges szó nélkül; ve
lősen, törlések és javítások nélkül. Minden mondatot előre átgondolt és
minden szót leírt.

Nekünk míndannyiunknak, akik már aggastyánkoráhan ismertük
meg arcát, el kell képzelnünk őt virágzó ifjúságában, amint az akkori
fényképei mutatják: karcsúnak. koraérettnek. szép és szabályos vonások
kal komolynak, aki magára tudja vonni már leányok-asszonyok tetsző te
kintetét. Th ő, éppen akíkor, ezt írja általános viselkedésének második
pontjául: "Nem beszélgetni el, nem nevetni, nem tréfálkozni vagy bármi
módon nyájasnak lenni nőlkkel, akármily korúak vagy állapotúak legye-.
nek; nem engedni sem magamnak, sem nekik a legcsekélyebb bízalmasko-
dást sem, ami veszélyes vagy gyanútkeltő." .

Az óvatosságnak ezt a magaemelte gátját mindig megtartotta. De
mintha már akkor tudta volna, hogy ez csak negatívum, mert hetedik,
pontnak felírta a derűs szeretet és nyájasság parancsait az emberek felé.
:És nyolcadik pontnak a míndennapi könyörgést a bűnösök megtéréséért.
s Annecy és Genf püspökének, a Philotea szerzőjének követését: "Követni
az ő modoránaik nyájasságát. [ovíalitását, vidámságát, összeszedettséget és
:komolyságát az emberek felé; és szígorát saját maga felé."

Amikor a Seminario Romanoba került, annak akkor Bugarini Vin
cenzo prelátus volt a rektora. Őróla már maradtak részletesebb feljegy'2Jé
sek. Ötvenedik évében járt és burnótfoltos, bő fekete talárjában; kor
talan és majdnemhogy fekete redők-szántottaarcából metszően okos, át
ható, sötét csi1lámú pillantás nézett mindenkire, egy már-már emberiet
len önismeret és emberismeret. Ö volt a második nagy egyéniség, aki
alakítóan hatott Roncalli Angelora s döntően for:málta őt, vonásaiknak
éppen ellentételeivel. Ifjú korában tudósnak indult, ószövetségi biblikus
nak, és keleti nyelvész lett. Olyan kitűnően beszélt héberül, arabul és
szírül, hogy a Propaganda Fide szakértőjének hívta meg; a sémi nyelvelt
jelentéstanának legnehezebb árnyalati kérdéseiben fordultalk hozzá. Még



mielőtt a Seminario Romano rektora lett volna, többféle vezető tisztséget
töltqtt be, igen fiatalon. A nyelvzsenik egyik fajtájának tüneményes ren
det-tartó és szervező készeégei jellemezték.

Az egyház ezt a Játszólagosan másodrendű képességét használta fel
a vezetői posztokon, ahová állította. Ezt a kifelé jeges modorú, minden
mozdu1atában olyan kimért és minden szavát lernérő papot, semitológus
nyelvészt. éppen nevelőnek a Seminario Romano ember- és tudósformáló
murukája fölé. 1893-tól 1910-ig ikormányozta a római egyházmegye és az
Angeléhoz hasonló vendégnövendékei révén Itália egyik afféle központi
szemináriumának számító intézményt. Kitűnő nevelőnek bizonyult. A
tizenhét év alatt többezer papnövendék haladt át keze alatt abban a kor
ban, amely megalapozza a férfikor vonásait a gyermekifjúság s az ifjú
férfikor közt. A Seminario Romano folyosóinak, tantermeinek s Iakóeel
Iáinak hatalmas tömegében rnindenkin rajta volt a szeme. És azonkívül,
hogy a rektora tisztséget betöltötte, magának is volt katedrája. Megismer
hette tehát a gondjaira bízottakat nemcsak arcukon, megjelenésükön és
modorukon át, hanem a biblikus tárgyakban felmutatott ta nulmányi ered
ményekoen is. Meg kell mondani, hogy a szentírástudomány a papságra
előkészítő tanulmányokban aikkor még nem foglalta el azt az elsődleges

és középponti helyet, amit most. Bizonyos mértékig háttérbe szorult a
dogmatika és a teológiai bölcselet rnögött. De akkori mívoltában is kitűnő

választóvíz volt, hogy a papi lélek vonzalmait megmutassa. Alighogy
megérkezett volt, fogadta Angelát.

Vajon, milyennelk látta az új kispapot? Ehhez hiteles támaszpontunk
van, Angelonak ekkor, 1901. januárjában készült fényképe. Halvány
ugyan a kép folott elmúlt már több mint hatvan évtől, ezétfolyó a na
gyitástól. arninek alá kell vetni, hogy részletesebben lehessen látni a vo
násokat. A papi talárban szikárrnak ható termet fölött üde fő ül, még
gyermekifjúé csak, még határozatlan, főképp az ajak ps az áll, melyek
pedig későbbi képein oly markánsul emelkednek elő, szinte fájdalmasan
energikus szabással. Azután hogy Angelot annak saját akarata ezerint
biblikus teológussá nevelte, tanulmányaiban vasmarokkal fogta. később

Bugarini és Don Angelo barátok letteIk.
A rektornál való fogadtatás után Angelo azonnal felkereste Pitocchi

Francesco atyát is, a spirituálist, aki hivatalból lett a gyóntatója. Az ek
kor ötvenéves redemptorista szerzetes nem mindennapi ember volt, amit
mutat a halála után róla megjelent emlékezések szakadatlanul nagy szá
ma is. 1885-ben, harmincötéves korában, már mint felszentelt világi pap,
plébániát hagyott ott, hogya redemptoristák sorába lépjen. Ezt a nálunk
alig ismert rendet Liguori Szent Alfonz alapította a XVIII. század első

harmadában, a sajátos itáliai jámborság akkori irányzat ainak egyik leg
jdbbjaként: az őnmegszentelődés és mások rnegszontelése eéljával. Krisz
tus követésének. lelikigyakorlJatok tartásának. a szervezett lelkigondozás
nak - így szemináriumok lelki Irányításának is - a céljából. És nem
mellékesen a Iegelveszettebb, legsebzettebb, legreménytelenebb lelkeknek
javára, akiikkel már nem törődött senki a világon; ilyenek voltak az .ak
kori börtönlakók, gályarabok, a megkérgesedett közismert bűnösök.

Krísztusnak, a Mindenoldalúnak számtalan alakzatából a Megváltót emel
te a bűnösök elé, az Irgalmast, a rend címerével és jelszavával. "Copiooa
apud Eum Redemptio": "Mert Önála bőséges a Megváltás." A rend nem
űzött semmiféle egyház- és hatalompolitikát, A közösségí munka mellett
jó alkalmat nyújtott nagy egyéniségeik kifejlesztésére. Hozzánk legköze
lebb Bécsben került, Hofbauer Szerit Kelemennel, akli a város nagy ro-
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megszónoka volt, gyóntatója és lelkiirányítója a ~.mantikus nemzedéknek.
A csalódásai és neurotikus szorongásai miatt aggálycsságra hajló Széchenyi
Ferencnek is Hofbauer volt a gyóntatója. így közvetve befolyást gyako
rolt Széchenyi Istvánra is, aki apjától örökölte a neurotikus szorongá
sokat, .a gyónási erősfogadás és a feloldozás elégtelenségének érzését, a
szentáldozástól a visszarettenést, ami egyébként janzenista örökség is
volt. Alapjáhan véve éppen ez a XVIII. századi janzenizmus volt a re
dernptoristák ellenfele. A janzenizmus mindenütt, különösen a XVIII.
században, az előkelő osztályokat hódította meg, akiknek tagjai mindenütt
ott ültek a legfontosabb hivatalokban, és ellenséges érzelmekkel voltak
a redemptoristák irányzaita felé, amely az eltévelyedett jobb latort is
nw-g tudta mutatni a bűnösöknek.

Ebbe a rendbe lépett Pitocohi Francesco, aki azután Róma egyik leg
mélyebb hatású irányítój a lett Szent Alfonz jótékonyan derűs és opti
m.eta szellemében. Központi székházuk. ahol ő működött, ott volt a Late
rano közelében az erről a Santa Maria Maggiore felé levezető Via Meru
Iánán, ahol a bergamoi kispap megérkezése téli reggelén feljött a Semi
nario Rcrnauoba. XIII. Leó, mint római püspök és egyházmegyéje szemi
náriumának legfőbb irányítója, 1899~ben nevezte ki Pitocchit lelkiigaz
gatóvá. Még alig valamivel több mint egy éve fejtette ki hatását a nö
vendékekre. a lelkiélet józan egyszerűségére s Krisztusra való nagylelkű

ráhagy rtkozásra nevelte őket. Ö volt a harmadik, aki Roncallira hatott,
éppen azzal, hogy a nyájas és tüzes szerctetű megváltó Krisztust állí
totta a lelkiélet középpontjába.

A Lelki Napló római feljegyzései kőzt van egy érdekes feljegyzés,
amely a San Gallisto ka1Jalkombáról szól, Dadogó szavakat és dadogó ér
zéseket őriznek, az 1901. február 16-i látogatás gondolatai. Szent Cecilia
és Szent Tarzíciusz emléke lebeg a levegőben. Egy parányi kis helyiség,
ahol mind a tizenkét III. századbeli pápát eltemették. Szent Cecilia kd
terjesztett karokkal álló freskója !

"Soha édesebb vigasztalás mint rna, a San Callisto katakombában
delelőtt. Mise után. Aldozás után. Ezekben a kanyargó folynsókban. Hír
neves vértanúk szenteLték meg a helyet. Hitükben rendületlen hitvallók.
Mily mélyen megillettek. Ezekben a szűk és sötét grottákban. Az én
Megváltó Jézusomat mutató freskók előtt. Amik annyi mély sóhajt lát
tak. Annyi könnyet. Annyi keresztény bátorságot... Az üdvözülés ví
ziója fogott el. valósággal. Láttam és hallottam imádkozni körülöttem
Krisztus atlétáit. Hallani véLtem a Főpásztor ajkár~l az örök élet sza
vait. Szeretetiink: és reményünk himnuszát. Pápá/era gondoltam. Mennyi
hívői e1'ősítettek meg... Papokra, férfiiakra, nőkre és gyermekifjakra.
Mind felgyulladtak Jézus szent szeretetére. Tarziciusz, óh fiatal hérosz.
Cecilia, az erősség csodája. Miért nem vagyok olyan, amilyenek ti volta
tok? Mégis éppen ezért ez őszinte és lángoló vágyak. Akarom, remélem a
napot, mikor átadhatom szeretett Megvál.tómnak minden érzésem bizony
ságát . . . Bárcsak a ti példátok, a ti közbenjárástok ösztönözne az önsze
retet legyőzésére . . . (110.)

Talán a redemptorista lelkiatya hatása, hogy Roncalli egyben azokra
is gondol, "akik távol vannak az AkoItól és Örizőjének áldott szereteté
től ..." De már mintha egy hívás és hivatá"> hangsúlyozódnek szavaiban,
még öntudatlanul. Ekkor még alig múlt el húsz éves.

Vagy nézzük, milyen lelkesedesre ragadja egy másik esemény. A
Laterán tömbjében. a Seminario Romanohan töltött évei alatt meghalt
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Parocchi bíboros; igaz, roppant jelenség és kiváló tudós, de ma már alig
több mint hatvan év után nevét sem ismerik: (ugyanúgy, mínt ahogy ak
kor Rómán kívül sem ismerték). Don Angelo résztvett gyásszertartásán a
san Lorenzo in Damasoban és egészen lázJba jő, amikor így ír:

"Olyan esemény történt, ami egész nap foglalkoztatott, s nem köny
nyen tudok tőle szabadulni. Valósággal eláraszt a felindulás. Nem tudok
érezni iránta mást, mint benső vonzódást és bámulatot. O maga, egyedül
is, 'elegendő lett volna arra, hogy híressé tegye a Szent Kollégiumot.
Egyénisége akkora, amilyen méretű ritkán akad az egyház évkönyveiben.
Elég volt csak felhozni a nevét és ,azonnal elnémultak Jaz egyház iránt
ignoranciát tanúsítók, tiszteLettel hajoltak meg előtte a világiak is, és
nem akadt tudós, akit ne szállott volna meg mély íZZetődöttség, amikor
előtte kellett beszélnie. És ugyanúgy, mint ahogyan az igazságot, szépet
és jót szerette, ugyanolyan izzó és győzhetetlen szeretetet érzett az egyház
és a pápa iránt... Öh, ha az én birtokomban volnának tudománya és
erényei, milyen boldog lenetmék I Halálakor feljajdul az egész világ s a
Szentszéket ért valóban nagy veszteségnek tekinti. Tegnap láttam tolon
gani halandó porhüvelye előtt az egész világot, hogy megadja a dicsőség

utolsó ,adóját őneki, aki akkora fényt vetett maga kŐTÜZ." (133.)

Semmi kétség: erek a szeretetreméltóan gyermekded túlzások a ró
mai légkör sajátos fénytöréseiből fakadnak. osak ezek és a láJtÓS2JÖg el
tolódasai növelhették ekkorára előtte Parcechi alakját. Az udvariasság,
amivel az emberek vannak egy bíboros iránt, keltette fel benne a hitet,
hogy az egész világ elnémul előtte. A ravatalnál égő gyertyával órákhosz
szat őrtálló ifjú növendékpap benyomása az, hogy az előtte elvonuló
sötétruhás tömeg - akiknek [órésze valójában kíváncsíakból, sznobok
ból, minden egyházi eseményeken résztvevőkből állhatott - az egyházat
ért "pótolhatatlan" veszteség miatt ölt tragikus arcot. És végre is egy
bíboros temetésének pompája, szeetartásrendje, énekkara IS orgonahang
jai is elég megrázóak ahhoz, hogy növeljék ezt a benyomást.

Igen, ez a lelkesedés jórészben a külsőségek hatásából fakadt. Dehát
Roncalli is olasz volt. S mégis csak az a lényeges, hogyan és rnivé dol
gozta fel benséje a benyomásokat. Az olvasó jó néhány helyen megszé
gyenülten érzi: óh, hát lehet hit - akár még papi hit is - ilyen egy
szerű és erős? Mielőtt felvenné a diákonátusra való szentelést, ezt a val
Iomást bízza naplójára:

"A hit olyan magától értetődő erény, hogy különösen papoknál nem
is tekintik valami küLönösnek. Ez a keresztény élet levegője, s ki törődnék

azzal, hogya levegő a lélegzetén át rajta ki és be jár. De én azon leszek,
hogy ezt az erényt komolyan vegyem és soha se téves$zem szem elől. Akár
valami kincset, úgy akarom őrizni hitemet. Mindent meg akarok tenni,
hogy átformáLjon a hit szelleme .. . Ha az Isten nekem eléggé hosszú éle
tet ajándékoz 'és olyan pap leszek, aki némi hasznára lesz egyházának,
akkor azt kívánom, azt mondják rólam - és erre büszkébb leszek mint
bármely más címre -, hogy olyan pap vagyok, aki mindig megőrizte

mindig élő hitét . . . még abban is, ami nincs definiálva . . ."
Az olvasó ilyen - s hozzá még ilyen egyszerű helyeken - érzi azt,

míntha sas ragadná fel a magasba. Önkéntelenül arra gondolhatunk, hogy
Ő, aki ekkor még nem akart más lenni, mint egyszerű falusi pap, lehető

leg a szülőfalujában: már akkor ki volt választva a pápáságra. Csak ezzel
az élő és - hogy úgy mondjuk - "rettenetes" hittel tudhatott szemébe
nézni kora összes nagy kérdéseinek. mínt pápa, szilárdan bízva, hogy az



egész magatartásában megbol.ygatott egyház nem omlik össze a zsinattal
js vállalt féladatok emberileg kiszámíthatatlan frontszakaszain.

Meg kell azonban mondaní, hogy a közvétlenül jelentékeny helyek
.szárna a többszáz folió oldalon - elég kevés. Alm azonban éppen a hitet
illeti, arra rnindig feledhetetlen szavakat talált. Az ember míndíg érzi
az élmény megrendítő erejét, a későbbi rendíthetetlen "szikláét". Vélet
len-e vajon az ilyen hely:

"Mindig 'emlékeznünk kell arra, hogy az egyház magában rejti az
Igazságnak és Krisztusnak örök ifjúságát, hogy minden idők felett áll ..."
(205.)

Elszorult szívvel kísérd. az ember Roncallit a lelkigyakorlatok ön
vallomásain keresztül. A le.LkligyaikOTiLatok az ó számára valóban az élet
.szentségnek útjai. Bármennyire is panaszkodik esendőségére és bűnös

voltára - hogyne tenné, hisz négyszemközt áll Istennel szemben, akihez
képest mindenki más csak tökéletlen lehet - egyre nő az olvasó meg
győzöttsége arról, hogy aki ezt a harminckilenc füzetet teleírta, nyilván
egyetlenegy halálos bűn nélkül haladt végig a maga életen. Arról is ír,
hogy Isten megóvta tisztaságát, még a kísértésektől is. Csak szórakozott
ságról szól, az önszeretet tebteiről, a tanulmányok elhanyagolásáról, apró
kis hiúságokról. á felebaráti szeretet iránti feledkezéseiről, inkább csak
gondolatban az idő eltékozlásáról. De: "Isten megóvott attól, hogy halá
los bűnt is elkövessek, amibe bizonyára könnyen esihettem volna ..." (184.)

Az 1907-ből való le1kigyakorlatos följegyzéseiből (amikor míndössze
huszonhatéves): "Meg ikell köszönnöm Istenneik nemcsak azt, hogy halálos
bűntől megkímélt, hanem még azt is, hogy számtalan kegyelemmel halmo
zott el, köznapiakkal és rendkívüliekkel, mérhetetlenül." (198.) - 1928
ból: "Huszonötéves papság! Mily rendkívüli kegyelem! Bár számtalan-
szor lett volna alk.almam rá, sohasem követtem el halálos bűnt! (236.)
- 1940 novemberében: "Istenneik hála, megkimélt a gonosztól " (262.)
- 1957 júniusában már mint bíboros: "Szerény s már hosszú életem
~erűségben és tisztaságban folyt le ..." (316.)

Végül a nyolcvanéves pápa mégegyszer végigpillant életén, átvízs
gálva azt különböző kötelességei szempontjából. "Ami az engedelmessé
get illeti", "ami a szerétetet illeti", "ami a tísztaságot illeti". Az utóbbi
ról meg meri dsmételni: "Isten kegyelme soha nem engedett kisértésbe,
vagy elesésbe, Soha, soha! Míndíg mellettem áJJt véghetetlen könyörü
Jetében. Reáhagyatkozom most é1etem alkonyán". (328.)

Hát alighanem ez az a rendkívüli, ami miJatt ez a könyv akkora si
ker. Századunk azt akarja kiolvasni belőle, kiből lesz szent, és hogyan
lehet szentté lenni. És elszomorodik, mert azt a választ kapja, hogy a
k.egyelem, az engedelmesség, a hit, a fegyelem, a tisztaság, a míndenna
píak apró áldozatai és tettei, az alázat által, Lisieuxí Szent Teréz őnélet

írása után új lelikié1etű klasszikust nyújt nekünk ez a könyv. Teljes for
dítása túlságosan terjedelmes volna, bizonyos mértékíg sok feleslegeset
is hömpölygetne. De igen nagy jót művelne az, aki erekból a füzetekiből

,a XXIII. János pápa személyére és pályafutásána legjellemzőbb I1é8zle
teket kiválogatná,

•
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Gál Ferenc

AZ ANYAG A 1 EOLOGUS SZEMLÉLETÉB~N

A rádióaktivitás felfedezése óta az ember egyre jobban belenéz az
anyag belsejébe. Látjuk, hogy nem az oszthatatlan és merev atom a leg
kisebb alkotó része, s nem is olyan tehetetlen tömeg, mint ahogya new
toni fizika leirta. Az atomfizika egyenletekkel, matematikai képletekkel
fejezi ki az atomban végbemenő Jelenségeket. Az elméleti fizika jogosult
sága az anyagban levő törvényszerűségekenalapszik. A relatrvitás-elmélet
képletben adja meg az anyag És energia kolcsonhatását. A kvantum-je
lenség azt mutatja, hogy az elemi részecskék csak meghatározott adagban
vehetnek fel vagy veszíthetnek el energiát, aszerint, hogy az elektronok
belső vagy külső pályára lépnek Az anyag felhőszerű elterülését az erő

térben hullám-függvények írják le. H~i~enberg a határozatlansági relációt
is képletben fejezte ki, tehát még a határozatlanság is bizonyos törvényt
követ. Kimutatható, hogy két összetartozó adat mérésénél fellépő hibák
szorzata állandó. Ezért sokan azt a határozatlanságot, amit az elemi ré
szecskék helyének és energiájának rnérésénél tapasztalnak, csupán eszkö
zeink tökéletlenségének tulajdonítják, nem az anyag természetének. Bohm
rejtett paraméterekről beszél, amelyek a részecskék kölcsönhatását meg
határozzák, s talán valamikor kimutathatjuk őket.

Az atomban ma mintegy 30 elemi részecskét ismerunk. egy részük
nagyon rövid életű, csupán átmeneti jelenség. Egyes tudósok feltételezik,
hogy ezek mindegyike csupán osak megnyilatkozása valamilyen alaprna
tériának, amit energiának is nevezhetünk. A széttörhetetlennek látszó tes
tecskékhez míndíg erőtér is tartozik. Az őseredeti matéria valamilyen
erőtér, amiből minden lehet, de már rendelkezik irányulásokkal az egyes
formák létrehozására. Az elemi részecskék csupán csomósodások az erő

térben, ezért alakulhatnak át újra energiává.
A biokémia újabb adatokkal gyarapítja az anyag benső struktú

ráját. Olyan erókre mutat rá, amelyek az életfolyamatokat. az .atornok és
molekulák állandó kapesolódását, szétesését, kicserélödéset fenntartják
é'f' táplálják. Maga az anyag él az élőlényekben, tehát van ilyen tulaj
donsága is. Az állandó homlas és kicserélődés ellenére megmarad a funk
dók egyensúlya, ami az élŐ anyag különös érzékenységet igazolja. Nehéz
lenne megmondani, mi teszi élővé az anyagot, de annyit látunk, hogy az
életfolyamatokban van tervszerűség, mindig valamilyen cél is valósul.

A benső finomságok és a matematikad képletek láttán önként kínál
kozik a feltevés, hogy az anyag hasonlít a gondolathoz, elgondoláshoz.
Valami olyan építmény, aminek egészen finom benső struktúrája van.
Nem sztatíkus váz, hanem állandó mozgás, dinamizmus. A rnozgás vala
miképpen az anyaghoz tartozik. Ha a tudomány még mélyebbre hatol
benne, bizonyára még jobban felismeri gondolatszerű finomságait.

A természettudomány még mcssze jár attól, hogy megmondja, mi
igazában az anyag. A teológus csak ilyen fe1eletet adhat: mint rninden
esetleges létező, ez is Isten teremtménye. Ha ő elgondolta az anyagot,
benne kell lennie az isteni gondolat logikájának, gazdagságának, erejének,
dinamizmusának. Számunkra az anyag ilyen érzékelhetővé vált gondolat,
ebben gyökereznek törvényszerűségei.A struktura behatol a végső réte
gekig. Odáig, ahol az anyag mint létező kezd különbözni a semmitől. Va
lahol itt kell keresni alapvető megjelenési formáját, azt az 00i erőteret,

arninek csomósedása minden érzékelhető és mozgó tömeg.
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Az isteni gondolat végtelenül gazdag, egyszerre felölel mindent, amit
rr.eg akar valósítani. Neki nem jelent nehézséget. hogy ezt a gazdagságot
belevigye az anyagba. Teremthette az anyagot olyan összetett mivoltában,
hogyavonzatok, kölcsönhatások. törvények százai és ezrei keresztezik
vagy segítik egymást. A legősibb anyag mélyén létrehozhatta azokat az
irányulásokat, amelyek kialakítják az atomokat. elemeket, megalapozzák
él kémiai rokonságai, azok kapcsolódasát és ezeken keresztül lehetövé tette
az egész anyagvilág kibontakozásat. Ebben a benső gazdagságban kell
keresnunk a formák, színek, hangok, ízek, ilkitok változatának okát. A
gazdagságot megsejtjük, ha arra gondolunk, mi van összesűrítve a növé
nyi magban vagy állati petében. Milyr-n lehelletszerű és kibogozhatatlan
berendezkedése lehet egy pete sejtmagjának. hogy abból mindig a meg
határozott állat bontakozik ki, a szervek és funkciók bonyolultságával.
A törvényszerűség hordozója itt maga az anyag, hiszen nem vehetünk
fr-l benső 'Szellemi lelket, mint irányító tényezőt. A benső parányi alkotó
elemek egyúttal ana is képesek, hogy kölcsönhatásba lépjenek a környe
zettel, alkalmazkodjanak vagy védekezzenek. Csak a gondoLat-finom
anyag lehet élő anyag. Csak valamilyen érdekes szimpátía-képesség teszi
lehetövé. hogy például az állatok színe a környezetükhöz alkalmazkodik,
vagy. hogy hihetetlen távolságból megérzik táplálékukat, megsejtik a ve
szélyt, ösztönösen tájékozódnak. Számunkra most nem az a kérdés, hogy
<L Teremtő ilyennek teremtette az állatot, hanem az, hogy mindeme ké
pességele hordozója maga az anyag. Az anyagot kellett úgy megalkotnía,
hogy e jelenségek kíbontakozzanak belőle.

Test és lélek

H3. az állatban nincs szellem, akkor maga az élő anyag érez, hall,
lát, megéli a fájdalmat, reagál a külső hatásokra. Tevékenysége nem jut
cl az öntudatig, valahogy a felületen, homályban marad, de csodálatossá
ga nem tagadható. Ilyen bonyolult és céh-a irányuló viselkedést nem is
sejtenénk az atomfizika képletei alapján. Egyre inkába az a benyomá
sunk, hogy az anyag a szellem szirnmetriája, alacsonyabb fokú vetülete,
ahol :l tudat világossága nélkül játszódnak le az élet jelenségei. Hasonlat
tal azt mondhatnám, hogy a szellem és az élő anyag úgy külónböznek
egymástól, mint az ember és a filmen mozgó képe. Mindkettő mozog,
tevékeny, de más létsíkon.

Az emberben oa test és a lélek valóságos egységet alkot. A szellem
valóságosan egyesül a testtel, nem csupán benne lakik. Mi az előfeltétele

az egyesülésnek ? Valamiképpen az anyagnak <is olyan finomnak, lehel
letszerűnek és törvényszerűnek kell lennie, mint a szellemnek. A lélekkel
való egyesülés feltételezi, hogy az anyag léte mélyén elgondolás, tapint
hatóvá vált gondolat legyen. Az egyesülés olyan szoros, hogy az anyag
részesül a szellem életében. Nem a léleknek van öntudata, hanem az em
bernek. A test-lélek ember érez, gondolkodik, akar. Az anyagi test is a
tudat hordozója, sőt aktiv tényezője lesz. Valami képszerűség áthat rnin
dm ismeretet és akarást bennünk, fogalmaink at tapasztalati adottságok
hoz rögzítjük. Ha az anyag képes így hozzásímulni a szellemi lélekhez,
ennyire átveszi a természetét, akkor bizonyára maga is hajlékony, ru
galmas és fogékony. Elég egy emberi arcra tekintenünk, hogy meglás
suk a szellemben való részesedést. Az arc kifejezi a megértést, részvétet,
tudatot, szeretetet, örömet, szomorúságot, Elöntheti a szégyen vagy a lel
kesedés, bevonhatja a kételkedés fátyla.



Biztos, hogy a szellem magasabbrendűmint az anyag, nem is nőhet

ki belőle. Egyik nem rnehet át a másikba, de valami egybevágóságnak
kell lenni köztük. A szellem - legalább is az emberi lélek - a lét
síkján ott kezd létezni, ahol az anyag végződik. Különben nem alkothatná
nak egy valóságot. A Teremtő teljes léthierarchiát alkotott, ahol nincse
nek szakadékok. Az embert úgy gondolta el, hogy az anyag és szellem
tökéletes egysége legyen. A lélek megteremtésével nem törte le az anya
got, nem bánt vele természete ellen. A Teremtőt nemcsak mindenható
sága, hanem bölcsessége is vezeti. Az embert azért alkotta testből és Ié
lekből, mert az anyag képes befogadni és hordozni a szellemet, a szelle
mi lélek pedig - legalább is emberi fokon - rászorul a testre. E benső

egybecsengés rniatt nem vehető észre, mikor kerül bele az embrióba a
lélek. Beköltőzése nem jelent zavart, nem lesz benne idegen elem. Ha
arra gondolunk, hogy az ember élete folyamán állandóan új anyagi r~

szeket épít be testébe és ezek valóságosan egyesülnek a lélekkel, nem
térhetünk ki a gondolat elől, hogy a szellemi lélek bizonyos értelemben
minden anyaggal rokonságban van. Ez a gondolat pedig oda vezet, hogy
~-l feltámadt test anyaga is pótolható majd a megdicsőült természet anya
gából.

A természetfeletti rendben

A hitrendszer alapján még tovább mehetűnk. Jézus Krísztusban az
emberi természet személyes egységbe került az istenséggel. Emberi tu
data egyben az isteni életnek és vílágosságnak szemlélője, hordozója.
Benne az anyagi test a lélek szellemi megnyilatkozásain túl az isteni élet
tevékenységében is résztvesz. Hiszen benne az egység lélektani síkon is
tökéletes: emberi tudása előtt nyitva áll isteni természete az ismeret és
tevékenység vonalán. Magáról így nyilatkozik: a Fiú csa!k azt teheti, amit
az Atyánál lát (Ján. 5, 19). Az emberi természet-éelvéteíe azt jelenti, hogy
testi-lelki valóságban benne létezett Istenben. Feltámadása, után ez az
állapot külsőleg is megnyilvánult rajta. Teste többé nem rejtette el a szel
lemet és az isteni dicsőséget, hanem tükrözte.

A kinyilatkoztatás meggyőz arról, hogy a feltámadásban a mi tes
tünk is egészen kifejezője lesz a kegyelem által felemelt szellemnek. Az
emberi értelem és akarat belekapcsolódik a végtelen isteni ismeretbe és
értékvalösításba, Az anyag számára ez sem lesz kiforgatás anyagli mivol
tából, hanem felemelés azon a síkon, ami megfelel teremtett jellegének.

A szeritírás következetes annak leírásában, hogy az egész anyagvilág
Isten dicsőségét szolgálja, Minden, amit teremtett, jó. A jóság a lét vona
lán értendő, nem erkölcsi szempontból. Minden megfelel az Istentől eléje
tűzött célnak. Krisztus tanításáhan oa növények és állatok, főleg pedig
az ember az Atya gondviselésének tárgyai. Az anyagi dolgokat eszköznek
használja csodáinál és a kegyelem hordozóivá teszi őket a szentségekben,
A Jel. 5, 13 ezerint a végső megdicsőülés állapotában minden teremt
mény résztvesz Isten imádásában. Az apostoli ígehirdetés is új égről és új
földről beszél, ahol a lét értelme többé nem kétséges: az anyagvilágot
nem nyomja a teher, hogy az ember bűnös célra használja, minden sza
badon és nyiltan tükrözi az Alkotó gondolatát (Róm. 8, 21; 2 Pét. 3, 13).

Az anyag lebecsülése a görög filozófia közvetítésével szűrődött bele
.a keresztény hagyományba. Bölcseletük a szellem kultusza, a testről saj
nálkosassal írnak. Az eszményi ember nem az anyagról gondolkodik, ha
nem az anyagtalan eszmékről. v.agy legföljebb a matematíkáról, mint az
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ujplatonikusok. A középkori skolasztika részben átvette ezt a hagyo
mányt. Ök is nagyrészt az agy emberei, otthónuk az iskolai légkör, a
"természet szépségeivel nem sokat gondolnak, a természettudományt sem
érzik feladatuknak. Assziszi Szent Ferenc Naphimnusza alig talál víssz
hangot e korban.

Amoralisták nyelvezetében - a kereszténységben és a többi vallás
ban egyaránt - észrevehető bizonyos bizalmatlanság a test iránt, illető

leg a test ösztönei iránt. Pedig az ösztön, mint vitális jelenség, önmagában
nem tárgya az erkölcsiségnek, hanem csak annyiban, amennyiben az em
ber személyes döntéseit elősegíti vagy akadályozza. Biztos, hogya ket
tősség erkölcsi küzdelemmel jár, de a megváltás kegyelme itt is segítsé
get nyujt. A lélek nem börtönébe került a testben, hanem természetes
helyére. Itt kell erőit kibontakoztatnia és osak: itt teheti meg. Mint szel
lem, tudatos életet él a halál után is, de cselekedetei nem érdemszerzők.

Viszont a test feltámadása kiegészíti és befejezi a lélek boldogságát, amit
Isten színelátásában kapott.

Az ember és a világegyetem

Az ember a növények és állatok után lépett a világba, tehát már te
rített asztalt talált életlehetőségel számára. Készen vártáik az energia-for
rások, hogy segítségükkel kibontakoztassa képességeit. Teilhard de Char
din és a keresztény evolucionisták szeránt a Teremtő által irányított fej
lődés a testét is előkészítette az állatvilágban, Isten abba teremtette a
szellemi lelket, így az ember "zaj nélkül jelent meg a földön", megjele
nése nem jelentett törést, hanem tökéletesedést.

A szentírás emberi szerzője a !teremtés leírásában belevitte saját kora
világképét. Azonban leírásából vallásos gondolatként kicsendül a megál
lapítás, hogy minden az emberért van: a föld, növények, állatok, sőt az
égitestek is. A Nap, Hold és a csillagok csupán "vil,ágítók" az ember szá-

-mára. A teológiában Szent Tamás a teremtés tárgyalásánál az arísztote
leszi filozófia nyomán megállapítja, hogy a képességi lét (potentia) ezért
van, ami válhat belőle vagy amit hordozhat, mint végső tökéletességet. A
lét rendjében az alacsonyabbrendű a magasabbrendűnek szolgál. (L p. 65,
a. 2). .A tapasztalati világban a legmagasabb befejezettség és érték az em
beri szellem, kézenfekvő tehát a gondolat, hogy az anyagvilág célja és
feladata a szellemi lélek, illetőleg az ember hordozása. Az anyag arra VIa

ló, hogy valami legyen belőle, aminek már őncélja van ezért a teremtés
nem lett volna teljes a gondolkodó ember megjelenése nélkül.

Ha figyelembe vesszük, hogy az egész teremtés végső célja az Alkotó
dicsőségének hirdetése, kifelé való megmutatása, akkor újabb távlatok
nyílnak meg előttünk. Az a mű hirdeti igazán alkotója nagyságát, amely
tudatosan visszatekint rá és elismeri függését. Ez 'valósul meg az ember
ben, Benne az anyag is visszatekint a Teremtőre, ezért mondható igazán
az ember megjelenése a teremtés befejezésének. A lélek a közvetítő Isten
és a néma anyag között, Az emberi tudat gyűjti össze a színek, hangok,
formák szépségét, megtalálja mögöttük a lét szerzőjét, s megvan a ké
pessége, hogy a hittől indíttatva hálát adjon míndezekért.

, Lehet-e a földi embernek küldetése az egész világegyetemhez? Ha
.az anyagnak egyáltalán az a végső tökéletessége, hogy az emberi szellemet
hordozza s általa felismerje a Teremtőt, akkor ezt minden csillagrend
szer anyagáról el kell rnondanunk. A színképelemzés igazolja, hogy az
anyag mindenütt hasonló a földi anyaghoz,· tehát a kozmosz bármely
részén mérhetetlen energiák rejtőznek. Figyelembe véve a Teremtő 001-



csességét, kimerül-e a teremtés célja a galaktikák millióinál abban, hogy
az ember halvány fénysugárból tudomásul veszi létezésüket és megálla
pítja a világegyetem óriási terjedelmét? Vagy Isten másutt is teremtett
emberi lényeket, akik alkalomadtán meghódítják saját .Jcörzetüket" ?

Az ember míndig egyetemes eligazodást keresett környezetében. Az
élet minden irányában igyekezett újat alkotni és egymásután terjesztette
ki figyelmét az eddig ismeretlen területek felé. Viselkedése következik a
tudat szellemiségből. A szellem felülről szemleli az anyaget és egészen át
akarja tekinteni. Az állatnak nincsenek új kezdeményezései, mert maga
is egészen az anyaghoz taotozik, nincs felillről jövő szemlelete. Az ember
nek tehát emberi mivolta miatt lehet küldetése mmden anyaghoz, ami
egyáltalán elófordul la világban, Mindez nem jelenti azonban a természe
tes lehetőségek összes kíaknázását. Az ember a természeten kívül az üdv
rendbe is beletartozik és végső célja ott valósul. Ahogy az egyes ember
erkölcsi és kegyelmi síkon elérheti üdvösséget anélkul, hogy földi éle
tében a természetes alkotási lehetőségeket megvalósította volna, - mí
vel a környezet, betegség vagy halál akadályozta benne, - úgy Isten az
egész emberi történelmet lezárhatja a végitélettel az összes technikai és
kulturális értékek megvalósulása elótt. Az elérendő mérték Isten országá
nak kegyelmi teljesedése. Ez pedig természetfeletti rnisztérium, amit nem
mérhetünk a földi értékelés kategóriáival. Altalában azonban mégis a
természetes fejlődés szelgáltatja az alapot a kegyelmi rend kibontakozá
sához.

A szellem magasabbrendűségétfigyelea:nb2 véve e!fogadhatjuk, hogy
a tudományos fejlődés még sok meglepetést hozhat. Ahogy kezdjük meg
ismerni a csillagvilág óriási távlatait, azok egyre inkább a mieink lesz
nek. Eleve ábrándnak kell tekintenünk birtokbavételüket ? A szellem
jogán semmi esetre sem. A kinyilatkoztatás sem állítja sehol, hogy az
ember csak Földünkhöz van kötve, hiszen kötelességévé teszi. hogy az
"égről és a földről", vagyis az egész univerzumról leolvassa az alkotó
nagyságát. A földón minden anyag beépülhet testünkbe és tárgya lehet
ismeretünknek. Miért ne a Földön kívüli anyag is ? Csak a távolság vá
laszt el tőle bennünket, de a fizikai távolság eleve nem mondható legyőz

.hetetlennek. Ki merné állítani, hogy az emberiség számána már csak né
hány esztendő vagy százesztendő van hátra ? Krisztus teljes bizonytalan
ságban hagyott bennünket. Egyforma joggal emlegethetüruk néhány esz
teridőt és évezredeket. Hová fejlődik például a tudomány 10 vagy 50
ezer esztendő múlva. Nem gondolható el, hogy .az ember egészen új ter
melési módokat talál vagy lassan birtokba veszi az egész Naprendszert,
a Tejutat és a többi galaktikat ? Hogy levegőt fejleszt magának a Holdon,
átalakítja a Jupiter fe1:szinét és letelepszik a Sidus valamelyik bolygóján ?
S ha megteszi. mindez a természet erőinek felhasználása lesz, nem be
avatkozás a természetfeletti rendbe.

Az üdvrend egyik alaptörvénye ez: "Minden a tiétek, akár a világ,
akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők: min
den a tiétek; ti Krísztuséi vagytok, Krísztus pedig az Istené (Atyáé)"
(1 Kor. 3, 22). A természetes és természetfeletti javak az emberért vannak,
itt alakul meg Krisztus országa és általa jutunk az Atyához. Ha komo
lyan vesszük a megtestesülés tételét, hogy Krísztusban az Isten maga lett
tagja az emberi \közösségnek, akkor ez az emberiség valóban nagyra hi
vatott. A nagysága elsősorban kegyelmi, de nem fér bele az a gondolat,
hogy ez a földd ember egyúttal az egész látható világ ura és közvetitője
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legyen Isten felé? Hogy rajta keresztül tekintsen vissza minden anyag
a Teremtőre és megszentelődjék?

A megtestesülés és az üdvrend Isten szerétetének gyümölcse. Isten
szerette ezt a világot (Ján. 3, 16): az embert, &Z á1J1atot, a növényeket, a
legkisebb porszemet. Minden atom, molekula. növényi és állati test re
mekmű, amit gonddal, szerétettel kellett meg tervezni. A feltámadás után
az anyagvilág nem vész el, hanem megdicsőül. Sőt, a szeritírás azt állítja,
hogy kialakul és külsőleg is látható lesz a lét nagy hierarchiája Krisz
tus fősége alatt (Ef. 1, 10). Nyilvánvaló igazságként tűnik majd elénik,
hogy "mindent általa és érte teremtett" (Kol. 1, 15). Ebben a mindenben
benne kell lennie az egész világegyetemnek.

Igaz, az ember túl kicsinek, élete túl rövidnek látszik ahhoz, hogy
akár a fény sebességével haladva is megközelítse a csillagvilág óriási
távolságait. A relativitás elmélete pedig a fény sebességét tartja az ab
szolut határnak, ami nem múlható fölül az anyag keretei között? De
kérdés, hogy ez az elmélet, illetőleg a tudomány figyelembe vette-e már
az anyag minden tulajdonságát? Nem rendelkezhet az anyag az elektro
mágneses hullámokon túl olyan energiákkal, amelyeknek felfedezése új
fordulatot ad a haladásnak és aminek leírására szűk lesz a relativitás el
mélete? Camus-nak ez a visszatérő problémája: Ha az ember Ielismerné,
hogy a világegyetem tud szeretni, kiengesztelődnék az élettel. Mi tud
juk, hogy a világegyetem érzéketlen marad, de mögötte áll a Teremtő,

aki szerét és férfias feladatokat tűzött elénk, fizikai és erkölcsi téren. E
cél tudatában kell kiengesztelődnünkaz élettel. Az ember mindíg ember
marad, testileg alá lesz vetve szenvedésnek, halálnak. De ha tudja, hogy
ezek megoldódnak a feltámadásban, nagyobb reménnyel néz feladatai
elé.

Szépen írja Teilhard de Chardin: "A világegyetem haladása és kü
lönösképpen az ember fejlődése nem konkurencia Istennel, nem is ha
szontalan energia-pazarlás. Minél nagyobb az ember, annál inkább öntu
datosul, egységesül, erejének birtokába jut az egész emberiség, annál
szebb lesz a teremtés, tökéletesül az imádás, annál méltóbb testet talál
a misztikus Krísztus kiteljesedéséhez" (Le Milieu Divín). Ehhez csak egy
megjegyzést: Chardin az ember fejlődését konkrét természet-kegyelmi
kapcsolatában fogja fel, azért írhat így. Biztos, hogya természetes rend
kibontakozása önmagában erkölcsileg nem teszi jobbá az embert. A bűn

elleni küzdelem és a kegyelem megszerzése a haladás minden fokán sze
mélyes feladat marad, de a természet kdbontakozásával ez is elmélyül és
új színeket ölt. Ebben az értelemben kell a természetes fejlődésnek meg
előznie a kegyelmi rend teljességének megvalósulását.

•

KŰKERESZT

Eszembe jut most hirtelen
Egy erdei út kőkeresztje.

A fák között áttűz a nap
Az aranyozott Krisztus-testre.
Mióta áll ott, nem tudom,
Elhagyatottan és egymagában.
Megvan tán ötven éve is,
Hogy legutolján arra jártam.

Hová jutottam ez alatt?
Korhadok a rám nőtt pagonyban,
Áhitozom a harmatot,
Fényért sóvárgok elhagyottan.
Tán ezért is jutott eszembe
Az erdei út kőkeresztje ?
Meglehet.

Ősz Iván
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Rónay László

A HARMINC ÉVES VIGILIA ELSŐ tVTIZEDE
Súlyos, diadalmas harcokkal és fájdalmas bukásokkal szegélyezett

korszak tanulságaként mondotta ell922-ben Babits Mihály:

A líra meghalt. Nagyon is merész
kezekkel téptük a kényes leány
hegedű-testét, vad-vad hangokig
csigázva, hogy ma már csak nyögni tud,
s hörögni, mint halódó . . .

(Régen elzengtek Sappao napjai)

Ez a keserű kép nem osak a huszas évek kezdetének lírai termését jelle
mezte, hanem jóformán az egész irodalomét, melynek szorongató, pesz
szimista Iközérzete csak a harmincas évek elejére kezdett felengedni. Ek
kortájt jelentkezik a "nagy" költői nemzedék új hajtásaként a Nyugat
"harmadik nemzedéke", ekkor fut a csúcsra a "második" esszéista gene
ráció s folyóiratok, rövidebb-hosszabb életű kisérletek sokasága jelzi a
magyar irodalom megújulását. :És eklkor - a harmincas évek legelején
a katohkus irodalom is felmutathatja nagy eredményeit - elsősorban Sík
Sándor és Harsányi Lajos költészetében.

A francia hatás kétségkívül kimutatható e megújuló katolicizmus első

pillanatától. De nem annyira Claudel és Jammes csodálatos, isteni ke
gyelemtől át-meg átszőtt néha mísztikusnak tűnő ihlete ez, mint inkább
Mauriac, Bernanos és a fiatalabbak sötétebb tónusú világáé. Az a Mauriac
ihlett meg a magyar katolikus irodalmat, aki verseinek második kiadásá
hoz ezt a pár sort írta: "Megtagadom ezt a puha, megfélemlített fiatalem
bert. Nem az akkori hitemet tagadom meg, nem is a verseimet. De ugyan
úgy hittem, ahogyan rímeltem - és milyen felületes hit volt ez ! Megta
gadom a kamaszt, aki mindentől félt, akí mértéktelenül szívta magába a
tömjént, a szentségekből élményt kovácsolt és a szertartásokból gyö
nyörűséget. Élettől visszariadó gyávasága metafízíkával takaródzott, és,
Istent gyengesége bűntársává tette."

Az élet közelségének dgénye hatotta át a megújuló katolíkus irodal
mat és közszellemet is. S a harmincas évek legelejének nyomorúsága, vál
sága, elnyomása éppúgy témája volt a katolikus költőnek, mint a többi
nek. "Zivatarok közt élek én is, mint a bércek keserű keselyűi" - írta
az egyik katolikus, antológiában a fiatal Sárközi György. Mécs László
pedig ugyanebben a gyűjteményben így jellemezte a kort:

Vakon komédiáznak velünk titkos hatalmak,
mi tegnap még erény volt, ma börtön jár azért . . .
Ö, mit húzzak ma néktek, micsoda vigalmat,
hogy felpezsdítsem újra a csüggedt, árva vért?
Mi tegnap ??'tég erény volt, ma börtön jár azért . . .
Vakuljak meg addig, míg véget ér a börtön,
ma boldog az, ki néma, s ki vaknak kJnni bír!
Nem látni: a haláltánc hogy maskaráz a földön,
hogyan bokáz a Téboly: ez is már égi ir !
Ma boldl!Jg az, ki néma, s ki vaknak lenni bír!

(A vakság dicsérete)



Az életközelség igénye mutatkozik..abban is, hogy a fiatalokra nem Pro
hászka Ottokár hatott elsősorban, hanem a sokkal reálisabb Schütz Antal.
akiről Bóka László így ir Arcképvázlataiban: "Az én nemzedékemból
azok fordultak a katolíkus egyház felé, akiket a Prohászkánál sokkal szür
kébb Sohütz Antal hatása ért. Schütz atya nem volt püspök és nem volt
divatos hitszónok ... Az igény volt vonzó, az összefoglalás és teljesség
igénye, melyre hangyászergalommal törekedett. A kulturája volt rokon
rendkivül e meghasonlott nemzedékével", Schütz Antal rendszerében.
volt egy pont, ahol a teológus és a költő találkozott: a müvészet. Maga is
gyakran és szívesen szólt hozzá a művészet kérdéseihez. Ebben parányit
rokona volt protestáns kortársának: Révész Imrének és Makkai László
nak. Schütz a katolíkus közvéleményt formálta, az intelligenciát, a másik
két név a hazai protestantizmus nagyjadt jelzi, noha Révész elsősorban a
szaktudományok felé tájékozódott. Makikai Lászlóról - aki az Ady
kérdéshez is hozzá szólt - éppen Schütz Antal mondta: "Szokatlanul
friss és bátor hang szólt belőle és a szabadság levegőjét árasztotta maga
körül."

Schütz Antal vagy Mákkai László a huszas évek végének kieme1kedó ,
alakja volt. A Szekfü Gyula által elmarasztalt ,,neobarokk" társadalom
nak azonban nem ők voltak a szószólói. Az országgyűlési vitákon - a
földkérdés emlékezetes vitáján például - magukat kereszténynek vallők

hallattáJk szavukat, ám elveiknek vajmi kevés közük volt a krisztusi sze
retet gondolatához. A "hárommillió koldus" országának vezetői nem vet
tek tudomást a nyomorról, a falu borzalmas helyzetéről. A fiatalok, a
.Jiarmlncasok" és a "huszasok" generációja azonban nem ment el érzé
ketlenül a nyomor mellett. Pesten és vidéken is szervezkedtek, társasá
gokat hoztak létre a filiu szociális helyzetének felmérésére és a paraszt
ság helyzeténeik javítására. A Szegedi Fiatalok - Radnóti Miklós, Ortu
tay Gyula, Tolnay Gábor és még sokan mások - jutottak legmesszebb.
Ok indították el a tudományos falukutatast s velük kezdődött az a moz
galom, amely majd a Puszták népében tetőződőtt, S mellettük ott volt a
pécsi Batsányi Társaság (Dénes Tibor, Fejtő Ferenc, Ijjas Antal, Kardos
Tibor, Grandpierre Emil), amely szintén a demokratikus jogokért való
küzdelem jegyében kezdte munJkáját. A Napkelet egyik nagytekintélyű

kritikusa így jellemezte ezeket a mozgalmakat: "A jövendőből hoznak
ezek az új emberek valamit, amit maguk sem látnak, s talán csak ritka,
kivételes pillanatokban éreznek. De tartjálk és magasra emelik két ke
zük között. Utakon eltévedni lehet, de tévedni is csak az tud, aki elindult
valahová." - A magyar irodalom és közélet pedig valóban elindult ek
kor, a harmincas évek l€gelején... A közéletben talán a reakció legfé
Ielmetesebb térhódítása következík: Németországban rohamosan bontako
zik ki a fasizmus, és Sallai meg Fürst 1932-es pere azt mutatta, hogy a
magyarországi reakció sem tétlen. 1933-ban pedig már új Lakója lett a
budai Sándor-palotának is - a magyarországi fasiszta mozgalom fészek
rakója, Gömbös Gyula. Am ugyanekkor erjedésnek indult az irodalom
élete is, de pontosan ellenkező irányban, hiszen színte egy napon Gömbős

beiktatásával Babits Míhály meghirdette a Nyugat új demokratikus irány
ban ható programját, s felhívást !közölt az ismeretlen magyar költőkhöz,

Ebben írja: "A cél, mely előttünk áll, nem tisztán irodalmi. Úgy hisz
szük azonban, hogy a versekból és a hozzájuk csatolt életrajzokból a ma
gyar életnek és társadalomnak olyan lírai képe alakulhat ki, amely ér
demessé teszi munkánkat."



Nemcsak a Nyugat táborában hallatszott fegyvercsörgés. Egyre-másra
jelennek meg új folyóiratok, szervezkedtek a fiatalok is. A Perspektíva,
a Névtelen Jegyző és a Jóság jelzi útjuk egy-egy állomását. A Perspek
tíva beköszöntőjében el-elakadva, kicsit bátortalanul, de megszólal a ka
tolicizmus újszerű, hivatásvállaló hangja. "Elindultunk - mondják a fia
talok -, mert úgy érezzük, hogy szükség van ránk. Szükség van fiatal
energiánJkra, reményünkre, kitartásunkra. gondolatainkra és vágyainkra.
Karácsony előtt indulunk (1931.). Az üdvözítő születése napján. Ilyenkor
kell születnie az eszmének, a szellemnek. Tudjuk, hogy nehéz és gyötrel
mes út előtt állunk. De mi hajlandók vagyunk végigmenni az egész krisz
tusi kálvárián ..." (Ezek után nem is meglepő. hogy a Perspektíva fiatal
jai a későbbi Vigilia lelkes munkatársai lesznek.)

Illyés Gyula a Nyugat 1933. szeprember l-i számában jelentette meg
cikkét az egykéző baranyai falvakról, majd nem sokkal később az ifjú
ságot a Ialukutató munkára ösztönözte. Részben az Ő programja nyomán
sorjáztak a Válasz szociográfíai cikkei és felmérései. (A Válasz 1934-ben
indult. Első szerkesztői FüLep Lajos, Gulyás Pál és Németh László voltak.
"Gulyás Pál neve a lap homlokán - írta Németh László - azt amorális
tőkét jelzi, amely a Választ létrehozta. Másik szerkesztőtársam, Fulep
Lajos, akinek gondolatait azóta Illyés Gyula hatalmas erővel dobta a
köztudatba, a magyarság nemzedékeken át elaltatott sorskérdéseit képvi
seli koztünk, az ő műveltsége, fájdalma és lelkiismerete a biztosíték, hogy
az azóta országossá vált mozgalomnak hasznára tudunk lenni.") A falu
kutatás nyomán kibontakozó dobbenetes kép, a parasztság hihetetlen nyo
mora a változás problematikáját is felvetette. A VáLasz írói a humanizmus
gondolatának újraf'elidézésével próbáltak felelni a sürgető társadalmi €B
sorskérdésekr e, igy merült fel újra és ujra a görögség képe a lapban; így
próbálták minduntalan aktualizálni e kis nép hatalmas tetteit. A V{Ílasz
hasábjain finomít ja ki Kerényi Károly, a korszak kiemelkedő tudósa a
maga Horatius-képét és ekkortól állítja a költő életművének középpont
jába a 16. epodo szt, amelyben Horatius ironikusan szólítja fel kortársait,
hogy hagyják el megromlott hazájukat és keressenek újat "valahol Nyu
gaton". Kerényi Károly szarint "Horatius tanácsa térbeli, szemléletes ki
fejezése az elfordulásnak mmdattól, ami körös-körul a bűn terhe alatt
nyög és végromlással terhes, felszólítás a bátrakhoz az élet tiszta szfé
ráít felkeresni",

Az antik hagyományok újraélesztésére és Idöszerüsítésére vállalkozott
87 Apolló círnű folyóirat is, amely 1934. legvégén Jelent meg először. "Cél
ja hármas: 2 klasszikus antikvitás szolgálata, a magyar antikvitás kuta
tása és a kozepeurópai összehasonlító szellerntudományok megindítása".
E oél érdekébon kiváló munkatársi gárdát toboroztak a külonbcn megle
hetösen szúk hatósugarú lap köré: Gál István szerkesztette, fómunkatársa
Bóka László volt, állandó írói Mátrai László, Ortutay Gyula, Sőtér Ist
ván, Lovass Gyula és még solkan mások.

Az első szám mindjárt az antikvitás egyik legnevezetesebb termékét.
a messianisztikus jövendöléseket tartalmazó vergiliu-si IV. eclogát, és ben
ne a béke örökszép himnuszát tette olvasói elé:

Attól kezdve, hogy emberré érleltek az évek,
Icaimár hagyja haJóit, nem hord buszke fenyőszál

- mindenhol minden terem - át a tengeren árut.
Föld a kapától nem szenved, szőlő akacortól:
barna. paraszt az igát is eloldja birkái nyakáról,
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és a juhok gyapját se' hazugság festi színesre.
Bíbor gyapjat a rét magától ad a rajt legelésző

kosnak, majd a színét sáfrá"Jy-sárgára cseréli .
és a bodor bárány maga öltbzik enyhe mrosba .

Trencsényi Imre fordítása

Az antikvitás újraéledésére, a humanizmus újrafelfedezésére utalt az
1935-ben induló Sziget is, s ugyanekkor jelent meg a Horatius noster cí
mű vereantológia. Trencsényi Woldapfel Imre utószava szerint "a ma
gyarság viszonya Horatiushoz úgyszólván 'egyidős írodalmával", Tren
csényi a magyar irodalmi folytonosságból a "deákos" iskolát, a német be
folyással szembeforduló költőket emelte ki, mint a katexochén rómaiság
és a humánus gondolat hagyományhű képviselőit,

1934-35 körül tehát a magyar irodalom térképe meglehetősen fel
szabdalt. Kétségkívül igaza van azonban Szabolcsi Míklósnak, aki 1935
től számítja a magyar irodalom demokratikus alapokon történő újraéledé
sét. A rengeteg kezdemény, kísérlet között elsőször talán senki sem fi
gyelt fel a Balla Borisz, Aradi Zsolt és Possonyi László szerkesztésében
megjelenő Vigil.iára, amely 1935 "Gyertyaszentelő ünnepén" került elő

ször az olvasák kezébe. Ugyanakkor, amikor a falujárók a paraszti nyo
morúság orvosszerét keresték, ugyanakkor, amikor a magyarság sorsát
a humanizmus gondolatának újraélesztésével gondolták megoldhatónak.
:€s ugyanabban a szellemben, amelyben a fiatal nemzedék kétségkívül leg
eredetibb tehetsége, Weöres Sándor írta ugyanekkor:

Kinek árnyékaiból
kinek árnyékaiból
szólok hozzád, Istenem,
kín mar, sujt, temet,
józan eszemet
vak veszélyben,
láncos mélyben
ne hagyd elveszítenem. (Zsoltár)

"Mi néhányan úgy éreztük - írja kiadatlan kéziratában az első szer
kesztő egyike, Possonyi László -, hogy ha mindenütt romok vesznek
bennünket körül, a romok fölé kell emelkednünk, hogy kiutat találjunk.
Ablakokat kell nyitnunk az első világháború utáni romokból akkor esz
mélkedő szellemi világtájak minden irányába, a szűklátókörű nacionaliz
mus, csendőrszurony őrizte sövényein át kell nyúlnunk szomszédaínkhoz,
egy jó és nemes értelmű keresztény internacionalizmus jegyében."

*
"A mi programmunk - írta a Vigilia bevezető cikkében Schütz

Antal -: őrtállásban és virrasztásban várni az Úr Krisztust. Minden
történelmi kornak ez a legmélyebb értelme és minden történelmi forduló
nak ez az igazi föladata: éber virrasztással várni és elszánt készüléssel
és útkészítéssel fogadni az Úr Krisztust, Ennek a vigiliás készületnek pe
dig nem más az útja, mint amit utolérhetetlen stílusérzékével és alakító
erejével megtett a régi liturgia: megidézni a nagy múltat (lectio) és sze
gődtetni a jelent ..."

Igen, folyamatosan Isten útját kell előkészíteni - ez a gondolat
kezdettől jellemzi a Vigilia cikkeit és szépirodalmí írásait. Az ember maga
megromlott - ahogy Babits Mihály írja a Vigil,ia első számában közölt
Intelem vezeklésre című versében: . '
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Mivel e földön jónak lenni oly nehéz 
erényeid elhagynak, mint az ifjúság,
de bűneid utánad jönnek, mint a hű kutyák,
s ha netán elfáradva az úton leülsz,
mind köribéd telepszik és arcodba néz
nyugodtan, mintha mondanák: "Nem menekülsz!"

Az ember felett azonban ott a transzcendentális világ, amelyet meg is
közeIíthetünk, mint ahogy megközelítették a nagy misztikusok és szentek,
A Vigilia első korszakában gyakran kutatta a -szentek és mísztíkusok
életének titkait; majd mindegyik számban jelent meg tanulmánya legna-
gyebbakról. (Mindjárt a legelsőben Maritainé Aquinói szent Tamásról.)

A Vigilia azonban, jóllehet a Teremtő szolgálatát és megközelítését
'tűzte maga elé célul, nem mondott le a mindennapok szolgálatáról sem.
Első szerkesztői ugyan "politikamentesnek" száriták - hiszen politizált
helyette is a Korunk Szava és az Újker -, a megújuló korszellem azon
ban mégis érezteti hatását majd mindegyik írásban. Stark János például
a harmadik bírodalom akkoriban sokat emlegetett történelemszemléletéről

írva élesen elítéli a hitlerizmus ideológiáját. "Szahad, sőt kell remélnünk
- í'l"ja -, hogy a Párt privilégiuma szellemi téren meg fog törni." Másutt
pedig így ítéli el az cú] eszméket: "Bármerre tekintünk az új történet
iróknál (a "birodalmi" történethamisítókról van szó) mindenütt szűk párt
szempontok uralkodását látjuk és az univerzális emberi értékek megve
tését", Hasonló szavakkal jelzi a hitleri vallásüldözést Thurzó Gábor is
"A mai német katolikus irodalom" című írásában.

A Válasz kezdeményezte falukutató mozgalomba is belekapcsolódott
a Vigilia. A második számában jelent meg Ortutay Gyula "A magyar falu
kutatás új útjai" című nagyjelentőségű-tanulmánya, amelyben összegzi a
mozgalom eddigi tapasztalatait, és új szempontokat jelöl ki. A túlburján
zó leíró szociográfia - Ortutay szerínt "kellemes altatója lelkiismere
tünknek, mintha bizony pár újságcikk megoldaná a felmerülő tudomá
nyos, politikai és szociális problémákat". A falukutatásnak valóságtudo
mánynak kell lennie és a teljes valóságot kell ábrázolnia. Cikkében kü
lön felhívja a figyelmet a paraszti lelkiség vizsgálatára és abegyökere
zett vallásos hagyományok feltárására, Az ő gondolátmenetét fejlesztené
tovább később a Vigiliában Sándor István, amikor a magyar falu szellem
történetéről írt - sok szempontból vitatható - tanulmányt, majd Bá
lint Sándor "A magyar vallásos néprajz problémái" című írásában. Ortu
tay gondolatai azonban színte a teljes "harmadik nemzedék" regénykísér
leteiben visszhangoznak később, akár Rónay György Keresztútjáhan, aikár
Jékely Zoltán Medárdusában. Ezek már lélektani igénnyel íródtak - és a
totális paraszti valóságot mutatták be. Gál István az Apollóban "Huma
nizmus és néptudomány" című írásában szólt hozzá Ortutay cikkéhez. '
Külön kiemeli, hogy csak teljesen új szempontok szerint tervezett faluku
tatás valósítja meg az újfajta humanizmust.

Ilyenformán élnek tovább Ortutay gondolatai a kor egyik elfelejtett
rnozgalmában, a Szolgálat és Irás Munkatársaság programjában. A Szol
gálat és írás "a magyar valóság felmérésére és az írással való szolgálatte
vésre" tömöritette a fiatal írókat: A Vigilia fiataljai közül Thurzó Gábor,
Boldizsár Iván, Rónay György, Toldalagi Pál és Jékely Zoltán nevét tq.
Jálhatjuk a tervezett sorozat szerzői között. (A legnagyobbszabású és a
Jeghatásosabb monográfíát, A tardi helyzetet e sorozat első köteteként
jelentette meg Szabó Zoltán, az a Szabó Zoltán, aki Rónay Györggyel
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'I'hurzó Gáborral és Boldizsár Ivánnal együtt szerkesztette az Újkor
könyvszemle rovatát.) Hogy mennyire előljárt a Szolgálat és írás Mun
katársaság, azt a tervezett ankét-füzetek egyik-másikának elméből is le
mérhetjük: Szociográfia és FaLujavítás; A városi munkanélküliség eny
hítése' Az értelmiség új feladata; A paraszti életforma válsága, stb.

A' Vigilia első évfolyamának legjelentősebb tanulmánya kétségkívül
Sík Sándoré: "A katolíkus irodalom problémájához." A nagyvonalú írás
rengeteg divatos félreértést oszlatott el és végre megnyugtatóari jelölte ki
a katolikus irodalom fejlődéstörténetihelyét. Sik végre ki merte mondani:
"Nemcsaik a templom, az ima, az Eucharistia mondja ki a kegyelmet, az
örökkévalóságot, sőt, nemcsak az úgynevezett természet, a virág, a hegy,
a tenger vagy az élet erkölcsös oldala, hanem a nyomorult pincelakás, a
bűnös ember vergődése, tudományos tény, egy ártatlan, minden eszmei
tartalom nélküli anekdota, két kofa beszélgetése vagy két kutya mara
kodása is. Akármiről fog szólni, a szó mélyebb értelmében vallásos lesz
az alkotása, amely éppúgy szól az Istenről, rnint az adequat tárgyról,
mégha egy szava sem vonatkozik 18 rá: atmoszférájában, perspektívájá
ban, hanghordozásában, színeiben, dallamában, ritmusában lesz benne az
örökkévalóság." Milyen nagyvonalú, és mennyire igaz meghatározás ez!
Jelentősége elsősorban abban van, hogy "helyükre tette" a fogalmakat,
megnyitotta az utat a modern francia katolikus irodalom értékelése felé
és nem utolsósorban közelebb hozta a fiatal nemzedéket a Vigiliához.

A korszak nacionalista uszításainak nincs visszhangja a lapban. Ha
sábjain egyre-másra jelentek meg a szomszéd népek irodalmának leg
szebb termékei. így ismerhették meg a Vigilia olvasói a modern francia
katolikus írók mellett (Louis de Cardonnel, Marie Nod) Jaroslav Durych,
Ivan Can kar, Vasile Alexandru, Mile Urban és a- többiek nevét. Ezeket
az írókat is ugyanazok a gondok szorították, ugyanazok a kérdések gyö
törték, mint a nekik megfelelő korszakok hazai íróit. Milyen pesszimista
ás mégis mennyire hívő például Mihail Eminescu:

Légy közömbös holtodiglan,
bármi buzdít, csábít is bár,
ami hullám, úgyis illan,
bízni is kár, félni is kár.
Jól vitasd meg bent, szívedben,
hogy mi jóság és mi vétek 
minden új és régi minden 
Jönnek évek, múlnak évek.

(Glossza. fordította: Dsida Jenő)

Természetesen Claudel legszebb versei uralkodtak a Vigiliában. De a
francia líra sokféle színéből is jutott szinte minden számra. Időnként pe
dig az északi népek irodalmából is meg-megjelent egy szemelvény (pél
dául Erik Axel Karlfeldi ÚSzi zsoltára, Hajdu Henrik fordításában).

A Claudelek. Sigrid Undsetek, Chestertonole mellett a szépen fejlődő

katolikus irodalom kiemelkedő képviselői is gyakran szóhoz jutottak: a
Vigiliában. De Sík Sándor, Harsányi Lajos, Ijjas Antal, Possonyi László
és a többiek neve mellett gyakran feltűnnek a fiatalok is, a "Nyugat 'har
madik nemzedéke". így jelenik meg a Vigiliában előbb Thurzó Gábor
kisregénye, a Segítő Fortunátusz, majd Rónay György tanulmánya, a
"Szüzek koszorúja". Ezeket később Toldalagi Pál Hajnali versenyfutás
című verseskötetével együtt kiadta a Pázmány Péter Irodalmi Társaság
és így lettek a nemzedék jelentős dokumentumai.
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, 1938-ban Balla Borisz helyett Possonyi László lett a lap felelős szer
késztője. Abban az évben történt ez, amikor Darányi meghirdette a fegy
verkezés programját, Ausztriát megszállták a németek, itthon elrendelték
a sajtójogi korlátozásokat, és meghozták az első zsidó-törvényt. Egymást
váltják a munkásság tiltakozó megmozdulásai, a pécsi bányászok éhség
sztrájkja és a budapesti építő munkások sztrájkja a legnagyobb mére
tűek. Ennek az évnek a történetéhez tartozik még a müncheni egyez
mény és a' bécsi döntés, amely már előre vetítette a második világháború
fenyegető rémét, A következő esztendő elején Magyarország kilépett a
Népszövetségből, és csatlakozik az Antikomintern-Paktumhoz. Véglegesen
elkötelezték az országot a háboru. mellett.

1938 egyik első számában így jellemzi a költő korát:

Csak a vonatok fanyar füstje száll még,
csak az életünk fölött nő az árnyék,
csak a nyomor lesz egyre súlyosabb
és nem mutatja csillag az utat.

(Rónay György: József Attila emlékének)

Nem csoda, hogy a Vigil.ia hangvétele is átalakult ezekben az eszten
dőkben. A mísztikus átlényegülés és a mísztíkusok életszentségét vizsgáló
cikkek és tanulmányok 'helyébe, a katolikus hétköznapok megszentelésé
nek gondolata került. Cikkek és szépírodalrní írások egész sora vitte kö
zelebb az olvasóhoz a mindennap közottünk élő Knísztus, az Oltáriszent
ség gondolatát. így közölte a Vigilia Prohászka Ottokár: "Az Oltáriszent
ség imádása" cimű írását, majd egy rövid florilegiumot a misztikusoknak
az Oltáriszentségre vonatkozó gondolataiból. Kovalovszky Miklós a ma
gyarság múltjából idézi fel az Eucharistia gondolatát, amikor leközlí az
első magyar Oltáriszentség-himnuszt, amely gyermeki hűséggel és szere-
tettel idézi fel a szentháromságot:

Én Istenem, Tégöd dícsérlek,
lelkömmel és jelmagasztallak,
Szentháromság dicsértessék,
és az Ige miá, áldoztassék !

A misztika helyett a mindennapok tevőleges katolicizmusát, a folyton gya
korolt szerétet gondolatát hirdette a Vigilia. Ahogy Sík Sándor fejezte ki
közismert versében:

A virágtalan, gyümölcstelen ágtól,
A meddőségtől, lanyhaságtól,
A naptalan, esőtlen égtől:

Ments meg Uram a szürkeségtől !
Ha elapadna a könnyen a más bűnén,

A minden-mozgást érezni ha szűnném,

Az a nap, Uram, legyen a végső,

Ments meg Uram a szürkeségtől !
(Ments meg Uram)

Possonyí László szerkesztőségével kiszélesedett a lap irodalmi arcu
lata. Tanulmányok, novellák, regényrészletek látnak napvílágot, s egyre
tekintélyesebb a lap könyvrovata is. A világirodalmi szemelvények ele
inte változatlanok, később azonban heves vita kezdődik a hagyomány
védői és a "franciás" ízlésűek között.
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Rónay György még a Magyar Kultúrában írt elemzést a modern ma
gyar katolíkus irodalomról és annak az aggodalmának adott kifejezést,
hogy a francia hagyományok a mi szellemi klimánkon idegenek és sosem
lényegülnek át annyira, hogy saját irodalmunk és fejlődésünk előmozdí

tói legyenek. Utalt a régmúlt nagyszerű irodalmi termékeire és a ke
resztény irodalom kezdeményeire, amelyet bizonyára érdemes lenne fel
támasztani. Rónay a tevőleges hazafiság nevében hirdeti a hazai hagyo
mányok ápolását és újrafelfedezését. - A vita a Vigilia hasábjain is
folytatódott. Nem az érvek a fontosak, hanem az eredmény: a francia
katolikus írók mellett egyre gyakrabban tűnnek fel a hazai hagyomá
nyok képviselői. Ezért közli le a Lap a Csíksomlyóról való misztérium-játék
egy részletét (possonyi László elemzésével), majd Sík Sándor tollából
Pázmány római útjáról szóló cikket és Rónay György tanulmányát Szent
Istvánról. Minden olvasó érezhette, hogy '"a magyar irodalom vallomás
a magyar lényegről, sorsnak, történelmi küldetésünk összefoglalása, vallo
más arról, hogyan állunk szemben a végső dolgokkal".

1938-ban a Vigilia munkatársi gárdája is átalaikul. Egyre nagyobb
szerepet kapnak a fiatalok, különösen gyakran olvashatjuk Toldalagi Pál,
Rónay György és Takáts Gyula nevét. (Különösen Toldalagi költészetének
átalakulása érdekes. A Hajnali versenyfutás sorjázó metaforái még inkább
egy buja pompájú virágos kertré emlékeztetik olvasóit. Üjabb verseiben
azonban megkeseredik a hangja, maguk a címek is jellemzők: Mathias
testamentuma, Éjszaka, Éjfél stb.) Ebben az évben verseik és egyéb szép
irodalmi írásaik hangja még nem egészen kiforrott, Am a következő évek
a "kemény" szóra is megtanították őket, s itt megint tanulhattak Sík Sán
dortól, aki 1939 legelején írta ezeket a sorokat:

Kemény és harcos légy ma, ének,
Légy szikladarab,
Hogy odahajíthassalak
Vérszomjas küllői közé
A század szennyes páncélszekerének.

(Hajítsd el a követ)

Sík Sándor érezte azt is, hogy a nehéz időkben mindenkinek össze
kell fognia a veszedelmek elhárítására, "Kedves fiainak", a Szegedi Fiata
loknak ajánlotta a Virrasszatok című verset: Ebben már döbbenetes erőve!

vetíti előre a háborús évek embertelenségeit és kínjait, melynek éppen a
legkedvesebb tanítvány, Radnóti Miklós esett áldozatul.

Virrasszatok!
Ha barlang Lesz is, és ha katakomba
A fészek, ahol megbújtok szorongva,
S ha cirkusz-állatok
Bőgése rontja is ma semmivé
Szép álmotok.

Igen, ez már a háború, a pusztulás és a félelem időszaka volt. A
költőknek vissza-visszatérő témájuk a halál látomása. Radnóti Miklós írja
az 1939-ből keletkezett Lángok lobognak című versében:

... aknák lebegnek mindenütt, virraszt az érzékeny halál,
s dagálykor néha síkos testével partra száll,
holt férfiak kísérik ringva és széttépett delfinek,
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a hajnalott is fölkél, de nem kell senkinek:
egy gép dörögve száll az égen és sötét árnyéka lenn
némán kíséri röptét a sanda tengeren.

A halál-gondolat nem egy variációja a Vigilia költőinek látomásaiban is
feltűnik. Toldalagi Pál így ír "Késő őrhelyén".

Almélkodom és búsulok a télben,
Almélkodom és ráhajtom sovány,
vén fejemet tollforgató kezemre,
mint hű vitéz a hajdan végeken.
Kinnt hull a hó csom6kban és pihékben
s mezítláb indul árva életem
a téli éjbe, lámpás kis cselédként.
A tél köréje fonja pettyezett
nagy gyűrűit. - Mi lesz, vidám barátok,
ha jeltelen e télben elveszek?

Münchenben Hitler megkapta Csehszlováklát. De mindenki érezte, hogy
ez még nem elég. A láthatáron gyülekeztek a fellegek. Harsányi Lajos a
fenyegető rémeik elől Istenhez menekülne, őt hívja segítségül.

- Mi az igazság - kérdi most is sok gonosz Pilátus,
A véres hold a fellegek alatt baljósan áthúz,

Sötét, halotti leple a világra mindJárt ráborul.
6, kelj fel, én uram s magad tipord el e szörnyű háborút!

(Három rém)

Ezzel már átlépünk 1940-be, a háboru első esztendejébe, amely a Vigilia
életében is új korszakot hozott.

Tudatom az elsápadt nap nevében
s a Holdéban, melynek két szarva már a héten
Jégkéken állt; nevében a hűlő vizeknek
s a madaraknak, míg ijedten dél felé sietnek.
A fáké ban, mik elakadó szívveréssel állnak,
a pókokéban, mik sárga réten kaszálnak
s a magaméban is, kinek száztorkú hangja már
fönséges, tiszta szókat mond, tudatom csendben:
Meghalt a nyár. Meghalt a nyár.

Harsányi Lajos verse mintegy az új korszak bekőszöntője. "Meghalt
a nyár", elkövetkezett a történelem legvéresebb időszaka, amelyben a
természet hagyományos rendje is felborul. S a "hűlő világ" szélén ott áll
most is a költő, tapintja a kor akadozó szívverését, üzenetet küld az
élőkről.

A Vigilia Iíríkusai ds ott álltak az elsotétülő ég alatt, Verseikben teljes
hitellel idézik a közeli jövő borzalmait:

Éjfél előtt, éjfél előtt
megjelennek a bombavetők,

villan a csápjuk, a szárnyuk ezüst,
lobban utánuk a fekete füst,
szemük világít, mint a foszfor,
mert így tanulták a mágusokt6l,
akik a szörnyetege t idomítják,
és pitizni és repmni tanítják



és tanítják, hogy ölni kell,
ha nem elég az eledel
s az eledel nem lehet soha sok,
így hirdetik a mágusok.

(Rónay György: Bombavetők)

A:z. utolsó sorok nyilvánvaló oélzása Hitlerre vonatkozik, s a nácizmus
féktelen gyűlöletére válaszol a Vigilia akkor is, amikor talán még foko
zettabban a francia költészet, a francia katolikus irodalom felé fordul.
így közlik Mauriac félelmetes látomását, a "Gondolatok a háború elő
estéjén" című írást, amelyben előre megjósolja. hogya pusztítás minden
eddiginél szőrnyűbb lesz. De vajon ki nem tulajdonított aktualitást Szent
Tamás szavainak, amelyekkel az uralkodók feladatait körvonalazta:
"Mennyivel inkább megérdemli jutalmát az a férfi, aki egy egész tarto
mány békéjét biztosítja: elnyomja az erőszakot, megőrzi az igazságossá
got és törvényei s parancsai segítségével rendet tart az emberek csele
kedeteiben."

Hol volt már az a férfi! S hol volt már a béke és az igazságosság ...
J aggal mondhatta el a költő:

........................ A végső idő

készül. Ov öltő port hasogat
a szél: s én kifehérített szájjal a halált lesem
a nyögő ég alatt. (Fodor József: Vbhar előtt)

A közös veszedelem közelíti a költőket és az irodalmi elveket. Nemcsak
a Magyar Csillaq alkot szekértábort a haladó gondolkodók számára, a
Vigilia is ilyen - természetesen szűkebb - csoportot tömörít maga kö
ré. Új nevek, új elvek jellemzik a lapot. Egyre gyakrabhan szerepel a
költők között Fodor József és Jankovich Ferenc. A tanulmányok pedig
megkezdik az irodalmi múlt újraértékelését s az antifasiszta hagyományok
feltárását. így jelenik meg még 1940-ben Bóka László tanulmánya József
Attila életéről és életművéről. Ezért idézi fel az egyik legtehetségesebb
fiatal, Lovass Gyula, a Thibault-családot, amely a francia háború eposza
is. Ezek a messze világító, örök drodalmí értékek - Illés László szavai
szerint - "dacos hitvallást jelentettek a lapos provincializmus terjeszke
dése ellenében, amely értetlen gyanakvással és gyűlölettel figyelte a
... humanista szellemet". Az örök eszmények nevében emelte fel szavát
Lovass Gyula a kritika tisztaságáért és elvi szilárdságáért (Az igazi kriti
ka igazságtalan voltáról) és éppen a következetes elvi és művészí szí
lárdságot értékelte a Vigilia könyvrovata például Illés Endre művében,

A nehéz időkben - a sajtó Iehetőségei is egyre korlátozódnak - a
Vigil'ía egyre tágabb teret ad a fiataloknak, a Nyugat harmadik nemze
dékének, amely "védelemért a francia szellemi élethez és a latin világos
sághoz fordul, végsőkig fejleszti a mesterség közeget, a költői nyelvet,
szürrealísztíkus képekbe menti szépségeszményeit, a belső emigrációnak
ilyen formáihan küzd a kor durvasága és vad indulatai ellen". A fiatalok
közül különösen a költők fejezik. ki művészien a kor hangulatát és a pusz
tulás világérzését. Toldalagi Pál így ír például Könyörgés című versében:

Jézus, szegények atyja, jó
pásztor, tereljed nyájasabb,
testet meg lelket hízlaló
napok felé nyájadat.
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tn kérve kérlek, Jézusom,
vezess a jobb felé, vezess
megállás nélkül és legyél
velünk szemben kíméletes,

mert életünk elég BÍvár
és ellenségeink, azok
falkában állnak, mint a táj
havas síkján az ordasok.

Takáts Gyula introvertált, szép verse ugyanebbe a gondolatkörbe tartozik:

Dermedt vagyok és hallgatag,
mint barokk koloetorjaiak,
melyek mögött egy templom ég.
Szívemnek sehol menedék.

Beteg, beteg e furcsa rend . . .
nagy űrben céltalan kereng,
s velünk az óramutató
jár, mint eltévedt kutató.

(Carmen lugubre)

A nemzedék többi tagjai a legkiérleltebb műfajban, az esszében fejtik ki
gondjaikat és gondolataikat. Különös jelentőségük van azoknak az írások
nak, amelyek a magyar nemzeti múlt egy-egy fényesebb alakját, korszakát,
helyét elevenitik fel. Lovass Gyula Babits Mihály belső drámájáról írt,
majd Gozsduról, a századvég elfelejtett nevellistájáról. Sötér István Ko
márornot, Jókai és Csokonai városát idézi, Thurzó Gábor pedig a Nagyke
vély vidékét, Valami titkos nosztalgia szöví át ezeket a szép írásokat.
Mintha búcsúznék írója a megidézettektől. Mintha mindegyik emlék felett
ott virrasztana a halál. Ahogy a fiatal Pilinszky írta egyik versében:

Csillaghálóban hányódunk
partra vont halak,

szánk a semmiségbe tátog,
száraz ürt harap. (Halak a hálóban)

A halál mintha még az ellentéteket is kibékítené. Mert az irodalmi
ellenfelek, a Nyugat "máso9-ik" és "hannadik" nemzedéke nem is egy
alkalommal békejobbot nyújt egymásnak a Vigilia hasábjain. így ír elis
.merő, szép méltatást Lovass Gyula Szerb Antal Világirodalomtörténetéről.

Pedig nem is olyan rég ugyanez a Szerb Ant91 írt félelmetes méltatást a
fiatalokról Könyvek és az ifjúság elégíaja címmel. így kerül gyakran
ugyanabba a számba a "népi írók" korábbi vezéregyénisége, a Válasz
egyik alapítója, Gulyás Pál és Thurzó Gábor, Fodor József és Lovass
Gyula, Sétér István, Rónay György és Tatay Sándor, Kádár Erzsébet 
aki az egyik legnagyobb magyar novellista-tehetségnek indult - és a
fiatal Kéry László (aki akkor ugyancsak tehetséges novellístának látszott),
Parragi György és Vas István, és folytathatnók a sort. Az Ezüstkor éve
ez, 1943., amikor ismét megszületőbenvan i magyar irodalom antifasiszta
koalíciója. A Vigilia ennek is jó példája ...

A multat idéző bátor cikkek közül is feltétlenül kiemelkedik Bóka
László bátor, szép esszéje, melyben Adyról írt ugyan, de szavait korának
és a hivatalos hatalomnak szánta. "Adyt, személyét utálatossá emlékezték.
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politíkájába belekavarták a politikusok sarát, gondolatait kompromitál
ták és mitosza véres gazságole cégére lett". (Nem lenne teljes a kép, ha
legalább futólag nem említenők az akkori legfiatalabbak nevét, akik szin
tén a Vigilia munkatársai voltak: Pilinszky János, Somlyó György, Túz
Tamás, Hegedüs Zoltán, Végh György. És novellát adott a Vigiliának a
Magyar Csillag nagytekintélyű segédszerkesztője, Örley István és Ottlik
Géza is.)

Igen, látszólag az irodalmi emelkedés évei ezek. Létrejött az egység
front. A pesti utcákon azonban hamarosan német csizmák dübörögnek
végig és sok más lappal együtt a Vigilia is megszűnik, írói palackba rej
tik utolsó üzenetüket és rémült, de bízó tekintetüket a jövő faié emelik:

Isten, ki a világ felett
N em rezgő karral emeled
a Rend virrasztó vesszejét:
Legyen úgy, amint rendeléd.

De vajjon híreddel van-é,
Hogy zuhannak a Baál elé
Kiket igéd felszoptatott,
A népek, vért-itt állatok.

Nézd, Uram, disznókkal etet
Megváltott embertesteket,
És mindent, ami kegyelem,
A tékozló történelem.

Tudom, nincs ez sem nélküled,
Tudom, hogy áll a feszület,
Amíg vonaglik és üvölt
Az embervér-gyalázta föld.

Tudom, nincsen messze már
A szabadító napsugár,
És a búnbánó tengeren
A szép szivárvány megjelen . . .

(Sík Sándor: Kiáltás a pusztába}

A palackba zárt üzenetet nem sodorta el a háborús tenger. Megtalál
tuk és olvassuk. Olvossuk belőle egy nemzedék harcos becsületes és tiszta
helytállásának dokumentumait. És e~ a régi Vigilia történetének soha el
nem múló tanulsága ...

Megjegyzés: A Vigiliia történetét csak 1944-ig dolgoztuk fel, hiszen ezzel a
dátummal nemcsak a történelemben zárult le egy Gcorsmk. Az adatokat a Vigília
egyes évtolyamaiból vettük, az egész koncepetót pedig már röviden felvázoJ.
tuk egy régebbí cikkünkben, az Ezüstlwrról szólóban. A "N~t harmadik
nemzedélké"-re vonatkozó adatokat és nézeteket .kJészrüJ.ő, A Nyugat harma
dik nemzedéke CÍIffiŰ m<lII1ogJrárfiálból vettük, A korszak iránt érdeklődő olvasó
fontos eligazítást taláfhet Szabolcsi MíIklÓ5: "Magyar irodalom a két világhá
ború közt" című tanuJanányáJban (az Elődök és kortársak tanulrnánykötetoen),
valamint Illés László A magyar antifasiszta Irodadomról szóló cikkében (a Kor
társ 1965. januári számában). Az érdeklődő haszormal forgathatja Vas István
A líra regénye és Fodor József Emlékek a hőskorszakból eímű irásait is. (A
harminc éves Vigiliáról Petőcz Pál az Irodalomtörténeti Közlemények 1964/5-6.
számában közölt tanulmányt "A Vilg1Ília írodalornszernlélete és írodalompolití
kája, 1935-1944" címrnel. Mivel fejtegetéseill1ek még folytatása is lesz, meg
állapításaira itt nem tértünk: kí.)
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STETKA ÉVA VERSEI

SZELíD BÉKÉJE

Úszi sugarak tünedezne k rá a rilgyekre,
Úszi lombok alatt száHott le mtránk az este,
Úszi sugarak alatt jártunk a hideg reménységgel teli tájban,
Úsz volt, amtkor az arcodat utoljára láttam,
Úsz volt, reggeli fény, a csilingelő mazsolák, a szóllőfürtök alján
Szívünkre rárakódott valatm tünde, halvány,
Szelíd békeie a tájnak, amely lever, vagy folemel,
Valami derű, amely soha-soha nem rejt bennünket el,
Valami, amelyből csillagok lombjai, sztkrái égnek,
Valami, amtből teljessé szelidul meg az élet,
Valami, amelyből csillámok derűi záporoznak,
Valami, amely a szívünkben megadja magat az trodalomnak,
Valami, amely halvány köntöst emel az ég ívére,
Valami, amelyből megszülethet a teljes méz ű béke,
Valamt, neve is van, szeretetnek hívják e szót,
Valami, amely a megfoghatatlannál ss megfoghatóbb.

úGY SZüLETIK

úgy szuletik: a dal most bennem, mint forró, VIharos torokból
A kiáltás tör föl olthatatlanul,
úgy születtk a dal most bennem, munt. cstllogó páncél alatt a jég
Hasad meg rétegekben s a lenti réteg csak föltolul.
úgy érnek a tettek ma bennem, mmt viharos alkonyat gyúl,
S a hegyek, a kék hegyek árkádjain fölkél a csend.
Úgy születik a dal most bennem, mint régi imádság jut az ember eszébe,
úgy születtk a dal most bennem, mint uldozótt számára az egyetlen béke,
S én úgy szeretnék élni, mondhatatlanul várni a percei,
Kibontam a hegyek virágát, várni, hogy gyúlnak az égig
Magasodnak a béke halhatatlan ívei, s valami csöndben megérik,
Valami, ami mélyebb, ami olthatatlanabb a tengernyi szomjúságnál,
Valamt hovatartozás, maradandóbb színű a kék virágnál,
Valami titokzatos élet, valami kékség mégis,
Valami, amitől a sziv békéje megérik.

410



KÖTÉLPÁLYA írta Birkás Endre

- Nézd az ökröt, hogyan előz! - mérgelődött a kormánynál ülő

férfi, s nézte a visszapillantó tükörben a mellettük közelgő autót. Ing
újjban volt, szája sarkában cigaretta lógott. Hunyorgott, mert a füst a
szemébe szállt.

A nap vakítóan sütött, a műút úgy fénylett előttük, mint egy nyu
godt áramlású folyó. Szép volt a nyár ez évben Tirolban.

- Ez is német ... stuttgarti - olvasta le a férfi az elsuhanó kocsi
rendszámtáblájáról. amely most egy Volkswagent előzött.

Az úton végeláthatatlan karavánban rohantak mindkét irányba a
gépkocsik. Előzni nem volt könnyű, néha szinte mutatványnak számított.

A vezető gázt adott, elhúzott a Vcíkswagen mellett, aztán ott volt a
stuttgarti kocsi mögőtt,

- Add ide a napszemüvegem - mondta most németül, komor are
cal a mogotte illő, elhizott, kicsi, szőke nőnek.

A felesége volt a dundi nő, Hildének hivták. Letette a kezéből a ké
peslapot, amit éppen olvasott, a mellette felakasztott férfizakó után
nyúlt, kivette a zsebből a riapszernüveget.

A férfi, orrán a szemüveggel, hogy most egyszerre mindent világos
kékben látott, mintha felvillanyozódott volna, kissé rádőlt a kormányra,
s szinte hipnotizáltan meredt az előttük haladó autóra,

- Most meg nem tudsz menni, te állat. Akkor meg mit ugráltál,
mi a fenének előztél ! Vánszorogsz, mint egy tetű,

Nagyon dühösnek látszott, kidobta a félig szívott cigarettát a le
eresztett ablakon, ugyanott egy pillanatra kinézett, majd megint gázt
adott. Ahogy elrobogtak a stuttgarti Ford mellett, kikiáltott:

- Du Tepp ... du !
A mellette ulő férfi, aki már hosszú ideje hallgatott és csak bámulta

igézetten a napfényben úszó országutat s az előttük száguldó járműve

ket, megfogózott a kocsi tetejéről lógó fogantyúba. Hát ezt megúszták.
Pedig jatt velük szembe egy dög nagy teherautó, de mire szétlapíthatta
volna őket, barátja fürgén, mint egy gyík besorolt a karaváriba. Szem
mérték és tempóérzék az egész. Bódi igazán remekül vezet, ehhez nem
fér kétség. Persze utazik örökké, Azaz pontosabban hat éve, amióta ki
jött Ausztriába. Acélban utazik, nagyban. Elég jó cikk, még itt is. Ez már
a harmadik Mereedese, amióta kint van. Ragaszkodik a Meroedeshez, Az
elsővel karambolozott, a másodikat elnyúzta. Mert annyit kellett kocsi
val járnia.

Egy Kapitán volt most előttük.

- Ez is német - magyarázta Bődi. - Kölni... Ha nem tudnád,
az Ausztriában megforduló idegeneknek legalább kétharmada német. Hát
igen. Végül is ezekből élünk.

Hirtelen másra terelte a szót:
- Tudod te például, rnít jelent számunkra, hogy Ausztria nincs ben

ne a kozös piacban ?
- Tulajdonképpen miért nino> benne?
Bódi valamit magyarázott a vámokról. Aztán abbahagyta, kinézett

az ablakon:
- Nézd ott a hegyoldalhan azt a fenyvest. Hát nem isteni! S fe

lettük a felhők! Nemsokára felbukkannak a havasok. Félóra múlva a
Gurgltalban vagyunk.
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Hován, a magyarországi barát nézte a fenyvest és a felhőket. De
csak egy pillanatot szánt rájuk. Fantasztikus, isteni ... de aztán meredt
megint a műútra, nem tudta tekintetét levenni róla. Igen, fél. Tudja ezt
már egy hete, amióta rohangálnak itt Tirolban ezzel a Mercedes-szel,

Aztán más jutott eszébe. "Mit jelent számunkra." Persze ezt is el kell
kezdeni egyszer. Meg aztán Bódi apja osztrák volt, nem szabad elfelej
tenie. Tiszt a közös hadseregben, Pólában a monarchia haditengerészeté
nél szolgált, s csak az első világháború után telepedett le magyar feleségé
vel Magyarországon, hogy aztán élete végéig uszályokkal hajókazzék a
Dunán. S Bódi felesége is osztrák, ez a gömbölyű szőke nő, akit úgy kell
időnkint kiásni képeslapjai közül. " ... számunkra" Ö vajon mikor kezd
te volna, ha fogja magát és kimegy nyugatra. Bódí mennyit hívta, kapa
cítálta, hogy jőjjön vele ... Van egy unokahúga, aki három évi angliai
tartózkodás után a "mi kírálynőnkről" írt haza és helyesírási hibákat ej
tett leveleiben. Ez volt a csúcsteljesítmény.

Te marha ... du Vieh! Láttátok ezt - ordított fel váratlanul
Bódi.

:Ez egy Fiatnak szólt, ami hirtelen megállt előttük. Amikor Bódí
megelőzte, megint kikiáltott valamit az ablakon, de ezt Hován nem ér
tette. Öklével meg is fenyegette a Fiat vezetőjét. Hátra fordult feleségéhez:

- Majdnem belerohantam . .. Így megállni országúton! Te meg
hogy tudsz annyit olvasni ! •

- Agyonizgatod magad - csillapította az asszony hűvösen s fel
sem nézett a képeslapból. - Ne feledd, szabadságon vagy, pihensz.

Olvasott tovább, naponta öt-hat képeslapot fogyasztott.
- Hát egyszóval otthagytaci a rajztanárkodást - szélalt meg Bódí

ezúttal egy düsselforfi Olympia mögött.
- Igen, még 1957-ben... Kaptam munkát, kezdtek a kiadók is

foglalkoztatni. Mondhatom elegem volt a tanításból.
Dehát míndezt már elmesélte. Még az első este, amikor megérkezett

abba a tiroli városkába Boldázsárékhoz, a hegyoldalban fekvő kis csalá
días panzióba, Vacsora után odaadta Bődiéknak az ajándékba hozott
könyveket. Bódi harsogva lelkesedett rajzaiért.

- Barátom, óriási! Tudtam én mindig ... Grossartíg - üvöltötte,
de azért azt nem közölte. hogy mit tudatt mindig, és adta kézről-kézre

a könyveket. Megcsodálta őket a belga mérnök és a felesége, a panzió
tulajdonosnője, egy majdnem kétméteres szíkár vénkisasszony, a linzi
újságíró, az olasz tanárnő és a többiek. Nem olyan kitörő lelkesedéssel,
mint Bódi; udvarias, érdeklődő arccal, de majdnem zavartan. Szórako
zottan lapozgattak a könyvekben, próbáltak a szövegben kibetűzni egy
egy szót, mondatfoszlányt. Az egész valahogy lehangoló volt, szomorú ...
Ez az idecsöppent magyar grafikus igazán nem hiányzott nekik. Mennyire
idegen. Pedig innen jött a szomszédból, Mégds ...

- Nézd a hegyeket körülöttünk - figyelmeztette Bódi a barátját.
- Már benne vagyunk a Gurgltalbarn... Ebéd után még elugrunk
Aehenseebe, Azt is látnod kell, mielőtt elmész.

Egy hete tart ez így. Reggeltől késő délutánig. Hegyek, völgyek, spe
nót-zöld legelők, fenyvesek, itt-ott néhány tehén, kedves kis városkák,
ahol tíz-tizenöt percre megállnak egy pohár sörre vagy valami harap
nívalóra,

- De hozza, kedves kisasszony, gyorsan azt a sört, mert rohanunk
- nógatja Bódi panaszos hangon, a meghajszoltak türelmetlenségével a
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pincérnőket, akik megjegyzés nélkül valóban pillanatok alatt hozzák,
amit kértek, s aztán száguldanak tovább újabb hegyek, fenyvesek felé ...

Szállodák, Gasthofok mellett suhannak el, amelyekbe már télen kell
szobát rendelni, ha nyárra ide készül valaki. Nem hivalkodik egyik se,
egyforma mind, alkalmazkodva tájhoz, régi építészeti hagyományokhoz,
hogy semmi nyugtalanító, ideget borzoló ne z-avarja a szemet, a nyugodt
szemlélődést, a csodálatos természet elvezetét. A vendéglátásnak olyan
ősi hagyományai vannak itt, mint nálunk otthon volt valarnikor a kol
bászkészítésnek vagy a tésztagyúrásnak. De ki gyúr ma már tésztát 
ötlött fel néha Hovánban ... Tiszta ég, tiszta utak, vakító abroszok, tisz
taságtól ragyogó, szinte fényűzően felszerelt W. Ci-k, amiket minden al
kalommal külön megcsodált, s ahol rigli is van mindig az ajtón, nem
kell spárgával vagy annak is híján nadrágszíjjal magára húznia az em
bernek az ajtót, hogy meg ne zavarják fontos ténykedése közben ...

- Itt meg kell állnunk egy percre - jelentette ki Bódi váratlanul
és leállította a kocsit az út szélére. - Ezt a panorámát nem mu1aszt-
hatjuk el - s kászálódott már ki a kocsiból. .

Mély völgyre nyílt a kilátás, felettük hóborította hegycsúcs szikrá
zott a napfényben.

- Fenséges ! - Ielkendezett Hován. - S a levegő is. Tudjátok,
Pesten ...

De erre nem voltak kíváncsiak.
- Wunderbar ... wirklich - vágott a szavába Hilde, mert ő is ott

állt mellettük. - Hiába, Bódi tudja, hol kell megállni.
Mélyet, nagyon mélyet Iélegzett, mint a jógázók. Hován követte a

példáját. Tömény benzinszag csapta meg az orrát. Egy öt tonnás teher
autó dübörgött el mellettük. Közben arra gondolt, hogy az utolsó félóra
alatt Bódi nem tudott előzni senkit, szép-nyugodtan, egyenletes nyolcva
nas tempóban rohantak, de ha most továbbmennek, vajon milyen vesze
delmek várnak rájuk.

De aggodalmai alaptalanek voltak. Bódi egy alkalommal meg is je
gyezte, az egyik előttük haladó vezetőre célozva:

- Látod, ez tud vezetni, biztosan Vertréter.
Hován megértően bólogatott. Érti; tehát ez is kereskedelmi utazó,

cég képviselője, Vertreter.
Csendben haladtak, az út egyre keskenyedett, a hegyek körülöttük

kopárabbak lettek, egyideig még feltünedeztek itt-ott fenyvesligetek, de
később azok is eltűntek.

Aztán egyszerre csak vége lett az útnak, autóval nem lehetett már
tovább jutni. Havasok nyujtogatták mindenfelől csúcsaikat az égnek.

- Vedd csak fel a kabátodat - tanácsolta Bódi barátjának. 
Ott fent fázni fogsz.

"Ott fent ..." Bődi már indult is a drótkötélpálya pénztárához. Ami
kor visszajött, Hován kezébe nyomta a jegyet.

- Mi majd itt megvárunk. Én már voltam fent elégszer. Hilde meg
nem nagyon lelkesedik a drótkötélpályán való utazásért. Szédül ... Lent
maradok, hogy ne unatkozzék.

Az asszony már hozta ki az autóból a plédet, nem messzire a gép
kocsitól leterítette a gyér pázsitra. Napozni akart.

"Es ő?" - gondolta Hován. - "Ö talán lelkesedik? S ő nem szé
dülhet?" De már indult a faépület felé, ahol a pálya állomása volt. Le
gyen túl ezen. Szinte észre se vette, hogy sorra került, s egy tagbaszakadt
alak megragadta a karjánál, Hován alá kerítette a közelgő ülő alkalma-
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tcsságot, s aztán még jót lódított is rajta. Ez úgy látszik hozzátartozott a
hecchez. Hovánnal messzire kilendült az aoélszék, a drót panaszosan nyi
korgott, Bódiék. e1nyújtózva a pléden vidáman integettek, s Hován pedig
szállt-szállt fel a magasba, lebegve ég és föld között,

A nap egyre vakítóbban szikrázott a jeges h egycsúosokori , a levegő

élesebb lett. A lefelé haladók vidáman kurjongattak. Az egyik odaordí
tort Hovánnak valamit, s a hegyoldal felé mutogatott, vadul hadonászva
a kezével. Zerge ugrált a szíklákon.

Csak amikor megérkezett, s egy olyan trikós alak kipöndörítette az
ülésből. derült ki, hogy nem ért útjának végcéljához, át kell szállnia' egy
másik drótpályára. Jött megint egy trikós, megragadta, ráráncigálta az
ülésre, majd újabb lódítás következett.

De nemsokára ennek az utazásnak is vége lett. Hován bizonytalan
léptekkel távozott a drótkötélpályaállomásról. Innen már nem lehetett
semmiféle járművel továbbjutni. Csak az ég volt felette és körülötte;
amerre csak nézett, komor havasok. jeges hegyormok övezték a látóhatárt.

A fennsíkon elég sok ernber csődült már össze. Kisebb csoportokba
verődve álldogáltak vagy kószáltak, áhítattal bámulva a havasokat. Volt
aki tábori látcsővel kutatta a hegyeket. Valaki nagyon messze, egy hegy
csúcson hegymászókat fedezett fel, azokat fürkészte, kereste legtöbb te
kintet. Hován nem kísérletezett: rövidlátó volt, s a szemüvegét nem hozta
magával.

Egy ideig céltalanul járkált ide-oda. Fázósan összehúzta magán a
felöltőjét. Hideg szél fújt, néhányszor megborzongott. Aztán nem messzire
felfedezett egy faházat, körülötte aszta1okka1. Elindult feléje.

Bent az épületben foglalt helyet. Jóleső meleg fogadta. Sört rendelt,
mert látta, hogy mások is azt isznak. Elfogyasztván az első üveget, kért
még eggyel. A sör kicsit langyos volt, ezt először tapasztalta Ausztriában.
De kellemesen elbágyasztotta. kezdte jobban érezni magát. Innen bent
ről, sör mellett, az ablakon keresztül a havasok, a vakító fényű gleccse
rek barátságosabbnak, majdnem hívogatónak tűntek. Igen, valóban fen
séges táj - szögezte le. Végül is érdemes volt felhúzatnia ide magát.
Amikor az utolsó pohár sörét szopogatta, hirtelen eszébe jutott: hol le
het a W. C. ? Az épületben nem volt, ezt már megállapította. Valahol pe
dig kell itt ilyesminek lennie, mert a fennsíkon sehol egy fa vagy bokor
S ahol sört mérnek. .. Ennek vegéré akart járni. Felállt, fizetett. Ez is
jó volt, végre valahol ő fizethetett, s nem Bódi. Egyféle biztonságot adott,
fellocsolta elalélt önérzetét. Nem is hagyja majd visszafelé, hogy azok a
vurstliba való fráterek megint ide-oda ráncigálják, taszigálják. Öt síllíng
borravalót adott a pincérnek.

Hamarosan megtalálta amit keresett: kis fatákolmány volt, mintegy
tiz méterre a háztól, hegyoldalban, gleccserek árnyékában. Igen, valódi,
hamisítatlan budi.

Amikor kijött onnan, enyhe mcsoly suhant át az ajkán. Nem, nem
érte meglepetés. Belülről is budíszerű volt. Ha tiszta, a fala nincs is ősz

szefirkálva, meg az ajtaján jól záródó retesz is akad, budi azért a javá
ból. Nem álcázott, hanem valóságos árnyékszék. S ez valamiképpen meg
vigasztalta.

Visszafelé elég hosszú sor állt a drótkötélpálya előtt. Legalább ta
nulmányozhatta, hogyan kell ügyesen, segítség nélkül belehuppannia abba
a vasalkotmányba. Igen, az ember eléje áll, s mikor aztán közeleg, há
tulról megragadja a karfáját és szépen rácsüesül. Egyszerű ez ...
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Máris sorra került. Elég jól belecélozta magát az ülésbe, alig szorult
segítségre. Ez újra növelte önbizalmát. Most már remekül érezte magát,
vígan lóbálta a lábát s leintegetett az alatta sétáléknak. Kiszálláskor
gyors mozdulattal kioldotta a biztonsági láncot, ügyesen leugrott, haj nél
kül ért földre.

Amikor a második útszakasz következett, s közelgett a jármű, rá
szólt az ott segédkező sihederre:

- Lassen Sie ...
Oly könnyed, biztos mozdulattal ugrott bele a közeledő függőszékbe,

mintha naponta közlekedne drótkötélpályán. Ahogy ráhuppant, a nagy
lendülettől egy kicsit oldalra billent ugyan a jármű, egy darabig jobbra
balra hintázott vele, de ahogy szálltak lefelé, lassankint megnyugodatt,
rátért rendes pályáj ára.

Ezek voltak Hován ausztriai tartózkodásának legszebb percei. Igen,
most már hálás lehet a sorsnak, hogy eljutott ide Tirolba. Pedig milyen
nehezen szánta rá magát az útra. Öt Bécs teljesen kielégítette, nem volt
kívánesi Tirol hegyeire, fenyveseire és teheneire. Majd megint egy ha
lom pénzébe kerül barátjának. De Bődi minden reggel makacsul felhívta
Tirolból és sürgette, jőjjön már, mit gyötrődik ott Bécsben a kánikulá
ban ...

. .. Persze el kellett jönnie. S milyen jól. tette, mennyire igaza volt
Bódinak. Szállt-szállt, nyikorgott a drót, s a delelő nap fényében még
csodálatosabban csillogtak a jeges hegycsúcsok ... Bódi igazán angyal,
fizette Bécsben a szállasát is, s még ötszáz silling zsebpénzt is hagyott ott
neki. Mikor viszonozhatja ezt neki, mikor? .

- Nézd, ne marháskodj - üvöltötte a telefonba, amikor utoljára
felhívta. - Pihenned is kell. El se tudod képzelni, milyen remek itt Ti
rolban. Természetesen fizetem az utazást ... Reggel beülsz a Westbahn
hofon az Arlbergbe, s estére már itt vagy.

Mindez eszébe jutott rnost, messze jártak a gondolatai. így történt
aztán, hogy amikor megérkezett, elfelejtette kíkapesolní a biztonsági
láncot, s az ott ügyködő fiatalembernek kellett szitkozódva az utolsó pil
lanatban hozzáugornía, s kioldania, majd leráncigálni az ülésből, mert
különben vitte volna a jármű tovább, hogy aztán a körpályán megfordul
va, szálljon vele vissza a magasba.

Hován megsemmisülten távozott; hová foszlott már a két üveg
Schwechater s az öt síllinges borravaló önérzettápláló mámora?

Bódi és felesége közelgett feléje.
- Na, milyen volt? - kérdezték mind!ketten.
- Gyönyörű, ezt igazán kár lett volna elmulasztani - hangzott az

illedelmes válasz.
Beültek az autóba, indultak visszafelé.
- Hát most legalább már ezt is láttad - mondta Bódi. - Ebéd

után elugrunk az Achenseehez.
Nem mentek messzire, Bódi hamarosan megállt egy vendéglő előtt.

- Itt eszünk valamit... Olyan éhes vagyok, mint egy farkas ..•
Hiába ez a levegő itt fent.

Hován tekintete végigfutott az ét1apon. Nem volt éhes. Megtelt a
két üveg sörtől.

- Megint ügyeskedsz, hogya legolcsóbb ételt válaszd? - morgott
Bódi. - Add ide az étlapot, majd én rendelek.

Sült csirkét hozatott mind a hármuknak. Mekkora combok, mellek!
- ámuldozott Hován.

416



- Pulyka nő meg ekkorára, nem tyúk! Honnan szedik ezeket?
, - Az Egyesült Allamokból. Van, aki szerint nem olyan ízes, mint

a kisebb, itteni fajta ... Kiadós mindenesetre, Hilde imádja.
Az asszonya neve hallatára felütötte a fejét. Mert a két férfi ma

gyarul beszélt. Unta is ezt már eléggé.
- Csak azt mondtam, hogy élsz-halsz a esírkéért - közölte férje.
- Na és! - fortyant fel váratlanul a gömbölyű nő. Szája kör-

nyéke fénylett a zsírtól, most egy szárnyat vett a kezébe, s fogával mér
gesen tépni kezdte.

Már a feketénél tartottak, ekkor jegyezte meg Hován:
- Érdekes, ott fent a hegyen csak budi volt.
Bódi összefonta szemöldökét:
- Hát mit kívántál ott kétezer méter magassághan ? Angol W. C.-t ?

S egyáltalában... azért jöttél Ausztriába, hogy a W. C.-ket tanulmá
nyozd ? Fantasztikus !

Lefordította feleségének:
- Az volt számára a Gurgltalból, a havasokból a legmaradandóbb

emléke, hogy ott fent budit talált ... Bécsben is a W. C.-ket tanulmá
nyoztad ?

- Többek közt ... 00. meg a flamandokat a Kunsthistorisches Mu-
seumban ...

- Még szép ...
Mentek vissza az autóhoz.
Bódi elemében volt, félórán belül legalább tíz előttük haladó gép

kocsivezetőtIehülyézett, IS úgy hajtott, olyan könyörtelenűl előzött, mintha
versenyen száguldana, Hován eleinte kapkodott a fogantyú után, de aztán
megunta. Megadta magát a sorsának.

Hamarosan megértkeztek Achenseehez, Gyönyörű volt a tó. Kék,
mint az Adría, majdnem ezer méterre a tenger színe felett. Itt-ott fel
bukkant a vizen egy-egy árva vitorlás, de a tájék egyébként majdnem
kihaltnak tűnt. Hován meg is jegyezte:

- Erdekes, sehol egy lélek, járókelő. A dús, üde rétek, az ózondús
fenyvesek néptelenek. íme, a csudálatos természet, de ez a sokezer autós
túrísta, aki össze-vissza száguldozik, csak aludni és enni száll ki a ko
csijából.

- Hülyeség - hangzott a válasz. - Az ember igyekszik minél
többet látni ... Gyalog meddig jutsz el ...

Egy pillantást vetett a kilométerórára.
- Ma például 270 loilométert tettünk meg, eddig ... Egyébként, ha

hazaértünk, elmegyünk még gombázní. Lesz ózondús levegő, üde rét ...
Melles1eg, annak idején Pesten közismert volt rólad, hogy untat a termé
szet, a Hűvösvölgybe se tudtunk kicsalni... Na, vísszafordulunk. Most
egy kicsit rákapcsolok. Majd meglátod, hogy mít lehet kihozni ebből oa
kocsiból !

Vadul rákapesolt. "úgy látszik alig várja, hogy gombázni mehesse
nek." Hován igézetten meredt az útra; ha előztek, behúnyta a szemét,
Egyszer Hilde is megjegyezte:

- Abel; Bódi! - Aztán bújta tovább a képeslapját. Keresztrejt
vényt fejtett.

Már régen elhagyták a tavat, amikor Bódi megkérdezte:
Hol járunk ?

- Hogy-hogy hol járunk ?
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- Hogy hívják ezt a vö1gyet ?
- Fogalmam sincs róla - felelte Hován, de nem vette le szemét

az útról, mert Bődi egy milanói Alfa Romeoval versenyzett. '
- Jellemző I Ez a Zillertal. Legalább hatszor elmentünk erre. Ezt

már megjegyezhetted volna... Affene .. ; nézd a barmot, hogy előzött! 
ordított fel B6di

Később nyugodtan közölte:
- Annyi bizonyos, az olaszok tudnak vezetni ...

. .. A gombázás remekül sikerült. A hőség enyhült, hűs, árnyas er
dőket jártak, kis patakokon ugráltak át.

Már félig megtelt a kosár vargányával, amikor Bódi megjegyezte:
- Este az ágyban újra elővettem a könyveket, amiket hoztál. El-

nézegettem Illusztrációidat. Tehetséges, jó dolgok.
Hován lenyúlt egy gombáért. Mintegy hálából a dícséretért.
- Dobd el, mérges,
Hován szó nélkül engedelmeskedett, messze hajította.
- De azért meg kell mondanom neked őszintén; ezek csak a JO,

esetleg legjobb hazai színvonalat képviselik. S úgy érzem, hogy benned
több van ennél. Ertel, ugye?

Hován most egy szép vargányát dobott a kosárba.
- Nézd, én azt tanácsolom neked... hogy is mondjam... dolgozz

az íróasztalfiókod számára is, ne csak az otthoni nyilvánosságnak.
Hován nem válaszolt. Mit is válaszolhatott volna erre. "Hazai SZÍn

vonal ..." Meg hogy "több van benne".
Miközben ezen elmélkedett, bokáig belelépett egy mohlepte tócsába.

Szandál volt rajta, csuromvizes lett a lába.
. .. Már hazafelé jártak, amikor Hován elkezdett borzongani. Úgy

látszik megfázott délelőtt ott fent a hegyen - futott át az agyán. De
azért este megette a magyaros gombapörköltet, amit Bődi főzött a bú
csueste tiszteletére és a panzió vendégeinek teljes megelégedésére. Va
csora után azonban kirázta a hideg, s ekkor bejelentette, hogy rosszul
érzi magát, lázat szeretne mérni,

- Na, tessék! - mondta Bódi, s zargatta már a feleségét a láz
mérőért,

Hován aztán elvonult a hall sarkába, s hóna alatt a lázmérővel egy
fotelbe roskadt. Mi lesz, ha komolyan megbetegszik? Hátha valami ázsiai
nyavalyát szedett össze? A bécsi panzióban lakott három iráni... Az
egyik éppen a szomszédja volt.

Amikor kivette a hóna alól a lázmérőt, kiderült: 38.6 aláza.
Negyedóra múlva már ágyban volt. Bődi körülötte sündörgött,

- Mindjárt itt lesz az orvos ...
- Mondtam, hogy nem kell - nyögte Hován. Még ez hiányzott!

Most majd fizetheti Bódi oz orvost is.
De barátja nem is hallotta, amit mondott, az éjjeliszekrényt bámulta.

nézett ott valamit.
Erdekes, szemüveget hordasz ?
Igen, pár éve.
Olvasáshoz kell ?
Nem, rövidlátó vagyok ... színházban, moziban viselem.
Remek! - esóválta a fejét Bódi, - Miután egy hete cipelünk

mindenfelé, mutogatjuk neked Tirol legszebb tájait, kiderül, hogy alig
láttál valami ... Rövidlátó! Fantasztikus! S annyira nem érdekelt az
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egész, hogy a szemüveged se tetted fel... Aztán murizol még, hogy az
autósok így meg úgy ... Öriásí !

- Most ne bánts - pihegte Hován az ágyban.
Ekkor benyitott Hilde és közölte. hogy megjött az orvos, Bódít pe

dig Bécsből telefonon keresik ...
... Tanáros formájú, kopasz férfi állt Hován ágyánál. Leült egy

székre.
- Nyissa ki, kérem, a száját.
Belenézett Hován torkába.
~ Na, szép kis mandulagyulladás !
Aztán levétette Hovánnal a pizsarnakabátját, s fülhallgates eztetosz-

kóppal megvizsgálta.
- Tessék mélyet lélegezni. " Volt mellhártyagyulladása ?
Hován éppen mélyet lélegzett, s így csak a fejét rázhatta meg.
- Érdekes... A mandulái mindenesetre elég rondák.
Felállt, orvosságokat szedett ki a táskájából. s elmondta, melyikbéíl

mikor és hányat kell bevenni.
- Szeretnék holnap elutazní ...
- Értem.
Kezet mosott, a mosdó mellől fordult hátra:
- Ugye magyar ?
- Igen - felelte Hován halkan. Ez miért fontos? Persze, közölte

vele Bődi felesége. Akkor meg miért kérdezi?
- Mennyivel tartozom ?
Milyen szerencse volt, hogy Bódít a telefonhoz hívták. Ha itt lenne,

megint ő fizetne. Legfeljebb nem veszi meg a szénatéri eszpresszós nőnek

a napszernüveget, meg a házfelügyelőnőjüknek a fonalat. E két megbízás
nak az elintézese várt rá még Bécsben.

Az orvos megtörölte a kezét, s a helyére tette a törülközőt.

- Hát mit is kérhetek magától!? - kérdezte és felsóhajtott. 
Elmúlt már kilenc óra, meg aztán ünnep is van.

-' Milyen ünnep? - érdeklődött Hován kissé ingerülten.
- Augusztus tízenötödíke, Mária mennybemenetele - mondta az

orvos oktató, majdnem feddő hangon.
Igen, ezt kellett volna tudnia. A tirollak buzgó katolíkusok. Az ilyes

mi rossz fényt vet az emberre. Dehát majdnem az egész nap autóban ül
tek, honnan a fenéből sejthette, hogy itt munkaszünet volt.

- Maguknál, persze. .. - kezdte az orvos, de aztán nem folytatta.
Hovánban forrt a düh. Felült az ágyában, s 1áztól égő arccal mor

dult az orvosra:
- Kérjen annyit, amennyit mástól kérne ... osztráktól, vagy -.

mit bánom én, amerikaitól. Van pénzem ...
Az orvos megvonta a vállát, aztán visszaült a székre, elővette re

ceptblokját, s összeadta a gyógyszerek árát, meg ami neki járt, az éjsza
kai és ünnepi pótdíjjal együtt. Hetvenkét silling jött ki.

Hován nézte a cédulát, majd nyúlt az éjjeliszekrény felé a pénztár
cája után.

- Tessék - s odaadott az orvosnak egy százsillingest.
Az orvos nyugodtan kiguberálta a visszajáró pénzt, s letette az éj

jeliszekrényre.
- Lehet, hogy holnapra lemegy a láza, de nem biztos. A man

duláit pedig dobassá ki, ha hazamegy ...
Alig hogy távozott, megjött Bódi.
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Az a hülye telefon ... Mennyit kért? .
Hagyd ezt, légy szíves ...
Ne légy ökör! Mennyit fizettél?
Semmit! - ordította Hován. Az orV08 megszánt, megkönyö-

rült rajtam, mert ...
Elesuklett a hangja.
- Na jó, aludj ...

•
AZ ÉPüLö ERZS.E:BET-HfDNAL

Felszálltam egy hatvanhármasra
A Gellért-hegynél, itt Budán,
ablakhoz ültem és kinéztem:
vasdarabok úsztak a Dunán.
A hid puhán és álmodón,
égretörő, röppenő szárnyak.
már lendül, ives a folyón:
Nehéz oszlopok, vas-tartóvázak
kötik a földhöz, kapui állnak.

Mint álomban, csodálva néztem,
párás, ködös volt az idő,

embereket, apró pontokat
láttam, hogy bukkannak elő,

s mint a fantómok emelkednek,
rongyaibál kiuijelleqeknek,
föl a magosba, hogy lengnek, szállna'"
- állványokon imbolygó árnyak 
heqesztenek, kalapálnak,
forraszt ják fönn a vasat,
kék-fehér tűz cikkázva villan
és sziporkázó csillaglepkék
táncolnak a ködfelhők alatt.

Ti föllobbanó tüzek, fények,
sűrű közegen törtök lit,
egészen a szivemig értek,
hogy fölgynjtsátok parazsát:
kicsi lángotok hőfoka oly nagy,
hogy fölizzik bennük a holnap.
S mintha a híd karja kinyúlna
s utcán, téren paloták orma
suhanó felhőkre rajzolna,
s föltérképezné a javőt.

Eltűnődöm, szép vagy te új híd,
s te, szülőföldem Budapest,

. hazám lelke, vélem egy test,
mely kűzd, dolgozik szüntelen:
itt is, ott is új tüzet lobbant
a ködön'át, a fagyos télben,
hogy ne hamvadjon, ki ne égjen
az emberben az akarat.

Kis lángok lobbantják a többit,
nagy tettek az embetfölöttit.

Jlikes Margit

41D



ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Az elkereszténytelenedés folyamatát
vizsgálva két olyan rnozzanatot észlel
tünIk, amelyek alkalmasak arra, hogy
széles tömegeket elfordítsanak a val
lástól. Az egyik az a feltevés, hogy át
hidalhatatlan szakadék tátong a tudo
mány és a vallás közőtt, a másiJk a

.vallás "eLidegenítő" hatásálnak tapasz-
talása, értve ezen a vallásnak a teljes
emberi felelősség kikapcsolására vagy
elhalványítására használható voltát
azokinak a társadalmi kérdésekinelk te
kintetében is, amelyeknek megoldása
kizárólag evilági feladat. Hogy mind
az említett feltevés, mínd az említett
tapasztalás való tényeIkre is támaszko
dtk, semmáképpen sem tagadhatjuk.
Ugyamakkor azonban azt is megálla
píthatjuk, hogy a ihivaJtfkozott tények,
amelyeket a tísztánlátók a rní olda
Junkról is, és már annakidején ds rel
panaszoltak, nem magából és nem ab
ból a vallásosságból erednek, ame
ilyet a Ikereszténység általában s Ikü
lőnösen a katolicizmus IIlJapjainJ1d>ai11
hirdet.

Nem kétséges azonban, hogy a val
lásos meggyőződést tápláló és erősítő
iilyen természetű felismerések csak
abban a mértékben léphetilk túl egy
elmélkedésre hajló keresztény "eLit"
meglehetősen szűk köret, amilyen
mértékben gyakorlatilag is szóhoz jut
nak egyházi életünkben. Mert ne fe
ledjük, dolgunk van nekünk egy
másfajta elidegenedéssel is, rnimt
amelyről legutóbb beszéltem. Ez pe
dig bizonyos eladegenedés az egyház és
a modern világ ~özött, ami a meg
szüntetés célzatával a második vadí
káni zsinat ősszel kezdődő negyedik
ülésszakának is témája lesz. Nem árt
tebát, ha ezzel a kérdéssel is szembe
nézünk, úgy OOQgy Klemens Brockmöl
ler cselekszi legújabb könyvében,
amely Lndustriekultur und Religion
(Ipari kultúra és vallás) címmel máris
három kiadást ért meg.

*
A neves jezsuita szerző ezúttal is

égető problémáikat vet fől, alkárcsak
korábbi művében, amely Christentum
am Morgen des Atomzeitalters (Ke
reszténység az atomkor hajnalán) cím
mel tíz évvel ezelőtt jelent meg. Ak
kor is heves vitálk támadtak a SZJeIZŐ
körül, de meglátásainek zöme csakha
mar áUtalái110s elfogadásra talált.

Lr j a Mihelics Vid

BrockmöUemefk ebből a könyvéből

egyébkénrt a Vtgilia 1955 decemberi
számában egy fejezetet is közreadtUillik,
amelyhez Doromby Károly írt beveze
tést, majd az 1956 januáIri számban
"új életformák" címrnel magam is
foglalkoztasn vele. Enne!< a Ifégebbi
könyvének azt az alapvető tételét -W
szí :most tovább Brookmöller, hogy a
kereszténységet és az egyházat ki ikell
emelni az agrár-kor alakzataiból és
gondolücodásí módjaaoól, mert a rnára
bekövetkezett ipari ikor sok vonatao
zásban más dcövetelményeket térnaszt.

"Ha a nép jel'entős hányada nem
jár templomba - írja Broekmőller-,
a távolmaradás egyik oka lehet a val
lásosság megíogyatkozása :is, másik
aka azonban nyilván az, hogy az em
bereik nem érzík kielégítettnek vaííás;
igényeiket. Nem vonzza őket az a mód
sem, ahogy az egyJház térségében a hi t
.életet gyakorolják." Mert arnire szük
ség V1aJ1 - folytatja Brockmöller -,
nem egyszerűen annak megrnutatása,
!hogy a rnodern ember a rnodem világ
ban is hite ezerant élhet. Arra kell tó
rekední, hogy a vallás alakító erőként

hassa át a mai világban dolgozó hí
vő ember életét, s ne csupán felszíni
jelenségként csatlakozzék ahhoz, amit
más erök a,J,aJkítot1Jak: ki. A vallásnak
megint együtt-munkálkodó tényezővé

kell válnia, ennek azonban elenged
hetetlen feltétele, hogy az egyház ben
sőleg is elkötelezze magát az új tár
sadalom irányában. Vagyis ha az ipari
társadaúom tkifejlődésével mélyreható
változások történtek az emberi együtt
élésben. aikkor az egyháznak is, mint
vallási. intézménynek, el ikell oldódnía
a unúJ.rt alakzataitól és a vallásos élet
rendet illető régebbi elképzelésektől.

számot vetve azzal is, ihogy a változá
sok nemcsak az embernek emberhez,
de az embernek Istenhez való V'ÍSW
nyát :is befolyásolják.

Hogy a külső életvíszonyokat a XIX.
század kezdete óta mind erosebben ki
bontakozó "ipari forradalom" gyökere
sen mogváltoztatta, ma már senki sem
vonja kétségbe, Emlegetnek 1950 óta
egy "második ipari forradalrnat" is,
amelyet az atomerö hasznosítása és az
automatázácíó indított meg. Brockrnöl
ler szerímt azonban helyesebb azt mon
dani, hogy az iparosodás első fázisa
egy második fázisba lépett, amely már



az ipari kultúrához vezet. Az első fá
zis jellegzetességét Brockmöller <libben
látja, hogy az ipari teclmika nemcsak
új gazdasági rendet hivott életre, de
magát az embert is nílkényszerít€tte
rnindenfóle beállJítottsá,gánaJk. módosí
tására. ideértve a valiásiak és erköl
csicik belső körét is. A feltörő második
fázis sajátosságát viszont abban jelöli
meg, hogy az ember és élete ilrnirJ:W
nem tárgya az átalakulási folyamat
nak, mbként az elsőben, hanern mind
szembetűnőbben ismét alanya, hordo
zója és célja annak. Míg az első fázis
ban az embert az ipari technika maga
alá gyűrte, most az embe'!" varn azon
az úton, ihogy fokozatosan a maga tör
vényének vesse alá, a maga életét te
gye teljesebbé az új technika által.
így azután nemcsak a !külső életvíszo
nycIk formája, hanem a szellemi kép
zetvilág is annyira másszerű lett, hogy
okikal állapíthatjuk meg az egész mai
kultúra másneműségét is.

Ennek az új kulturának lényeges
vonása, hogy a társadalmi rend teljes
újjászervezése mindinkább az egész
emberiség problémájaként lép elő,

amelyet egyetlen nép sem háríthat el
magáról. A nagy ideológiai ellentétek
is többé-kevésbé kihatnak az összes
népek belső életszerkezetére. Ugyan
akkor - fűzi hozzá Brockmöller 
figyelemreméltó együvétartás (konver
gencia) rajzolódik ki, amire oa "békés
koegzísztencía" jelszava is utal. "Min
den oldalon tapasztalható az ellenté
tes Iclyamat is - írja Brockmöller -,
miért is a dialektika nyelvét hasz
nálva tézisnek és antitézisnek színté
zísbe való átmenetelére gondolha
tunk."

Mindez a forrongás új feladatok elé
állítja az egyhámt. Természetesnek
kell tartanunk, Ihogy az egyház kész
beleilleszkední az ipart kultúrába s a
maga vallási erejével is kész elősegí

teni az emberiség békéiét és jólétét a
történetnek ebben az új szakaszában,
Ezt azoniban nem tehetd meg anélkül
- mondja Broekmöller -, hogy új
módom át ne gondoljon olyan vallási
tartalmakat, amelyek a hit egészében
ugyan míndig megvoltak. de csak lap
pangva, miután a konkrét életkörül
mények: mindezídeig nem ösztönöztek
feltárásukra. Egyéb<kénJt is téves az a .
nézet - hangoztatja Brockmölíer -,
hogy a vallás a hitélet és az erkölcsi
élet megváltozhatatlan rendjét nyújt
ja, olyan rendet, amelynek a körülmé-

nyek változásában is változatlannak
ikell maradnia. A vallási és erkölcsi
magatartási módok is változhatnak és
kell is, hogy változzanak, iha változ
mailt a környezeti viszonyok. oka en
nek az a tény, hogy az emberi cselek
vés vallási tekintetben is viszonyt je
lent az ember, mínt cselekvő alany,
és a tárgy között, amelynek írányában
a cselekvő ember álIIást foglal. Ugyllll1
abból a parancsból is más követelések
erednek, ha másféle viszonyokra kell
alkalrnazní azt. Bizonyos, hogy van
nak jogok és !kötelességek, parancsok
és tilalanak, amelyek az ember elvont
'természetéből adódnak. Ilyen például
az élethez való jog. Abszolut, és rnín
dig érvényes marad annak ttlalma,
hogy ártatlan emberi életet semmisít
sünk meg. Vannak azonban nagy
számban olyan szabályok és előírá

sok is, amelyek az ernlber konkrét ter
mészetén, illetve állapotán myugsza
nak, következésképpen véltozhatnak
is. Tipikus példája ennek a kaffiatvé
teli tilalom, vagy az anyagi javakra
vonatkozó tulajdonjog, Hogy az ilyes
féle jogokat "természetjognraJk" nevez
hetjük-e, merőben terminológiai kér
dés - jegyzi meg Brockmöller -,
mert ha igaz is, hogy a konkrét em
beri természetből származtathatók,
nem tartozékai kivétel nélkül mímden
féle emberi tenmészetnek, Ha telhát a
cselekvés szabályatt az emberi terrmé
szethez igazitjuk és megfelelő param
osokat állttunk fel, rníndig figyelem
be ikell venní, hogy rnít értünk "em
beri természeten". Ezzel kapcsolatban
még azt serm elég mondaní, hogy a
természetjog míndíg ugyanaz marad,
csupán az alkalmazásának feltételei és
körüsményei változnak. Mert sohasem
egyedül a külső feltételek változnak,
hanem változik az irányukban állást
foglaló alany, maga az ember ds.

*
A keresztény gondolkodó természe

tesen nem fogadhatja el a rtörténeLmi
materializmusnak azt a tételét, hogy
rnínden vallás csupán ideológiai fel
építménye egy adott korszak termelési
viszonyainak, s nem fogadhatja el azt
a tételt sem, hogy egyedül ezeknek a
viszonyoknak alakulása szaoía meg a
társadalmi élet változásait, Saját tisz
tánlátását zavarna meg azonban, ha
általáncsságban is tagadásba veané a
maexízmusban meglévő nagy iita.zsá.
gokat, Ilyen igazság az is, hogy a tár-
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sadalmí viszonyok változásai többé
kevésbé megváltoztatják a szellemi,
erkölcsi és vallási magatartási módo
kat is, mert hiszen az emberi cselek
vés mímdig vonaJtkozást fejez ki a cse
Iekvő ember és a külső körűlmények

között,
Ettől szölva meg ikell különböztetní

az "alal11yi" és a "tárgyi" vallást 
fejti ki a továbbíakban Brockmöller.
Előbhin azt a módot kell értenünk,
ahogyan az ember vagy emberi cso
port, _ mínt cselekvő alany, a vallás
ígazság- és értéktartalmai irányában
állást foglal, és ahogyan kapcsolatát
látja és keresi az érzékfölötti víilág
gal. "Tá,rgyi" vallás magukat az igaz
ság- és értéktartalmakat jelent], ame
lyek irányában az ember állást fog
lal. S egészen természetes, hogya kül
sö viszonyok változásával az ernber
alanyi magatartása óhatatlanul válto
ziJk, !hiszen bizonyos értékek elvesztik
meghatározó erejüket és helyettük más
értékek lépnek elő, sőt új értékek is
születnek. Dolgolk és vonatkozások más
színben tűnnek föl, hiszen értéküket
végül is egyedül az emberre í.rányuló
voltukiból merítik, aki alanya és nem
tárgya az értékelésnek. Ez ma
gyarázza az összes nagy vahlások tör
ténetében, a keresztény valláséban is,
a reíorrnmozaal-nakat, amelyek mínd
megannyi kisérletet jelentenek az új
körnvezeti viszonyok szellemi birtok
bavételére,

Hogy rnennyire fontos különbséget
tenni az "alanyi" vallás és a "tárgyi"
vallás között, vidágosam mutatják azok
a 'hitbeli nehézségek, amelyekkel nap
jaiooban az ipari társadalom emberé
nek meg kell birkóznia.

Régi tanítás, hogy a vallás tárgyi
lag adott igazság- és értéktartalmát
az ember csak az emberi megismerés
korlátolt és változó képességei .szerint
foghatja föl. Az ember, mínt véges
lény. a maga fogalmaival sohasern ra
gadhatja meg teljesen megfelelő mó
don Isten végtelen lényét. Ezen úgy
segítünJk, hogy amikor Isten lényéről
beszélünk, a mi emberi tapasztalása
ink; köréből alkalmazunk cá fogalma
kat, törölve belőlük mínden tökélet
lenséget. Ha például azt mondjuk,
hogy Isten végtelenü! igazságos, akkor
az emberi igazságosság lebeg előttünk

a legJl)1ag;asabb tökéletesség fokáJn. An
nak az átlagos embernek Istenről V1alÓ
fogalmában azonban, aki nem igen
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tud elvontan gondolkodni, mindíg ma
rad valami konkrét elem is, amely a
saját életkörülményei és eszmevilága
szerínt változik. Az igazságos Isten
nek az az elképzelése például, amely
a feudális társadalmi rendben az igaz
ságos földesurat és a hozzá fűződő

szolgádatí viszonyt míntázta, a mai
embemek már semmit sem mond.

Az emberi gondolkodás sajátossága
az is, hogy szellemi tartalmakat csak
konkrét képzetekben tud imaga elé ál
Iítarri, olyan képzeteloben. amelyek az
érzéki tapasztalás köréből valók. Vo
natkozák ez a vallás tanitotta hitté
telekre is, amelyeknek szellemi tartal
mát ki SEm :D2jez'hetjÜok a 'konkrét ér
zéki tapasztalásból menített képzetek
nélkül. Ha tehát a tulajdonképpeni
igazság- és értéktantalrnak maguk nem
is változnak, azok a .képzetek, amelyek
révén az erncer hozzájuk férkőzhet, a
külső körülrnények változásával na
gyon is változnak.

A bibliai teremtéstörténet lényege
például az, hogy az ernber testből és
lélú'ből áll, vagy még szabatosabbari:
az ember testiségével az anyagíuk kö
rébe tartozik, lelkiségével azonban túl
lép ezen az anyagi koröri. Ha tehát egy
mai ernber a modern természettudo
mánvos világkép ismeretében azt
mond]a, hogy az ember teremtése nem
mehetett akként végbe, ahogyan a Bib
lia Ieír'[u, azt kell felelnünk, hogy tel
jesen Igaza van. Nyilván nem úgy
folyt le a teremtés, ahogyan az aIk
kori emberek az ő akkorí vi,lág,képük
segítsógével elképzelték. De ha pél
dául modern képzeteket használva am
állítaná valaki, hogy Isten a világot
és az embert atomokból építette föl,
még ez a rnodermizálás is nehézsége
ket keltene, hiszen köztudomású, hogy
az atom sem az utolsó építőeleme a
rnindenségnek. Amellett pedig még
mímdíg Ihiányoznék a világikialakulás
rnodern elíképzelésének lényeges voná
sa. az nevezetesen, hogy a teremtést
nem foghatjuk föl egyszeri ténykedés
nek, hanem folyamatnak kell tekinte
nünk, amelyiben állandó fejlődés megy
végbe Olyan képekben való érzékel
tetések tehát, amelyeket koráobi
élettormák kívántak meg, mára már
elvesztették jelentőségüket a hitélet
számára. A hitigazságokat ma úgy kell
megvilágrtarií, hogy a moderm világ
képet elfogadó ember is magáévá te
hesse azokat.



A teológia és az igehirdetés nem ér
heti be többé egy olyan teremtéstan
nal, amely szerint az anyagi világ és
az ember kész állapotban ikerült ki Is
ten kezéből. Ugyanígy azonban az em
ber viszonyát az anyagi világhoz sem
határozhatja meg egyedül az a szerit
írásban olvasható megbízás, hogy UI13J.
kodiék az anyagi világon és szelgála
tába hajtsa azt. Hivatkozik itt Brock
rnöller Teilhard de Chardin anyag
szemléletére is, amely - mint mondja
- elő sem fordul a hagyományos te
ológaában. Már pedig - fűzi hozzá 
nem csupán az emberről, mint sze
mélyről szóló tanban. tehát a szelle
rniek körében, hanem már laz anyag
fogalmában és az anyagi világ keze
lésében is hasznosítani kell azt, arrnit
a keresztény teológia a Szerithárom
ságra vonatkozó kinyilatkoztatásból
Ielísmerhet, "A három isteni személy
örök életfolyamata, vagyis a három
szemelvű életerő Istenben: ez az ős

képe és ősalapja az anyagi rnínden
ségnek is, amelyben az erő, az ener
gia és a dinamika a tulajdonképpe
ni lényeg."

Hangsúlyoznunk kell: a rní vallási
szemléletünkben az energia, rnínt a
modern technika és ipari gazdaság
alapja, maga az atomenergia is a te
remtő Istentől származuk, és pedig az
zal a rendeltetéssel, hogy az emberi
szellem azt felfedezze s nyomában az
ermber a teremtés kíbontakoztatásá
ban még hatásosabban nnűködhessen

egyutt Istennel. Mihelyt tehát a rno
dern technika megszabta konkrét éle
tet és az érzékelhető nundenség fölött
álló teremtő Istent ilyen kapcsollatba
hozzuk. a mai embert is elmélkedésre
késztethetjük a rnindenható és végte
len Isten felől. Utalhatunk arra is,
hogy minél magasabbra száll az ember
az űrbe, arrnál megrázóbban figyel
mezteti a végtelen csilüagtenger, hegy
van egy erő, amely nagyobb, mínt az
űrhajók rakétája, van egy bölcsesség,
amely túlhaladja az elektronikus szá
mológépek maternatikáját, van egy ví
lágf'ölottí hatalom, amely nagyobb,
mint az összes népek együttes hatal
ma.

*
Mindez nem jelenti azt, hogy UJ

igazságokra lenne szükségünk - eme
li ki BrockmölleT. Többnyire már az
is elegendő, ha fontolóra vesszük a kü
lönbséget a teológiai igazságtartalom

és a teológlal kijelentés között. Egy
teológiai kijelentés sohasem mentheti
ki Isten végtelen tartalmat, csupán
kiválaszthat valamit belőle. Amit
azonban kiválaszt, még ha teljességgel
igaz is, teljesen meddő lehet annak.
a célnak szempontjából. amit a teoló
giai kijelentésnek el kellene érnie,
Dogmatilkai helyessége mellett olyan
távol eshet a valóságos szükségletek
től és várakozásoktól. hogy a hit-kész
ség ébresztése helyett a kedvet veszí
el tőle. A hit ugyanis életforma is,
mint életforma pedig mímdíg új tör
téneti alakot ölt, megfelelő új tarta
lommal.

Az ipari társadalomiban a munika
tenmelékemysége úgyszólván napról
napra növekedik. A járványokat és
éhséget már mem természeti kataszt
rófák kövenkezményeinek, hanern em
bení mulasztásoknak, politikai vagy
gazdaságpolttikad elégtelenségeknek
tulajdonítjuk. A természettől való füg
gést már nem közvetlenül éljük át.
Létünk biztonságáért mind pozitív,
mimd negatív értelemben az emberi
társadalrnat tartjuk felelősnek, mert a
természettel, mint együttműködő erő

vel, eredeti állapotában már alig ta
lábkozunk. Szegénység és bőség nem
annyira a vagyormaík, sokkal inkább
a t:?l'meJé's menetének függvénye. Ro
ha-ncsan csökken a tulajdonból, s gya
rapodik a mumkajövedelemből élők

nek a száma. A jövőről való gondos
kodás és az élet Ikookázataival szem
ben való megvédés a munkavíszonyra
épülő szociálís biztosítások dolga. A
műveltséget is, amely régebben egyes
társadalrnd rétegeik kiváltsága volt,
maholnap rníndenkí megszcrezheti, s
maga a tanulás messzernenően befek
tetéssé válik, amely kifizeti magát.

De nemcsak így mennyiségíleg, ha
rem mínőségMeg is változott az em
b2T viszonya a külvílághoz. Az ipari
technika embere már nem abból él,
hogy a földet "mű'V'em", hanem, hogy
átalakítja. Nem arra ösztökéli csupári
a természetet, hogy többet nyújtson
ne,lci, hanem széttépi eredeti összefüg
géseit s új értéíkelset alakít ki belőle.

A természet életüteméhez való alkal
rnazkodás - szántás, vetés, aratás 
az élet titka előtt való tiszteletet, a
várakozó és reménykedő szorongást
kényszerítette !Tá az agrárkulitúm em
berére. Az ípara kultúra embere a ter
mészet urának és nem szolgájáInak. te-



kinti magát. Alapér7Jése: "A világot
csinálni lehet."

Fontos mozzanat a technikai mun
kafelosztáson alapuló termelési mőd

ís. Az apari forradalom első fázisában,
amíkór a gyári dolgozó az elemeire
bontott munkarnűveletnek csupán
egyetlen elemét végezte szakadatlanul,
méltán beszélhettek lélekölő roootröl.
Azóta azonban megérlelődött az a fel-·
ismerés, hogy az eikként dolgozó em
ber valójában egyik termelő egysége
egy nagyobb közösségnek, A függőség

ugyan megmaradt, de ez nem az alá
vetés, hanem a kölcsönös egymásra
'utaltság rendje. Kell, hogy a pontosan
megmunkált részdarabok tökéletes
egésszé illesZJkedjenek össze, Részfele
lősség hárul ebben a munkafolyamat
ban az egyénre, de ezek a részfelelős

Bégek végeredményben együttes fele
lősséget jelentenek. így azután az
ipart kultúrában is, amely ezen a ter
melési módon sarkall, a társadalmi
rend régebb! hierarchikusan tagozott
merev aláeendeltségeít az egymás mel
lé rendeltség, a társlasság, a "part
nerség" 'Viszonyai váltják fől.

*
Míndezek a változások szükségsze-

rűen új életérzésssel telitik az ipari
társadalom tagjai t, ami másféle vallási
magatartásban is megnyilatkozik.

Az agráríkultúrában gazdálkodó em
ber azt a közvetlen [függést a termé
szetí erőktől, amelyet untalan tapasz
talt, közvetve isteni vagy démoni ha
talanaik'kal azonosította. Még a keresz
ténység felvétele után is a terrnészetí
erőkben a Teremtő rníndenhatóságát
félte vagy dicsőítette. A vallásos él
mény is mandenekelőtt a függőség él
ménye volt. Az ember Istentől kért
áldást a munkájára, s ha ez a munka
sdkerrel járt, hálaimát mondott érte.
Az iJpari kultúrában viszont az ember
nem érez többé ilyen függőséget. csak
ügyeljen a rnunkájára, hibátlan Ile
gyen a szerszám és az anyag, az ered
ményért nines mit aggódnia. Egyedül
a termelő munkája tehát nem készteti
a mai embert arra, hogy dolgos ke
zét kérő imára kulesolja.

A hívő magatartás így bizonyos te
'kiJntetben sokkal nehezebb lett a mo
dem e~ számára - állapítja meg
Brockmöller. Nem találkozik már
olyan közvetlenül Istennel, rnímt az
előtt. Meg tudja magyarázn! azt, ami
régebben tltokinak számított, s az álta-
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la is hasznosítható terraészett erők

működését látja ott, ahol azelőtt egy
személyes Isten közvetlen beavatkozá
sára gondolt. Amit a vallás tanít:
"Ke2Jdetben teremtette Isten a meny
nyet és a földet" - mínt kezdet vég
telen távolságba tolódott vissza, még
akkor is, iha a ,,kez.detet" nem ídőbelí,

hanem lényegbeli kezdetnek fogjuk
föl. Már pedig ha egy fejlődési folya
matba oly rengeteg közbenső tag ik
tatódik be, az ember öntudata és vi
lágtudata is rnódosul. A hit Istenben,
mínt kezdetben és a világ urában, más
árnyalatot és színeket kap.

Egészen a legújaJbb időkig két fel
fogást figyelhetünk meg - írja Brock
möller -, amelyet egyképpen helyre
kell tiJgazítanunk. Az egyiik az a né
zet, hogy a vádlás lényegénél fogva
eszköz az olyan társadalmi berendez
kedések alátámasztására, amelyekben
egyesek vagy csoportok ernberhez mél
tatlan alárendeltségben tartanak má
sokat vagy más csoportokat. A máslik
felfogás szerínt a vallási tudat az Is
tenrtől való teljes fuggőségnek, a tel
jes alávetettségnek átérzésével áll
vagy bukílk.

El kell Ismernünk - mondia Brodk
möller -, hogy az egyház hosszú időn

keresztúl morálteológiaí érvekikel ha
dakozott az agrárkultúra alapjául
szolgáló gazdasági folyamat változá
sa ellen, és csak vonakodva követte a
társadálom átalakulását a. feudális
rendből a polgári rendbe, És sajnos,
ugyanezt áJllapítJha1juk meg arról az
időszakról is, amíkor a teCh:nJik.ai vív
mányolk megindították az átfejlődést

az ipari kUlltúrába: Az iparosodás első

fázisában a tiszta munkabérvíszony a
munka hozadékat egyedül a termelési
eszközök tulajdonosának juttatta.
Mímthogy azonban az ipari munkafo
lyarnat [ővedelmezősége sokszorosan
fölülmúlta a paraszti teremlését, mínd
inkább növekedett a dolgozókban az
"elidegenedés" tudata a kizsákmányo
lás értelmében. Ugyanakikor a kttalr
tás a tulajdonrend hagyományos el
képzelése mellett, amely azon alapult,
hogy a tulajdon állítja elő a növekvő

hozadék nagyobb hányadát, olyan lát
szatot keltett, rnírrtha a jelzett kizsák
mányolást Isten akarná és védené.
Nem csoda így, hogy az evilági jelle
gű "elidegenedés" érzése elidegenedés
érzésévé vált az egyház és az Isten
irányáJlban is. Megvan tehát a magya-



rázata annak - jelenti ki Brockrnől

ler -, hogy az ipari munkásság fel
kelésé az emberi uralmi rend ellen
egyben felJkelés lett Isten uralma el- ,
len is, akivel ezt az emberi uralmat
szentesítettélk. Hasonló történt ahihoz,
mint aminek az új természettudomány
és az új technika kezdetén lehettünk
tanúí - jegyzi meg Brockmöller, "Az
új világkép csak a valláshoz tapadt
hagyományos elképzelések ellen vívott
harc árán juthatott diadalra. Nem ve
hetjük rossz néven, hogy szószólóik
ellentétet állapítottak meg akikor a tu
domany és a hit között, Isten pedig
csupálll fikciónak tűnt fel előttük a ré
gi világkép hiteltetése okából."

Az igazság ezzel szemben az, hogy
az új világképet - mint előző írása
imban én is igyekeztem bizonyítani 
hitünk és vallásos meggyőződésünk

legkisebb sérelme nélkül elfogadhat
juk. Ami pedig az "eLidegenedést" il
leti, Broekrnöller is keményen hang
súlyozza, hogy azoknak a törekvések
nek, amelyek az "elidegenedés" fel
számolását célozzák, nemcsak tisztán
humanisztikus, de mélységesen vallási
alapjuk is van. "Az elidegenedés meg
szüntetése - úgymond -, ami az ipa
ri fejlődés első fázisában annyira köz
ponti problémája volt a dolgozó em
bernek, vallási feladat és kötelesség is
számunkra."

További igazság, hogy már a terem
tésből eredő függőségi viszonyban is
megvan az Istenhez val6 mellérendelt
ség egy faja. Isten teremtette ugyan
az embert - s ebben az értelemben
mindig fennáll a függőség -, de "paII"t
nerévé" teremtette, értelemmel és sza
bad akarattal ruházta fel és munka
társává szólította. A teremtés hitünk
szerínt sem egyetlen egyszeri tényke
dés, hanem a világ fenntartásában és
igazgatásában állandóan folytatódik.
A keresztény vallás tanítása szerínt
Isten az embert személynek akarta és
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teremtette, önállóságát maga is tisz
teletben tartja és a teremtés többi ré
szét alárendeli IIléki. A keresztény fe!
fogásban a történet nem valami, ami
"történiLk", hanern valamí, amiJt az:
ernber csinál, és pedig felelősséggel

csinál. I

*
Az életérzés megváltozását tehát,

amí az ipari kultúrában egyre írikább
észlelhető, semmiképp sem foghatjuk
fel úgy, mint arní ellentétes a vallás
sal - összegezi fejtegetéseit Brock-
möller. Sőt bizonyos értelemben sok
kal jobb feltételeket teremt az igazi
keresztény vallásosság számára, mínt
az agirárkUlltúra feudális társadalmi
rendje. Hogy azonban ez általános fel
ismeressé váljék, a teológiai oktatás
nak és az ígehirdetésnek is elő kell
azt segítenie a keresztény tanítás meg
felelő elemeinek korszerű bemutatá
sával.

Brockmőller kd. is emel egy döntő

mozzanatot, Milyen joggal állitják né
melyek, hogy Isten mándenhatósága.
csak a normális természeti folyama
tokban, mínt másodlagos okokban
nyilvánul meg, nem peddg a vele
együtt ható és együtt alkotó emberi
tevékenységben is, amely felhasznál
ja a teohníkát ? Igazán itt az ideje,.
hogy elejtsüle azt a' régi tételt, hogy
Istent inkább a 'természetben, mint a
technikábaill találhatjuk meg. Ebből

követíkezík, hogya munka kérdésében
is más felfogást és magatartást kell
képviselnünk. Az emberi munka sem
nem csupán rabszolgának való tevé
kenység, amely tísztátlanná teszi a
magasabb kasztbelít, sem nem bünte
tés a bűnért, hanem együtt dolgozás a.
teremtő Istennel, Nemcsak megélhe
tésünket és jobblétünket biztosítja, de'
egyben szent dolog is, mert a szerit
Isten társává tesz rnínket az ő örök
teremtő művében,

A szó legszigorúbb értelmében helytelen dolog közösségi felelősségről be
szélni. Mert a szabad aktus olyasmi, amit minden személynek önáUóan kelt
végreluLjtania és másokkal közösségben nem IuLjthat végre .... És mégis, a kölr
CSÖ1lÖS felelősség a legerősebb köteléket je/,enti, erősebbet, mint mindazok az
élmények, cmetuek a szó igazi értelmében közösségiek lehetnek; Ezen a köl
csönös felelősségen alapul az egyház.

Aki összeszedetten co mélységben él, a "kicsi dolgokat" is nagy összef'Üg
gésekben 'látja. Minél össszeszedeUebben él valaki lelkének bensejében, annál
erősebb a kisugárzása, ami másokat is vonzá.sának ,körébe húz.

EIDITH STEIN gondolataiból
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A KIS úr
Egy hozzánk intézett levélből idézzük: ,,'" Ismerősömnél voltunk látoga

tóban. Beszélgetés közben feleségemnek valakivel vitája támadt - egészen je
lentéktelen dologról volt szó, a végén valahogy mégis heves szóváltás lett be
lőle. Szerencsére hamarosan mindketten észrevették, hogya vita helytelen
irányba terelődött és némi magyarázkodás után látszólag minden rendbe jött.
De a feleségem szivében mégis maradt valami tövis, mert útközben hazafelé
keserű szemrehányást tett nekem, hogy kötelességem lett volna őt megvédeni .
Valóban hibát követtem el, hogy nem szóltam a vitába, hanem hallgattam? "

Az egyszerűnek látszó kérdés sok
Ikal több problémát vet fel, mínt az
ember első pillanatra gondolna: lé
lektani, jogi, erkölcsi problémákat.

Ott van először maga ill hallgatás.
Könnyen hájaandó az ember azt hin
ni, hogya hallgatás egyszerűen pasz
szivitást jelent. Hogy aki hallgat, az
-elhatárolja magát a beszélőktől. visz
szavonul. magába zárkózik, és töké
letesen semleges marad és így a fele
lősségtől is mentes. Pedig nem így
van. A hallgatás legtöbbször aktivi
tást j€ilent: a hallgatás a beszéd egy
fajtája. Mert csaik: az hallgathat, akii
tud beszélni, de valami okból n€lIT1
teszi azt. A hallgatás kifejez, közöl
valamit. Lehet, hogy csak azt, hogy
az ember a szóban forgó kérdéshez
nem tud, de Jegtöbbször azt, hogy
nem akar hozzá szólní." Nem akar,
mert nem tartja érdemesnek a vita
tárgyát. vagy éppen a vitatkozó sze
mélyeket, Ilyenkor a hallgatás a fö
lény, esetleg ill megvetés kifejezése.
Máskor éppen ellenkezőleg a félele
mé. Fél, hogy megsérti másnak az ér
zékenységét, vagy talán saját magának
szeréz kellemetlenséget.

De a hallgatásnak nem csak az oka
lehet sokféle, hanem a módja is. Van
eset. hogy az ember egyszerűen csak
kJíwl imarad a beszélők körén. Meg
hallgatja, amít anások mondanak, ta
lán nem is alkot önálló véleményt. De
ha ahkot is, mert nem kérdezik, nem
beszél róla. De az is lehet, hogy meg
kérdezik, van is véleménye, csak ép
pen nem mondja ki. Vagy azért, mert
titoikJban akarja tartani, vagy elJenke
zőleg, rnert éppen ezzel akar állásfog
lalásának különös súlyt adni. Mert a
hallgatás sokszor a leg!határozottabb,
a legsúlyosabb ítélet. És ezt az ítéletet
a vitázó feJ.~k tudják, vagy legalább
is tudni véli!k, azért éppen ez az eset,
amíkor a haűlgatás következménye
képpen súlyos konfliktusok keletkez
hetnek.
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Miért? Azért mert a vitatkozás lé
lektani értelemben miridig "harci hely
zet". A vitatkozásnak lényegében min
dig az a gyökere, hogy vagy egy elmé
leti kérdésben elfoglalt álláspontunk
kal, vagy egy gyaJkoruati helyzetben
a~.mllffiiazott viselkedésünkkel valame
lyik jelenlevő személy nem ért egyet.
Bárrmdyen jelentéktelen, kicsiny do
logról legyen is szó, ilyenkor lélektani
szükségszerűséggel fellép bennünk a
védekezésre és az önérvényesítésre va
ló ösztönös törekvés. Az ösztönös tő

rekvések pedig a dolgokat és azok
nak reánk való hatását rendkívül éles
megvilágításba helyezik és azonnal
mozgósít ják" az összes lelki erőket. Sőt

sze retnénk saját erőforrásainkat kí
vülről is megerősíteni, ezért várjuk
mások hclyeslését, szükség esetén még
aktív segítségüket is. Ilyen korülrné
nyek .közőtt a jelenlevő személyek
könnyori kerűlnek nehéz helyzetbe,
küílönösen aikkor, ha nyugodt, békés
természetű embere'c: rosszul esik ne
luk esci-ben hagyni azt, aki segítséget
remél és kellemetlen volna esetlege
S2n megbántaní a máslik felet is ... A
vitázó és a .loívül álló egészen más
Ielkr szituációban van, azért nehezen
értík meg egymást és sokszor szinte
teljcsen lehetetlen megtalálni azt a
viselkedési módot, amely a tárgyi
igazságna'c is megfelel, a résztvevő

személyexet is kielégíti.
Vannak azonban tiszta, világos hely

zetek, amikor a külső szemlélönek er
kölcsi kötelessége a nyílt, egyértelmű

áldásfoglalás. Ez az eset áll elő, ha va
Iakit vitatkozás közben jogtalanul sú- .
lyos sérelem ér, a jelenlevő harmadik
szernélvnek megvan a beavatkozásra
a kellő I'lletékessége és legalább némi
rernónye anra, hogy beavatkozásával
valóban segítséget nyújt és nem rom
ja a helyzetet. Sérelemről aikkor van
szó, ha valakit igazságtalanul vádol
nak, ha személyében támadják és az
ellernéiben nyilvánvalóan megnyilvá-



..

'nul a bántó- szándék. Az illetékesség
akkor áll fenn, ha a sérelmet szenve
dó hozzátartozónk, [óbarátunk, isme
rősünk - vagy aza gyengébb fél, aki
védelemre szorul, a védelmet várja is
és éppen mi vagyunk a körülményetc
folytán azok, akik segítségére lehe
tünk. :Es kell, hogy legyen legalább
vala-ni remény arra, hogy beavatkozá
sunk valóban segít - mert ha előre

lMjuLk, hogy közbelépésünk csak ront
a helyzeten. akkor már megszűnt szá
murikra 13. kötelezettség - sőt éppen
az a helyes viselkedés, ha hallgatunk.
. Az ilyen egyértelmű szituácíó azon
ham nagyon ritka. Rendesen miridegyik
vitatkozó félnek csak részben van iga
za, a mi illetékességünk sem ill min
dig vitan felül és Iegtőbbszor nem

tudjuk előre megmondani, hogya vi
tába való beavatkozásunknak milyen
következménye lesz. Azért az; esetek
legnagyobb részében az a helyes ma
gatartás, ha türelemmel megváriuk,
míg a vitatkozás heve kissé lehül és
aikkor talán már nem is lesz szükség
a mi közbelépésünkre, legfeljebb
annyiban, hogy el tudjuk terelni a fi
~.,elmet a vitás kérdésről. Egy tapin
tatos szó, egy jóindulatot sugárzó gesz
tus rendesen töb!bet használ, mint a
legvilágosabb argumentáció.

A legfontosabb azonban a szeretet,
rnert végső fokon míndig az dönti el,
hogy egy adott helyzetben mi a helyes
állásfoglalás.

Borbély Kamill

NAPLÓ
SEGíTENüNK KELL! Súlyos, megpróbáltatásokkal (,eli hetekre tekinthe

tünk VIssza. Mindnyájan, az egész ország. Mert a veszély napjaiban az elemi
csapástól sújtott termetektől távolabb lakók is egyek voltak azokkal, akiknek
otthonát, kenyerét közvetlenül fenyegette, vagy esetleg utól is érte a pusz
tulás. Egyek mindmáig, merthiszen még most sem, amikor ezeket a sorokat
papírra vetjük, még most sem lélegezhetünk fel megkönnyebbülten. Az ország
déli vidékein még mindig aggasztó a helyzet.

A szeszélyes időjárás, a százéves távlatban is példátlan mennyíségú tavaszi
és keső tavaszi csapadék, májusi, sőt június! havazás az Alpokban, teremtett
olyan helyzetet a Duna vízgyűjtő termetén, amilyenre még a leggondosabb
előretátás sem tudhatott felkészülni. Hónapokkal ezelőtt, a nyugati határvidéke
ken kcz.dődött a baj. Már az akkori tavaszi áradis is mérhetetlen pusztítást
vitt véghez, anyagi javakban, .esaládi ottnonokban. lÉs alig, hogy ott csökkent
vagy elmúlt a veszély, a Duna jelent meg olyan magas vízállással, amilyent száz
év óta nem olvastak le a mércékről, Ennek is sok hete már és a hatalmas
áradat azóta ostromolja bőszülten a gátakat, Elszánt és önfeláldozó ernberek
tízezrei szállnak szembe vele. Fáradtságot nem ismerve, az éjszakákat nappallá
téve dolgoznak az árvíz hősei végig a Duna merrtén, hogy mentsék, ami ment
hető. És sok bizonyult menthetőnek. És éppen azért rnost, arnikor napról napra
szívszorongva lessük a máskor annyira érdektelen vízállásjelentéseket, első

sorban feléjük, a védelemben dolgozó tízezrek fe1é száll köszönetünk és hálánk.
Az ó munkájuk eredményezte, hogy az elhárítihatatlan természeti csapás vPg
zetes következményeit az emberileg lehetséges minimumra sikeruIt csök
kenteni.

Ugyanakkor azonban a feíeberáti szerétet minden melegével kell fordul
nunk azok felé, akiket a legjobb szándék mellett sem lehetett megmenteni
a pusztító elemektől. Családi otthonok százaíba tört be a pusztító áradat. Az
ott lakó emberek sok helyen a gyors segítség ellenére sem tudtak az életükön
kívül egyebet megmenteni. Ha elvonul a víz és visszatérhetnek, úgyszólván
mindent előlről kell kezdeniuk. petleg még a ház felépítését is. Ingóságaikat
<l ház körül, két kezük munkájanak eredményét kint a földeken pusztította el
a könyörtelen elem. Segíteni rajtuk: elsőrangú nemzeti és felebaráti köte
lességünk.

Az államháztartásnak sokszáz milliójába került már eddig is a puszta vé
dekezés, és további milliókat emészt még fel, mire elmondhatjuk, hogy túl
jutottunk a bajon, A hatóságok ennek elilenére igyekeznek újjáépítési segít
séget is nyújtani a károsultaknak. Ez azonban nem elég. A társadalomnak is
meg kell mozdulnia. Mindenkinek, akinek otthonát elkerülte a veszély, bele
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ikell képzelnie magát a sújtottak helyzetébe. ts mínél többen ismerjük fel 8

felebaráti szerétet sürgető parancsát, annál kisebb lesz az áldozat, amit az egye
seknek meg kell hozniuk A kis adomány, amit némi áldozatkészséggel mín
denki fel tud ajánlani, épp oly becses, mint a nagyobb jövedelműnek illően

nagyobb adománya. A fontos az, hogy míndnyájan kivegyük részünket ebből

a nemes társadalmi megmozdulásból. ~rezzék a károsultak, hogy testvéri kéz
nyúl ki feléjük, hogy olyan emberi közösség tagjai, amelyben az egyesek ügye
mindenkinek ügye. Bennünket, keresztényeket pedig éppen krisztusi paramcs
szólít fel arra, !hogy jó példával járjunk elől.

iMinél többen lesznek azok, akiknek 'lelkében visszhangra talál a segítsé
get kérő szó, annál hamarabb heverjük ki a súlyos csapást, ami nemcsak az
egyeseket, hanem rajtuk keresztül az egész országot sújtotta.

"HIVŰK KÖNYÖRG:f:SE." A másodilk vatikáni zsinat liturgikus rendelkezé
sének 53. §-a szószeríntí magyar fordításban így hangzrk: "Újra be kell vezetni
- különösen vasárnapokon és parancsolt ünnepeken - az evangélium és a
homilia után az .általános imádságot' (oratio communis), vagy másként a ,hí
vők könyörgését'. A hivők részvételével kell végezni könyörgéseket először az
anyaszentegyházért, azután azokért, ak:iik míriket hatalommal vezetnek, majd
rníndazokért, akiket sokféle baj szorongat, végrfrl minden emberért és az egész
világ üdvösségéért." A szentmiseáldozat megújulásának egyik fontos pontja
lesz ennek a rendelkezésnek végrehajtása.

Húsz, lhariminc esztendővel ezelőtt is még csaknem mlmden falusi templom
ban szokás volt. hogy a vasárnapi nagymise előtt, ami/kor - sajnos - többnyi
re a szeritbeszédet tantották, a szeritbeszéd után a híveik a pap, iUetőleg a
kállltor vezetésével hosszabb imát mondtak, Tartalma és szövege községenként
vagy egyházmegyériként változott. Volt hely, ahol a parancsolatokat, a Hiszek
egyet, a hit, remény és szerétet "lind'Ulatait" imádkozták el, mánt azt az eszter
gomi főegyíházmegyePraeorator-a is előírta, másutt különböző "jós:zándékokra"
imádikoztark több-kevesebb Míatyánkot vagy Udvözlégyet, vagy éppen más
imádságot a felelős lelkipásztor elihatározását61 függöerr. Tudtommal legutóbb
a szombatíhelyí egyházmegyében újították föl azt a régeIbbi szokást, 'hogy a
szentoeszéd után a hívek: - míg a pap a szentmiséhez átöltözík vagy a fel
ajánláshoz visszatér - bízonyos közös írnákat rnondanak,

Ha ezeknek az imáknak szövege és végzést rnódja az általános liturgikus
értékelésnek nem is felelt meg, tulajdonképpen ősi, az első keresztény száza
dokig visszamenő hagyományt jelentettek: a hívek közös írnáját az áldozat,
nevezetesen a szentmiseá1domt előkészítésében vagy hálaadásában. Tulajdon
képen a "hívők könyörgése" az ún. Leó-imádság is, amelyet a hívek nem na
gyon szerettek, s papjaink is, amikor csak lehetett, ígyekeztek elhagyni, Nem
ís volt helyén való ez az ima, ma már nyugodtan megáJlBJpífJhatjuk.

A szentmiseáldozatnak általában szerves, vele lényegesen összefüggő ré
szét alkotta viszont a kereszténység első századaitól kezdve a ,/hívők könyör
gése", amely nemcsak néhány, bizonyos szándékra elimádkozott Miatyánkból,
Udvözlégyből vagy másfajta imából állott, hanem a mindenkori szükségletnek
megfelelő könyörgésekből is. Bizonyos kis része megmaradt az "oratio impe
rata", vagyis a megyés főpásztor által kötelezően előírt, minden vagy legtöbb
szentrnisében elrnondandó könyörgésben. XXIII. János pápa a rubrikák egy
szerűsítésekor, 1960-;ban igyekezett ennek sza:bályait is a legkevesebbre esők

kenteni.
Legősibb alakja Szent Kelemen pápa Korintusiakhoz írt levelének 59.

fejezetében maradt reánk. Hosszabb összefüggő könyörgés ez, melyet mínden
bizonnyal az istentiszteletek alkalmából is előimádkoztak. Álljon itt belőle egy
kisebb részlet:

"Kérünk Téged, Urunk, légy segítőnk, ~ltalmazó,nk. Kik köz~lünk szeron
gattatást szenvednek, azokat tedd szabadda, az auizatosakmak ~rgalmazz, az
elesetteket 1oo.rold fel, az ínségeseket segéld, a betegeket gyógyítsd, néped té
velygőit térítsd meg; az éhezőket tápláld, a foglyo1oo.t váltsd ki, a támasztalano·
kat támogasd, a kislelkűeket vigasztaW; hadd ismerje meg minden nép, hogy
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csak te vagy az Isten és a te Fiad Jézus Krisztus, mi pedig a te néped és le
gelő juhaid... Adj egyetértést, békét inekünk, és minden ffjldlakónak, mint
ahogy megadtad atyáinknak, kik hitben és igazságban könyörögtek hozzád. Adj
békét neküJtk, kik meghajolunk erőteljes és mindenható neved előtt, engedel
mesek vagyunk fejedelmeinknek és előljár6inknak."

Ösí, ünnepélyes alakjáoan maradt meg a hívők könyörgése a nagypénteki
szertartásokon, ahol még ma is mínden rendű-rangú hívőért, egyháziért és ví
lágiért imádkozunk, A rpap vagy a szerpap felíhívására először az egész közös
bég csendben ímádkozík, majd a szertartást végző pap elimádJkozik egy kö
nyörgést, rnelyre a nép "Arrnen"-nel felel. A jövőben ezt is bizonyára nem
zeti nyelvükön fogják a hivek ha1la!ni" hogy azokba jobban. belekapcsolódja
nak. A III-V. századbarn már az igehirdető istentisztelet végén hangzik el a
hívők könyörgése templomainkban. Igy is őrizték meg az összes ikeleti és egyes
nyugati liturgiák, sajnálatos módon azonban éppen a rómaiból törölték Egyet
len emléke itt, hogy a rníséző pap a Credo után, míkor a híveket üdvözli,
.,Oremus"-t énekel, azaz imára hív fel. De csak rövid kis zsoltárrészlet követ
Ikezik, a közös könyörgés elmarad.

A görög szertartású szentrnísében találn a legkifejezőbb és legjellemzőbb

a szentmísét bevezető, illetve a szentbeszéd utáni ekténia, az a Iítáníaszerű fo
hászkodás, amelyre a hívek Kyrie eleészon-nal, Uram irgalmazz felkiáltással
válaszolnak. A magyar görögkatolikusok például így kezdik minden szentmisé
jüket:

"Békességben könyörögjünk az Úrhoz t
A mennyei békéért és lelkiink üdvösségéért klmyörögjünk az Úrhoz t
Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyá

junk egyesitéséért, könyörögjünk az Úrhoz t
Ezen szetit hajlékért és mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és isteni

félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz t
Szentséges, egyetemes főpásztorunk, N. római pápáért, Istenszerető N.

püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus szerint segédlő papságért,
az egész egyházi rendért és népért, könyörögjünk az Úrhoz t

Ezen városért és minden városért, községért és vidékért és az azokban lakó
hívekért, könyörögjünk az Úrhoz t

A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinelc bőségéért és bé
kességes időkért, könyörögjünk az Úrhoz t

A hajózókért, utazókért, betegekért, fá'radozókért, foglyokért s ezek sza- ,
badulásáért könyörögjünk az Úrhoz t

Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól, veszélyt5l és
szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz t

Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket Isten, a te kegyel
meddel t"

Ebben ugyan már némi túlzást is találunk, főleg ha meggondoljuk, hogy
legalább 8-10 kisebb-nagyobb, hosszabb-rövidebb váltakozó Iitániaszerű imád
ság van minden szentmisében. Protestáns testvéreink istentiszteletében is fenn
maradt a hívők könyörgésének bizonyos alalkja. A refol1l11láJtordk a szentbe
széd utánra teszük a helyét és a Míatyánk után, íílletve előtt imádkoztatnak a
pappal bizonyos iJmálkat, maguk a hívek azonban csak a végén egy "Ámen"-nel
vesznek gyakorlatilag részt benne. Ez az íma.nálunk rnínd egyénibb és szaba
dabb lett, a pietizmus és a racionalizmus ideiében pedig már alig volt más,
mint a prédíkácíó imábaöntése. melyben a lelkész még egyszer buzdítani vagy
oktatni akarta híveit. Ezen segít most a protestáns liturgikus megújulás. miJror
ís az ún. "evaJngéliikus misében" a nép a pap felhívására már gregorián tónusú
KYrje-vel válaszol.

Az egyetemes ikeresménység lelJki igényének mondhatjuk tehát azt, hogy
a hívek az áldozat és istentisztelet keretébe saját, alanyi írnájukat is beépít
sék:, és pedig megfelelő liturgíkus formák között, Ez kap hangot katoli1kus ol
dalon a zsinati Iiturgíkus előkészítő bizottság jelentésében is, amely az új ren

-delkezést a következőkkel magyarázza: "A hívők könyörgésének bevezetése
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mind gyakorlati, mind lelkipásztori okokból ajánlatos. Illő ugyanis, hogy a hí
vek közőssége, amikor az áldozat pillanata közeledik, Istennek ajánlja az egész
egyház és az egész emberiség szükségleteit. Elrendelt könyörgések (oratio impe
rata) beiktatásával pedig a püspökök saját nyájuk szükségéhez rnérten külön
leges szándékokat is elrendelhetnek. amelyek a hallgató és válaszoló híveknek
legjobban megfelelnek. Végül ezek a könyörgések Kelet és Nyugat minden
keresztény népe kozött igen jó összetartó kapcsok, hiszen minden eucaarísz
tikus áldozatban ímádkozhatók."

A zsinattal egyídőben, sőt már előtte is, de főleg a liturgikus konstitució
kihirdetése óta a nyugati országokban és egyházmegyékben egymásután ve
zették. illetve vezeti1k be a közös könyörgéseket. Az 196Q-as münehení Eucha
risztikus Kongresszuson először kapott a hívek könyörgése ünnepi, énekelt
alakban méltó helyet a latin szertartású szentrnísében. Kidolgozója a lipcsei
oratórium tagja, Joseph GüLden, axí maga is a zsinati liturgikus bizottság tag
J8 volt és könyvet is írt erről a tárgyról.

A németeknél a hívők könyörgését; a felajánlás "Orerrn.ls"-a után a pap az
oltártól a hívek felé fordulva imádkozza, a szerpap pedig éneikli. De lehet
mímdjárt a szentbeszéd után is végezni, még a Credo előtt. A svájci püspöki
kar eddig még nem írta elő kötelezően, de megengedi, hogy megtartsák. Az
osztrák püspökök még nem nyilatkoztak, bár a klosterneuburgi népliturgikus
Irányzat erősen szorgalrnazza a könyörgés bevezetését. Franciaországban a hí
vők által látogatott rninden misében ugyancsak megengedték használatát. A
liturgikus konstitució végrehajtására alakított pápai bizottság egyébként a vi
lág összes püspökei számára lehetövé tette, hogy egyházmegyéjükben az idei
nagybőjt első vasárnapjától kezdve bevezessék és azt népnyelven végezzék.

Ami most már a hívők könyörgésének szövegét illeti, nem valószínű, hogy
erre vonatkozóan egységes római intézkedés történjék. Annyi nundenesetre
biztos, hogy olyan imádság marad, amely a pap, a szerpap vagy a kántor
(lektor) felhívásaiból és a nép válaszából áll. A zsinat harmadik ülésszakának
megnyitásaikor a pápai koncelebrácíós rnísén a Míndenszentek litániájának
megfelelő kéréseket imádJkozták, amelyekre a jelenlevők közösen válaszolták:
"Kérünk téged, hallgass meg minket." Ugyanez a válasz a többi, eddig ismert
könyörgéseknél is.

Alljon itt példaként a német püspökök által elrendelt "hívőik könyörgése"
a nagybőjti időre:

KönyÖrögjünk! (rövid csönd következik) Urunk Jézus Krisztus, az élő Isten
Fia, Te azt akarod, hogy mindenki megtérjen és éljen. Hallgasd meg könyör
gésünket:

Hogya kegyelmek nagybőjti időszakában egyházadat megszentelni és a
Húsvét méltó ünneplésére előkészíteni méltóztassál, - kérünk téged, hallgass
meg mir.ket !

Hogy szwünket imára és bűnbánatra serkenteni méltóztassál, -
Hogy minden bűneiben tévelygő hívőnek a megtérése kegyelmét ajándé

kozni méltóztassál, -
Hogy mindazokat, akiket igazságod megismerése megragadott, magadhoz

vonzani méltóztassál, -
Hogy bennünk barátaink és ellenségeink iránt segítő ezeretetet gyújtani

méltóztassál, -
Hogya tisztítóhelyen szenvedő lelkeknek a bűnbánatuk idejét megrövidí

teni méltóztassál, -
(Most következnek az egyes egyházközségek saját kérései, majd a befeje

zés doxológía alakjában.)
Mert jó Pásztor 'L'agy, aki életedet adtad tieicMrt. Altalad dicsérjük az

Atyát a Szerulélekkel egyetemben mindörökké. - Amen.
Ugyancsak nagybőjtre szól az osztrák közös könyörgés:
Igaz Isten, alázattal kérjük védelmedet és bizalommal telve kiáltUM

Hozzád:
Erősítsd meg Benned való hítünk€t és bizalmunkat, 
Távolítsd el szívünk rosszrahajlását, -
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Erősíts bennünket a szenvedések 1U1pjaíban, -
Láncolj magadhoz erősen, hogy lemond6k tudjunk lenni,

(Napi kérelem az evangélium alapján és az egyház különleges kérésé)

Mert itt van a kegyelem ideje, az üdvösség napjai, most dícsér téged II
te egyházad végnélkül, mindörökké. - Amen.

Bizonyára az új misekönyv megjelenésével egyidejűen a Szeritszék fogja
mind a végzésének médját szabályozni, mínd egy mintaszöveg kiadásáról gon
doskodni, de ez, mint már említettem, aligha lesz Ikötelező. Mindenesetre nagy
mulasztás lenne, ha bárhol is a hívők könyörgése továbbra is csak néhány, a
szentrnise végéhez fűzött Miatyánk lélektelen elmondásából állna.

Hittanilag is alaposan megokolható a hívők könyörgésének bevezetése és
alkalmazása. Ahogy János apostol az utolsó vacsorán az Úr szdvére hajtotta
fejét, úgy hajlik az Úr fólé rnínden szentrnísében az egyház, hogy örömeit és
gondjait az Isten Fiára bízza. A szentmise tanító részében, aJhol a szent olvas
mányokat meghallgattuk, máris közöttünk van az Úr. A liturgikus konstítucló
7. §-a mondja: "Krisztus mindenkor jelen van Egyházábam, de leülönösen a
liturgikus cselekményekben ... Jelen van szavával, mert ő maga szél hozzánk,
amikor az egyházban a szentírást olvassuk. Végül jelen van, mikor az egyház
könyörög és imádkozik, hiszen ő magja igérte meg, 'ahol ketten-hárman össze
jönnek az én nevemben, közöttük vagyok'." (Kormos Ottó)

AZ OLVASO NAPLOJA. Egy kötetnyi hexameter (Dunántúli hexameterek
t965) és egy kötetnyi szenett után (Lassul a szél, 1957) végre itt van előttiiink
Keresztury Dezső válogatott verseinek gyűjteménye, harmincöt év java termé
sének betalkarítása.* Kései szüret; nyugodt, sietség nélküdí seregszernle, "ötven
után", olyasformán, ahogya gazda veszi számba jól megművelt birtokát.

ötven után, mikor legjobbjainkat
megölte már a rák, téboly, sivár

körülmény, az érték-tudatlan, színvak
végzet, mi még cikázhatunk sirály-

szárnyon tükrös vizek, lombbal ta/eart sziaet, ház,
kert, lanka, hegy fölött, magasra s még

magasabbra, hogy vágy és képzelet láz
szomja szabad, végtelen fényt igyék . . .

Igy kezdődik a kötet egyilk kiemelikedő verse, az ötven után. A költ6
.,termő tájban" áll, még míndíg friss és boldog szárnyalásra készen; - útra
és utazásra készen is, de már nem a kalandént, mírrt a csapongó ifjúság, ha
hem férfimód, a tapasztalásért, érésért, gazdagodásért és gazdagításért.

újuLva újra látni még,
amit az elmúlásból, fuLdokolva,

fölemeLt az emberiség:

tornyot, sárkányt, angyalt, forrva tisztuló rendet
váLtozó örök ég alatt,

mit léte értelmét formálva-dúlva termett
törvény, eretnek ész, gúzs, indulat ...

Jó menni hát és visszatérve jobban
látni s elmondani az itthoni

kis boly ügyét, az édes-keserűt, s ha kilobban

a Láng, a nagyvilág szelével s::itani,
s belévpgyiteni mindazt, mit messzeség, kaland, ;,or,

érzés személyiséggé ötvözött ...

* Emberi nyelven. Magvető. 1965.
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Az Emberi nyelven nem pályakép abban az értelemben, hogy szemléltető

en ábrázolná a költő útját indulásától máig, mínt az ilyen gyűjteményes kö
tetelk általában. Nem a személyíséggé ötvöződés folyamartát akarja rnegmu
tatní, hanem a nemessé ötvöződött személyíséget. Keresztury Dezsőnek szem
látomást fontosabb az útnál az eredmény. Bár irodalomtörténész, saját köLtői

művében nem azt kereste, hogyan fejlődött, hanem azt, hogy hová jutott.
Az ifjúságból, az "édes ;ifjrús~ból", mely "mint az elfutó perc, oly tűné

keny", és cnelyen mégsincs hatalma a halálnak - Keresztury Dezső lírájának
legkorábbi korszakából, a huszas-henmínoas évek fordulójárÓIl inkább csak
ízelítőül kapunk néhány verset. :ffippe;n csak emlékeztetőül anra, hogy ő is aib
ból a ,,közös nemzedékí" világból indult, amelyből a nála valamivel fiataUabb
"harmadiik nemzedék"; világ}ból, mely egyszerre volt még idill is, és már fenye
getés is, s melyben a természet törvényszerű őszi pusztulása éSa!k: átlátszó szírn
.b6luma a fölrémlő :törtéI1'le1mi pusztulásnak.

Ldill ez ? Ez a különös, zavart
bukolika? Valami iszonyú
parancs szavát sejted és gyilkoló
hordák tusáját. Néma dacba rejti
szorongását e büszke táj, de minden
érzi: valami jön. Az évszak fordul:
a nyárból ősz lesz, tél lesz. Mért? Olyan
ijedt magánnyal ülsz e vak erők

harcában, mint az út szélén hugyott
gyerek. Reszkető szívvel érzed: benned is
fordul az év ...

Kevés verset lehet idézni, mely jobban [ellemezné a kor és nemzedék han
-gulatát. Dátuma: 1929; s akJkor még, ebben a Halk lépéssel círnű költemény
.ben, a benne is, körülötte is forduló évszak 'követelésére a költő így válaszolt:

Vesd hát le ember"'köntösöd, olvadj az alkonyat
oldódó fényi be, halj meg, ha jő az éj
s sziiless a hajnallal: jobb szállni, mint
a felhő, csendben érni, mint a dús
gerezd, suranni, mint a gyík, a végtelen
dallam igézetét követni, kék, hűvös

mélyekben ringni, végtelen vizek örök
sodrán leszállni, felmerülni, szél nyomán
fodrozni s elsimuIni, mint ct hullám. I •

Igy válaszolt, és ugyanakkor elindult él. válaszával éppen elíenkező irányba.
Nem levetette, hanem fólvette "ernber-<köntösét"; a panteista természetbe-oldó
dás - egy egész nemzedék nagy kisértése és illúziója - 'helyett az ember szol
gálatát vállalta, az emberiségért és nemzetéért való murukálkodást és felelőssé

get.
Miért ? Nyilván alkata, jelleme 'törvényeit követve; ugyanakkor élete el

vévé, erkölcse alapjává téve, amit magyar mestereitől tanult, s amit 1942-ben
igy ajánlott egy magyarkodva hetvenkedő "neogenrtry ifjú" figyelmébe: "Ne
népedből élj, hanem érte égj el, - s az áJldoq.t [ogán légy ÚJr s nemes !"

Hogy kik voltak rnesterei ? Hosszú lenne itt elsorolni, kezdve azokon, aki
ket a fiatal tudós A nemzeti klasszicizmus esszéiro.dalma círnű tanulmánvában
elemzett, folytatva Arany Jánossal, aki egyszerre került tudományos érdek
lődésének s erkölcsi és nemzeti szemléletének középpontjába, végezve profesz
szorán és barátján, Horváth JánOSOll1, akiben klasszíkusainkban kiérlelődött

nemzeti filozófiánk, erkölcsünk és ízlésünk megtestesülését látta, tisztelte és
szerette, szellemi fiánaik, útja követőjének vallva magát, ahogy, többek: kö
zött, Egy Horváth Jánosról írt tanulmányra círnű epígrammája tanúskodik róla:
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Bölcs volt, játszi, konok, nyájas, szigorú is, örökké
munkás szellem: igaz, tiSzta, nemes nevelő.

Hogyha követni akarnál: néki lehetsz unokája.
Légy iS: vedd a terhet s hQ1'dd neTÚSen, magyarul.

De említhetnénk világnézetének meeterei ,közt Kölcseyt és Vörösmaetyt is.
A kötet egyik legnagyobb verse éppen Vörösmarty emlékét idézi, az ő emberi
ségbe fölnőtt magyarságát:

Nézd, hogy zsendül a célját-lelt tavasz! Esztelen árja
ép [ormákoa feszül s növekedve mutatja. mivé lesz,
hogyha megért. Igy nő fel a társak, elődök, utódok
termő egységében a férfi: megérti az ember
törvényét s az örök múláson alélva merengő

részvétéből biztos erő forr: nem siratója,
orvosa lesz, úgy készül, a kínnak ...

És - nem beszélve róla, éppen csak utalva rá, mennyiee önvallomás és
öniellemzés is ez a Vörösmarty-c.értékelés" - említhetnénk vflágnézetének for
rásai közt rníndazokat, akilk ham és emberiség egységét hirdették, élték és va
lósítottálk meg mind személyiségükben, rnind művükben, alíkotásuk és életük
"végeredményében", mely "cSO'.llJkán is egész". Mert ha a Tegru:r,p és holnap kö
zött című költemény-sorozat egyiik versében ezt olvassuk:

Emberségben okossá nőtt szívekból meríts: szent
források tiszta mélyiből ! -

vagy egy másikban, A Badacsony lábánál címűben e7J1::

Tedd hát, mit tenned kell, légy, ami voltál
hű. okos sziv, latrok közt is serény
szolgája népednek; sorsába fúlva,
ő legyen, aki tetteidet súgja
s az igazság, amely szivedben él -

vagy egy harmadikban a handabandázó indulatokkal 52JeIIlJben a felelős józan
ság dicséretét és annak hirdetését, hogy "itt egy csepp okosság - több, mnt
tenger parádés szenvedély": - iki ne hallaná, iki ne érezné míndebben a tör
ténelmi rezonancíát is, a tudatos vísszhangot, tudatos képvíselést: a nemze
tükért és népükért saját szívükön is győzedelmeskedők, vagy hareulld>a hősen

belerokkanők tanításának élő hagyományát ?
Élő hagyomány - s a jelző, az "élő" nem kevésbé fontos, mínt a [elzett

szó, a "hagyomány". Hagyomány, igen; de élő hagyomány: élet. Nem pusztán.
csak értelmi magatartás. Kétségkívül, és természetesen az is; de ugyanakkor
több is. Szinte a sejtek emlékezése: ősök, múlt, gyerekkor, tá], vagy ahogy a
nagy Vörösmarty-ernlékvers rnondja: "elődök, utódok termő egysége". Ebben
serdül fől az ifjú, ebben nő fel a fél'fu és a költő, "a táj sugalló betújébőJ. a
történelem feljegyzéseit" olvasva. Erről vall a legtöbb dunántúli hexameter,
s köztük míndiárt az első: a "hagyd, ami volt, menekül] !" kísértésére az örök ést
oldhatatlan idekötöttségnek ez a megragadó válasza - ismét egy válasz, ez
úttal már a férf:iJkor fordudójám, a hazai tájra való visszatátogatás keretében:

Kis, takaros hegyek állnak körbe s a tint fiatalság
színe szűrődik a táj hars, mai fényein át,

s mint a megújult sebben a vér, buzog, önt el a foTTÓ
emlék, felszakad és torkomig árad a múlt ...

. .. Vércse elől rejtőzik a búza közé a pacsirta
s vándor fecske suhan így haza: húz valami

mély vonzás. Itt, itt a helyünk: szemeinkben a távol
éggel az itthoni föld fészkire szállni alá.
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Hogy mílyen és mít jelent ez az "itthoni föld" ? A Dunántúli hexameterek
rövid bevezető verse a formáiról, a hexameterről szól; arról, hogy

délről jött ez a pr6bált dallam, a Fmdközi tenger
isteni végzetű népei élnek benne, teremtő

ezredek álmodták: harc, otthon, rettenet, ünnep ...
Lágy pannon tájon szól most rokon emberi létről.

Rokon emberi lét; s lelhetetlen nem idéznünk itt a tanulmányíró Keresz
tury Dezső néhány mondatát, a magyar költészet, egyáltalán a magyarság és
a kílasszakus kultúra viszonyáról szóló szép esszéjéből. a Klasszikus álmok cí
műből; ez a néhány mondat soíc rníndent megmagyaráz nemcsak a Dunántúli
hexameterele "ihletébő-l", hanern a költő Keresztury Dezső rnagatartásából is.
"Az antikvitás - Írta - riern csupán örökségünk, hanem innmár életünk Té
sze, jővönk formálója, feladatunk is ... A különböző izmusok hídeglázai után
lassú tisztulás felé vágyunk. Elöntött bennünket az anyag, a nagy forma felé
nyújtjuJk !kli kezünket, Tömör és tartós esszenciakat keresünk, nem a tények
zsúfolt törneget s a démon erőszakát."

Feladat, egyrészt; "életünk része", hagyomány másrészt, Hiszen jól tud
juk: ez a pannon táj, és leginkább éppen ez, Keresztury Dezső szűkebb hazá
ja" a Balaton-vidék, s az északi Balaton-part, Badacsony és Szigliget tája mín
den más tájunknál latinabb; s rajta az emberi lét is valóban TOkon valahogy
azzal, amely valalha régen a fonmák formáját, a hexametert kialakította, azrt.án
csodálatos zengésűvé és vergíliusian ,,ladea ubertasv-úvá paJllérozta.

Miben is szólna másban ez a Pannónia, mint hexarneterben, ha már nera
Hi:md'y magyarul petrarcai dallamán szól? Ám a mi hexameterünkben. és a
Keresztury Dezsőében ott élnek, bujkálnak, lüktetnek a mi saját ízeirrk: ma
gyarrá szeretett, élt és írt hexameter ez. Persze nem a Fazekas Ludas Matyi
jának közvetlen. gúnyoros-csípös csevegése, hanem a másik válfaj: az, melyet
Vörösmarty zengetett ugyane pannon vidék egy másilk táján, a Zalán futása
fergeteges vágtáiri és holdas szerelrnein rnerengve, .

Az a hexameter, de mégsem egészen az; talan valamivel enyhébben szól,
"mélábbaJn" valamivel, olyasformán, ,,m,int holt szerelemnek - édes kínriad
új életet adva a fényszavú emlék"; és ugyenakkor talán valamivel "reálisabb".
kevésbé csillámló; de a zamata, az íze, az arómája mégis rokon azzal. Talán
azért, mert rókon a világ is, rnelyet idéz: valami reforrnkorit a rnában, egy
onnét fakadó, onnét örökölt, és nemzedékek során tovább örökített hagyo
mányt, melyről - költők tudósításán kivül - már csak öregek ritJka emléke
zéseiből hallunk. Mert e hegyek lankáin, eldugott udvarházakban itt-ott ilyes
mi is volt: honfierény és emberség, s legalább őrzése egy jobb, igényesebb ro
európaibb és magyarabb magyarság hagyományainak. Olyasmi, amiről a Du
nántúli hexameterek egyik legszebbike, a tizenkettedik beszél, a gyerekkor em
lékeit idézve: " ... hallgattuk a férfi-beszédet a virtus - tetteiről s átjárta szí
vünk a kaland szele, buzgó - honfrerény és Emberiség: érted lobogó láng ..."

Jókai tudott erről valamit; és Törők Gyula is tudott €IlTŐI valannit, talán
más szíriekkel és visszhangokkal ; s talán egyszer majd - de addig, rníg vannak
tanúk és tanúságok - érdemes lenne kinyomozní. ki is kellene nyornozni en
nek a szűk, visszavonultan, csöndesen élő rétegnek a szerepét is, ezét a du
nántúli Jókai-világét, rnely a Dunántúli hexameterek Iírájában ép~) úgy ott
érezhető, mínt - más változatul - Takáts Gyula verseiben. vagy - ismét más
változat - Bohuniczky Szefí emlékezéseiben. Mint ahogy meg kellene talán
vizsgální egyszer alaposabban és kevésbé bizalmatlanul egy vele rokon, és
színtén szűkkörű másik réteg szerepét is: azét a vidéki-városi lateiner-polgár
ságét, amelyből egy Babits, egy Kosztolányi jött, s nem úgy. hogy sajátos "lel
ikéből" soket, nagyon sokat magával ne hozott volna.

De míndez csak rnegpendítése egy régi gondolatnak, mely mántha igazának
bizonyságát érezné Keresztury Dezső Iíráját.an, és legkívált a Dunántúli hexa
meterekben ... - melyekben egyszerre érezzük az antikvitás klasszicitását s
annak a latin kultúrába ojtott nemes magyarságnak a lelkét, melyre jobb hí-
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ján, s a szó egész légkörét idézve, Ujra csak a már említett jelzőt ismételhet
jük : reformkori. A "jó mulatság, férfirnunka" magyarsága ez, a munkában
edzett emberség szépsége:

Nagyapám magyarázta meg egykor a rendek
közt. " ... mert művük a föld, eke. tiszta vetés, ügyes asztag,
ápolt szőlő" - füstölgött - "és ér ez annyit,
mint a művészet, a versfaragás I" ... Úsz volt, a hegyoldalt
jártuk s a tőke fölé görnyedve mutatta, hogyan lesz
szőlő, bor: " ... s ez a férfidolog l ,terv, munka, tör6dés,
mámor: a rab szív szárnya." - Felállt aztán, felemelt egy
jürtöt s nézte aranyfényét hunyorogva a bölcs agg.

Férfidolog, Iérfirnuraka: minduntalan ene gondol, a szó Vörösmarty adta
értelmében, aíki e harmincöt .esztendő termését begyűjtő kötetet lapozgatja.
Mert nem a legmagasabbrendű "féJ.~fimunka"-e, megértení a lét törvényét, és
megértve e törvényt, a múlás részvétét az erő forrásává váltaní át, vallva, !hogy
"az élet bomló gazdagsága rothad: - feltámadni temetkeznek a ho!Jta.k."?

Szóljunk, búcsúzóul, nélhány szót arról is, mit jelent a költő számára, II
egyáltalán a Férfi számára a Nő, az Asszony, a szerelern "elmondhatatlanságá
tól", a Mindig velem vagy egymás-tükrözésétőla Kettős magányban való végső

összetartozásig: "Te vagy csak otthonom s énbennem élsz"; és a tízennegve
dik. DunántúH hexameter klasszikusan szép megfogalmazásáig: "De hát nem
ölükben - visznek a nők mind? ! SzívüJk alatt, míg érik a hónap, - s később,

felnőttünk bár, elríngatva, betegség, - gond, km égő erdein át; s odaránt az
ölükbe - újra a kín testvére, a vágy ..."

S itt Iehetne beszélni arról a nérriet Iíra, Schiller és Hölderlin felől jövő

sugárzásról is, melyriek éteries fénye és görögös humanizmusa egyaránt föl
fölragyog Keresztury Dezső költészetében ; de legméltóbban talán mégis úgy
búcsúzunk tőle, ha még egyszer fölidézzük imént idézett szép képét a napba
emelt szőlőfürtről. Mert ez a kötet is olyan, mírit egy érett és zamatos fürt;
emeljük a napba és gyönyörködjünk "aranyfényében".

*
Nemrég egyik hetilaounkban Mándy Iván is rnegpróbást választ adni arra

a kérdésre, "mit akarhat egy író". Mit akarhat? "Bá:mnilyen meglepő. írni. A
tehetsége törvényei szerínt."

Mik Mándy tehetségének sajátos törvényei? "Se cselekmény, se fantázia, se
megfigyelés. Maradt a belső világ. lvleg ami az élményekből ebbe belefutott.
Egy öreg bolt csodája, egy kopotttűzfalé, egy emberi aroé ..." Ami a stílust
és a határokat Illeti: elsősorban a fi1Jm; "abban éreztem valamit, amit általá
ban sűrített ábrázolásnak neveznek", Rokonságok: Krudy, Gelléri Andor End
re. "Egy bizonyos oldottabb. lírai próza", amínek persze semmi köze a "költői"
prózahoz.

Ami Krudyt, s még inkább, sokkal inkább Gellérit illeti, tehát a rokonsá
gokat, meg a filmet, a hatást: mindebben nínes semmi új; ezt eddig is tudtuk:.
Ami azonban a "se cselekmény, se fantázia, se rnegfigyelés' dolgát illeti: ko
rántsem ilyen egyszerű. Bízonyság rá maga az emlitett nyilatkozat, melyben
ugyan, úgy érzem, Mándy Iván egy kicsit túl mándysra karikírozta magát;
mert nála is, mint minden más jó írónál, "a hang, az a bizonyos egyéni stílus"
bizony jóval több, rnínt "mázli dolga". De hagyjuk; térjünk vissza a "se cse
lekmény, se fantázia, se megfígyelésv-hez, "Próba közben láttam egy színésznő
arcát ~ irja. - Nem volt játékban, magára maradt, és az arca is magára ma
radt, Fáradt, magányos arc. Beteg, öreg szülök botorkáltaik át ezen az arcon.
Akiket már nem is lehet kituszkolní, hiába is halnak meg, örökké ott vándo
rolnak ezen az arcon."

Kapcsoljuk ki egyelőre a cselekményt, s maradjunk a megfigyelésnél és
a fantáziánál. Mándy Iván azt vallja, egy szemerrnyi sina; benrne ezekből az
adományokból. Keresve sem lehetne csattanósabb cáfolatot talální állítására
ennél a próbaszunetben elkapott arcnál.
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'Mert mi az igazi, a teremtő megfigyelés ., Egyáltalán nem a valóság voná
sainak leltárszerű rögzítése. Az író, aki "megfigyel", a lényegeset figyeli meg;
megfigyelve kiválasztja a lényeges mozzanatokat és vonásokat. Meglátja egy
arcban azt, amivel pillanatnyilag minden más arctól különbözik ; megfigyelése
ugyanis nem puszta fényképezés, hanem értelmezés is. A felszín alá lát; nem
fölületileg lát, hanem gdobálisan. Arcban sorsot is, jellemet is.

A megfigyelés tehát elválaszthatatlan a fantáziától. Mert a fantáziáról
'csak a teljesen tájékozatlan együgyűség képzeli azt, hogy olyasmit képzel el,
ami nincs. Erre minden dilettáns képes; éppen ez jellemzi a dilettáns próza
írót: képzeletét csúsztatja a valóság helyébe. A jó író annyira irtózik az efajta
"képzelettól", hogy még azt is igyekszik elkerülni, ami bármilyen valóságos
is. az elképzeltség látszatát kelti. "Tudok egy nagyszeru sztori t" - mondják
az írónak; száz eset közül kilenevenkiJ.encben - de lehet, hogy százban - az
iró nem tud mit kezdeni a pompás sztoríval. Az élet a legnagyobb regényíró,
szekták mondaní: de többnyire giccseket ír, és "regényei" a regény számára
.használhatatlanok. Az a használható benne, ami nem regény, ami nem regé
.nyes, Egy arc egy próbaszünetben, Az író megfigyelí ; vagy egyszeruen csak
föltűnik az írónak, megragadja az írót. Ez az első lépés. A második az, ami
kor működésbe lép a képzelet. és kitalálja azt, ami van. Az arcban a jellemet
-és a sorsot. A dilettánsok azt hiszik, a mese van előbb, a cselekmény. Holott
.az esetek túlnyomó többségében a jellem van előbb, a megfigyelés nyomán
"kitalált", helyesebben fölfedezett, megteremtett jellem; aztán ez a fölfedezett
jellem teremt sorsot magának, Prózaírok bizalmas vallomásaiból bőven lehet
erre példákat Idézni: hogy a jellem elindul a maga útján, és "menet közben"
módosítja az elgondolt cselekményt, mert nem a cselekmény igényei szerint

-cselekszík, hanem jellemének törvényei szerint,
Mindebben természetesen semmi rendkívüli sincs; rníndez közhely. leg

.alábbis közhelynek kellene lennie, Ami Mándy Ivárit illeti: nyilván azért mond
ja, hogy "se megfígyelés, se fantázia", mert a megfigyelésnek is, meg a fantá

.ziának is valamirféle vulgárís, í.rodalrrsíaslan értelmezésére gondolt; vagy eset
leg maga is kezdi készpénznek venni, amit itt-ott olyanok mondogatnak róla,
akiknek valóban téves fogalmaik vannak arról, mi a megfigyelés és mi a
fantázia.

Nagyon is éles megfigyelő, és nagyon is jó fantáziája van. A kérdés nem is
az, van-e fantáziája, hanem az, ihogy hogyan működik ez a fantázia. Termé
szetesen úgy, hogy mélyebbre néz a Iölszínnél, mint már mondtuk; mínden
igazi teremtő írói fantázia mélyebbre néz a fölszínnél, fölidézi, megidézi, meg
teremti azt, ami a fölszín mögött van; - s a kérdés, az iménti kérdés volta
képpen csalk: itt vetődik föl. Hogyan? - és a válasz aztán sok mindent el
árulhat arról, amit divatos kifejezéssel az író "móds2lerenek" mondanak.

'Térjünk vissza a Mándy adta példához, a próbaszünetben látott archoz.
Tehát: " ... Fáradt, magányos arc. Beteg, öreg szülők botorkáltak át ezen az
arcon. A'kriket már nem is lehet kituszkolrui, hiába is halnak meg, örökké ott
vándorolnak azon az arcon."

Fáradt, magányos arc. Mi van mögötte ? Miért olyan fáradt és magányos ?
Gondokat tÜik:1"ÖZ; beteg, öreg szülőket kell talám. eltartania a színésznőnek ...
és folytathatjuk: mi mínden miartt olyan kietlen ez a magáról megfeledkezett
arc. Aztán megpróbálhatjuk "erectményünket" különböző 'irók stílusában "meg
fogalmazni". Hogyan közölné ezt Mauriac? Hogyan Móricz? Hogyan Heming
way? És így tovább. Valószínű, hogy Mauriac szövegében szerepelne a "gon
dolt" szó: a színésznő ül, öreg szüleire gondol ... s aztán rníndarra, amit egy
általán a beteg szülők, a saját sorsa, s ez a pillanatnyi elesettsége jelentenek.
Hemingwaynél esetleg jönne egy ügyelő vagy egy takarítónő, létrejönne egy
nyers, esetlen párbeszéd, s abból derülne ki minden.

Mándy Ivánnál nincseneik fogalmak, párbeszédek sincsenek. Képek vannak.
Először az arc. Aztán az arcon a két botorkáló öreg. Egy képre rávetítve egy
másik. Nem jelkJép, ~em metafora, nem hasonlat, hanem két egymásra vetí
tett kép, mindkettő a maga teljes rea!i~á'VaJ.. ~yoma sincs semmi. elvontság
nak; az ige, mely a szülőket megjeleníti, a leheto legnagyobb plaszticitásra to-
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rekszik: botorkáltak. Az egyik jellegzetesség: az egymásra vetített képek tel
jes realitása. Nem közömbösítik egymást; mindegyiknek mínden eleme, vonása
egyformán fontos.

A második jellegzetesség: hogya "cselekmény" nem az alapképben foly
tatódik, hanem a rávetitett másodíkbari; mégpedig annak is a képi realításá
ban. Vagyis: a !kép önértékű; nem jelent, Illem jelkép. Megjelent a botonká16
két öreg; mostrnár botorkálnak tovább, nem lehet kíbuszkolní őket (megint
erős szemléletesség a kifejezésben); örökké ott vándorolnak az arcon.

Nem kell sok találékonyság annak fölísmeréséhez, hogy ez nem más, miIllt
jellegzetes film-technika, Ilyesmit fálm-vászncn lehet látni: egy arc, betöltve
az egész vásznat, s aztán benne, belevetítve. egy másik kép: például ez a bo
torkáló Ikét öreg, ahogy "örökké ott vándorol" ... - s a filmnek megvannak a
maga technikai eszközei rá, hogy érzékeltesse egy másodpercnyí kép és moz
gás "örökkévalóságát", olyan táJvlati megoldásokkal, amínőknek stiláris meg
felelője a szövegben az "öröklké" szó.

Míndez nem tart, nem tarthat tovább egy-két másodperonél ; a film nem
túr hosszadalmasságot, Es a filmben a legkisebb "epizódnak" is teljes hitelű

nek, teljes "töltésűnek" kell lennie; az adott példában a botorkáló öregekInek
valóban botorkálniuk kell, valóban a végtelenségig vándorolniuk: mozgásban
szuggeráíníuk pillanatnyi vándorlásuk végtelenségót. Mi szuggerálja ezt a
prózában? A stíllus: a szavak ereje, jellegzetessége, plasztíkussága. A ,Ibotor
kál", a ,,kituszkol", a "vándorol", míndegyík teljes hangulatú tartalmával,
Iégikörevel.

A "se cselekmény"-t tehát ilyesféleképpen kelbene módosítani: nincs a szó
megszekott értelmében való cselekmény, azaz mese; ezzel szemben van vala
milyen másféle, filmszerű cselekmény, már amennyíben egyáltalán használ
hatjuk rá ezt a szót: a képek "cselekményesítése". Ami természetesen megtöri
a folyamatosságot: a cselekmény "vonala" mínduntalan vibrálni kezd, egy-egy
képben. Omasícs például, Mándy Iván új könyvének" gyerek-höse összetépi
híres osztályzónoteszát, egy reménytelen szerelmével, KráJl Borival való vitá
jában. Ez a kis részlet így szól:

,,- Ide figyelj! - Bori földhöz vágta a notesz roncsait. - Nem szeretném,
ha a barátod neve rajta lenne azon az asztalon, nagyon nem szeretném.

Szétszórt lapok a pad körül.
Omasics úgy ült ott, akár a havazásban. Távolabb a virággrupp, a bokrdk

zöldje, de itt hóvihar volt.
- Hallod! - A lány közel hajolt hozzá ..."
Egy diák-párbeszéd: de a dialógus folyamatosságát megszakítja egy köz

bevetett kép: Omasícs széttépí a noteszt; a fehér papírlapok körülötte: mínt a
havazás. A képet hasonlat vezeti be, míntegy átmenetül; aztán a kép 00
árlósul: " ... de itt hóvihar volt". Egyetlen pillanat, egyetlen villanás; fUlI1lk
cíója az, hogy egy érzelmri állapotot fejezzen ki, szuggeráljon, nem értelmi
uton, hasonlítva, hanem láttatva, képi úton; ugyanúgy, mint az előbb idézett
példában ? botorkáló két öreg képe.

Ez tehát a "módszer", legalábbis egyik eleme Mándy Iván módszerének.
Mint a módszereknél általában, itt is minden az alkalmazáson múlük. A tech
nika néha megbosszulja magát: a világ néiha elködösödík, egyetlen fe1Jhőszerú

gomolygássá válik; máskor éppen gomolygó lazaságában van ritka szug
gesztivitása. Amellett minden technikának megvannak a maga fogásai. trükk
Jei, rugói; néha előfordul, hogy egyik-másik rugó kilátszík, vagy bizonyos dol
gok annyira egy rugóra járnak, hogy az olvasó kitalálja őket.

A locsolókocsiban azonban csak igen-igen ritkán. Az író, úgy érezni, jó
kedvűen, könnyed, laza "izmakkal" dolgozott; mintegy játékból, szórakozás
ból, "tizenkét éven felülieknek", papírra vetette egyik legjobb könyvét. Gye
rekregényt, gyerekeknek, illetve gyerekeknek is; és közben - talán észre sem
vette - olyan elragadó írás kerekedett ki a tolla alatt, ami "igazi" irodalom
nak is számottevő. (Rónay György)

• A Iocsolókocsí. Magvető, 1965.
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/ SZlNHAzI KRONIKA. LassaC8kán a magyar színpadokon is polgárjogot
nyer a musical, ez az utóbbi években a nyugati szinpadokon annyira népszerűvé

vált.színpadi műfaj. Ha erre sor kerül, és ez a fajta színház nálunk is általános
tgénnye válik, jaj lesz akkor klasszikusainknak. Londonban, ahol néhány éve
megtörtént, hogy tizenkét színház közül tíz musicalt játszott, még Dickens
Twist Gliver-je sem kerülte el sorsát, azt is szinpoora zenésítették.

Elvileg persze aligha kifogásolható az új szórakoztató műfaj. Elődei és ha
gyonuinyai egyidősek magával a színházzal. A maga nemében viszont korszerű

és gyors tempójával, fanyarkás melLékízeivel jobban megfelel a ma élő ember
nek, mint a kissé édeskés és szentimentális operett vagy a felemás, se ide
se oda sem tartozó "zenés vígjáték". Valószínüleg ez truuntartizza nagy nép
szerűséaét is. Főleg, ha igazi musicalról van szó, és nem az előbb emlitett kettő

közül valarrnelyiknek torz változatáról.

Budapesti szinpadon mincleddig alig láttunk ilyet. Mándy Iván "Mély víz"-e
volt az egyeaen, amely megfelelt a műfaj igényeinek. A fanyar groteszkség
párosult benne az igazi költészettel formailag is modern öltözetben. Aztán jött
néhány kevéssé meggyőző próbálkozás, míg most a Vígszínház évad1'égi be
mutató.ia megint jó irányban tapogatózik. Csiky Gergely: "Az ud'ioari kalap"
című vígjátékának musical változatát adta elő a szinház nagy apparátus meg
mozgatásával. Az eredmény nem e,gyértelmű, és ennek több oka is van.

Csiky Gergely, a magyar vígjátékírás legjelentősebb klasszikusa. Kitűnőe1/,

értett a színpadi bonyodalmak szövéséhez, ugyanakkor élő alakokat állitott a
színpadra. Bőkezűen osztogatta fricskáit az emberi gyöngeségek, a nagyzolás.
a nagyokhoz dörgölődzés, a képmutatás [elé. Nevetségessé tette (ebben a darab
jában is) az ostoba emberek kardcsörtetését, és a szellem erejét állította szembe
vele. A francia forradalom és a negyvennyolcas forradalmak eszméi hatották át
és mindenestül korának, a kibontakozó liberalizmusnwk gyermeke 't'olt. Csiky
Gergely nem volt túlságosan mélyen szántó elme, de bec'sületes, humanista mű

vész, akinek néhány darabja - a legutóbbi felújítások tanúsága szerint - ma
is megáll,ia a helyét. Ebben a vígszínházi zenés átimtban azonban nem ő Jut
szóhoz. Sőt, mintha a szatíra éle elsősorban nem is az általa célba vett alakok
ellen irányulna, nan"m magát Csiky Gergelyt, a csikygergelyi vígjátékstílust
tenné nevetségessé. Persze ennek a persziflázsnak is meglehet a Jogosultsága.
Ma már valóban komikusan hat az a bizonyos "félre" beszélés, amikor a színé$z
olyan harsogva monológizál, hogy a harmadik emeleten is mindenki meghallja,
csak a tőle három méterre álló szereplőtársa·nem. A bonvadalmak és félre
értések naívitása is .jó tárgya lehet a karikaturának. De valahogy az az érzése
az embernek, hogy ezt a karikaturát egy mai írónak kellene szellemwsen meg
írnia, és nem Csiky Gergely esetleg naív, de mindenképpen jószánclékú szövegét
kellene felhasználni hozzá.

A musicaHé átírt "Udvari kalap" főleg egyensúlyhiányban szenved. Csiky
Gergely a képzeletbeli olasz királyság környezetébe áthelyezve, valójában ak
tuális, realista vígJátékot írt. A mindenütt összeesküvést szimatoló, könyöklő

udvaronc, a nép elégedetlenségével szemben csak az ág1júira támaszkodó kan
cellár, annak a kornak jellegzetes, élő alakjai voltak. Csiky Geraetu a derék,
és a nép szabadságáért küzdő ifjú hazafit, és a carbonari vezér, Santa-Rosa
{jrófot, a jövendő igazságos kancellárt állította vzlük szembe. Éppúg1j, mint
ahogy a bogaras-szenHis régi királlyal szembe a daliás, ifjú és alkotmányosa71
uraLkodó új kirá~t. Mindenesetre azonban úgy, hogy az ifJú hazafi elnyeri oz
ostoba udvaronc, PhHibert bájos leányának kezét, az új király pedig nem más,
mint a régi király ifjú sógora. Kissé idillikus megoldás, mondhatná valaki,
aminthogy az is. Dehát Csiky Gergely így írta meg, és ehhez a meséhez szabta
a IcuTikírozás mértékét is. Minthogy az átalakulás, hogy úgy mondjak, a .,"':;a
ládon belüL mamd", a "negatív hősök" - az egy kaneellár kivételével - csak
olyan mértékben válhatnak nevetségessé, hogy az ne veszélyeztesse a kialakuló
új helyzet realitását. Ez volt az író szándéka. A Vígszinház eLőadása viszont,
vgyanakkor amikor a bohóza.ti grotesZlkségig menően torzít a negatív oldalon,
még Csiky Geraeluen is túltevó érzeZgőséggeL veteti komolyan velünk a pozitív
oldalt és itt bHlen föl az egyensúly. A bohózati torzitás és [arce szerűség el-



fogadható, hiszen a mújajnak is követelménye. De 'akkor az ablak alatt gitá
1'OZÓ szerelmes nyakába pottyanó király-jelöltnek, és magának a pottyanás ál
dozatának is a maga módján nevetségessé kellene válnia, hogyatúlzásban is
megmaradjon az egyensúly

Az előa<Ms egyenetlenségének az egységes rendezői irányítás hiánya is az
oka. Várkonyi Zoltán ezúttal nem tudta összefogni szereplő gárdáját. Hagyta,
hogy mindenki a maga elképzelése szerint játsszék. Igy aztám ahány szinész,
,annyi féle játékstilus. Minthogy javarészt kitűnő szinészek, néhány remek ka
binetalalcítás emléke megmarad bennünk, de nincs az az érzésünk, hogy egy jó
"együttest" láttunk. Bilicsi Tivadar a főszerepben úgy jeleníti meg Philibert
udvari kamarás alakját, ahogyan egy operettben játszotta volna. A felesége,
Leona szerepében Sulyok Mária kifogástalan vígjátéki alakítást produkál. A
leányuk, Carina szerepében Halász Judit szabályos operett szubrett, Fonyó Jó
zsef kissé provinciális bonvil'án. Valódi, és a műfaj minden kÖ1'etelményének
megfeleIó musical-alakítást csak Tomanek Nándortól láttunk, Cantarini gróf
absztraktul 'lee,gyszerűsített és elmondhatatlanul komikus figurájában, vaIamint
Harkányi Endrétől, aki a király alakját karikírozta pompásan. Csákányi László
kornédiázása kabaré színl'onalú.

Az előadás fóerőssége Gyulai Gaál János szellemes, finoman irónikus ze
néje. Ű már a "Mély Víz"-nél is bebizonyította, hogy legötletesebb musical zene
szerzőnk lehet. Görgey Gábor versbetétei kitűnőek. Szinte Gábor díszletei mo
dernek és stilusosak egyszerre. A jelmezek Láng Rudolf tehetséoét dícsérik.

(Doromby Károly)

KÉPZÖMüVÉSZET. Ferenczy Noémi emlékezete. Hetvenöt esztendővel eze
lőtt, 1890. [úrtius l8-án, született Ferenczy Noémi gooelinművész(t 1958), a XX.

.századí magyar képzőművészet páratlan mestere, akinek alkotásaiból a közel
multban rendezett szép ernlékkiállítást a székesfehérvári múzeum. A művésznő

énesapja Ferenczy Károly volt, a nagybányai festöcsoport vezető egyénisége,
- szobrászatunk, éremművészetünk, graííkánk nagy alakja: Ferenczy Béní
pedig ikertestvére Ferenczy Ncémínek.

A szőnyegszövés mesterségét a párizsi Manufacture des Gobelins-ben sajá
tította el - a 10-es évek elején - Ferenczy Noémi. A későbbi években végig
járta Európát, - megfordult F'irenzében, Velencében, Bécsben. Németország
ban. A koraközépkorí festészet áhítaba és a francia XIII. századi üvegfestmé
nyek (Chartres-i katedrális stb.) szelleme és szfnvilága gyakorolta rá a leg
mélyebb hatást. A közéókor művészeít követte abban is, hogy nem csupán
tervezte, de teljes egészében maga is szőtte faliszőnyegeit, Ez persze sok. időt

és energiát követelt; a művésznő napjai kora reggeltől szürkületig a szövő

szék mellett 'teltek el; nyáron napi 12 órát, télen valamivel kevesebbet dolgo
zott. "Futja az időmből ..." - mondotta szerényen, csendesen egy őt meginter
júvoló úiságírónak, aki az iránt érdeklődött, míért végzi önmaga a manuális
munkát.

Alkotásai között akad ,pár női akt és mítológíaí ábrázolás ("Vénusz szü
letése"), leggyakoribbak azonban a dolgozó nőket, férfiakat (pásztor; pék, ge
reblyéző, fahordó, magvető) és állatokat, fákat, növényeket (őz, bárány, harang
virág, napraforgó) ábrázoló faliszőnyegek, valamint a biblikus és egyéb vallásos
kompozíciók: "Teremtés" (középpontjábari az Úr alakjával), "Menekrü1és Egyip-

-tomha", "Madonna madarak között", ,,A~ádházi Szent Erzsébet rózsaesodája",
"Szent István király köszöntése", "Szent Mariri ökrökkel. és madarakkal". A
természet és a küszködő ember iránti szeretet, valamint az Istenben való hit
hatja át e művészetet, amelynek a közelmúlt Iírájában talán Francis Jammes
ikbltészetében találjuk meg rokonát: "A munka nagy Csupán, s aki mumikál
kodík: / ki tejjel fej teli üres sajtárokat. / ... ki barmokat legeltet az éger-'
fák alatt ..."

Ferenczy Noémi tapísseríe-k mellett kivételes szépségű, gyengéd hangu
la tú akvarelleket is alkotott. Ezeken is - mint szőtteseín - ott mgyog a lélek
belső békéje, derűje, amely a művésznő lényére oly jellemző volt. Mindegyik.
rnunkájára (technikára, múfajra való tekintet nélkül) érvényesek. Elek Amr-
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nak a Nyugat-ban 1926-ban leírt jszavai: "Az ő művészete őszinteségre és mé
lyen átérzettségre csak a. nagy primitívekéhez fogható."

A gobelín-művészet a XV. század elején élte virágkorát, a legszebb példá
nyok az északfranciaországi AITas-ban készültek, A későbbi századokban a
gobelín-készítés hanyatlásnak indult. S itt rejlik Ferenczy Noémi rendkívüli
jelentöség«, amelyet az Amerikai Egyesült Allamokban élő Tolnay Károly mű

vészettörténész-professzor, a legkiválóbb Míchelarigelo-kutatók egyike, így fo
,galmazott meg: "A haldokló műfajt csak olyan nagy művész kelthettte újra
életre, aki a gobelin kötött technikajához belső vonzalomból nyúl, aki csak ál
tala tudja hiánytalanul küejezni magát. Ez volt Ferenczy Noémi történeti kül
detése . .. A magyar művészet általa kapott először a szó szoros értelmében
korszakot alkotó szerepet az egyetemes kultúrfejlődésben."

E szavakat 1934-'ben vetette papírra Tolnay Károly. Ferenczy Noémi mrun
kássága az ezután következő negyedszázad során még tovább épült, gazdago
dott, magasodott. S végigtekintve a művésznőnek immár a halál által lezárt
pályáján, életművét valóban egyedülállónak, kivételes esztétikai rangúnak
látjuk.

.* * *
Könyv az avantgardizmusról. Mario de Michelli olasz marxista kritikus és

szépíró {"A GAP hetedik osztaga" című regénye pár év előtt jelent Illeg ma
gyarul) "Az avantgardizmus" című könyvét adta ki a közelmúltban - Szabó
György fordításában - a Gondolat kiadó. A cím kicsit megtévesztő, ugyanis
a szerző az avaartgarde széptrodalmával és zenéjével nem foglalkozik, "csupán"
azizmusok festészetével és szobrászatával, Talán nem ártott volna. pontosabb
címet választani, nehogy egyeseket csalódás érjen.

A vaskos kötet egy több mint 3000lalas tanulmányból, valarnint pár tucat
egyszínű reprodukcióból, és az avantgardista művészet dokumentumaiból és
manífesztumaíból (Marinetti, Tzaro, Apollinaire, Majakovszlcij, Malevics, Bre
ton stb. írásaíból) áll.

De Miohelialaposan ismeri és higgadt megértéssel tárgyalja a századelő

művészeti irányzatait. Távol áll tőle az az elfogult rnódszer, amelyet pl. a
Kortárs 1962. évi 12. számában megjelent "Korunk esztétikai zűrzavara" című

pamflet szerzője képvisel, aki egyszerűen "manstruózussá nőtt hóbort"-nak
nevezte az ízlésével ellentétes művészeti megnyilvánulásokat, s "ítélőképesség

nélküli elmének" azt a bázeli rnúzeumigazgatót, aki - horríbile dictu! - ki
merészelte állítaní Hans Arp egyik szobrM... De Micheli másként közelit a
modern művészethez, Szerinte az izmusok kezdeményezői és vezető egyéniségei
(néhány Mar'inetti-szerű handabandázó, nagypipájú-kevésdohányú korrifeustól
eltekintve) sok tehetséggel, nagy komolysággal, alapos elméleti felkészültség
gel és nem csekély [ogosultságal hirdették .hogy a modern kor ritmusának,
mozgalmasságának, szellemiségének a múvészetben iSJ meg kell nyilatkoznia,
- új szépségeszményekre, a művészet új norma-rendszerére van szükség.

A századelő ízmusaínak hullámai elcsendesedtek (bár pl. André Breton
"Le surréalísme, méme" című folyóirata most is megjelenik), sok minden múló
nak bizonyult e kavargásból, de - mint Tristan Tzara is megállapította egy
kilenc év előtti magyarországi látogatásakor - "végeredményben az izmusok
vihara termékeny volt." ("Szabad Nép", 1956. szept. 30-i szám.) Az avantgar
dizmus pár évtized folyamán felmutatott jópár olyan festőt és szobrászt, mint
Kokoschka, Chagall, Rouault, Picasso, Braque, Léger, Brancusí, G romaire,
Mondrían, Klee, Juan Gris, Míró, Chirico, Santine, Max Ernst, Henry Moore (a
sort még lehetne folytatni), akik nem csupán a közvélemény meghökkentésével,
"blawueur"...-ködéssel, a klasszikus művészet negácíójával, de maradandó művek

kel is beírták nevüket az európai kultúra történetébe. S minthogy nálunk méll
. mindig sokan (közöttük értékes emberek, sőt műtörténészek is) félvállról veszik

vagy félreértik a törekvéseket {így pl. Pataky Dénes ,;Mondrian-féle játékról"
beszél a. magyar rajzművészetről, szóló könyvében), nagyon esedékes volt de
Míchelí jól tájékoztató, objektív művének megjelentetése. (Persze e mű ki
adása után sem vesrútette el aktualitását Kassák Lajos az izmusokról szóló,
régen várt munkájának vagy Sir Herbert. Read "A modern festészet története"
című könyvének közreadása.)
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A könyvben találkoztunk az ,,.a.bsz1Jraktizmus" és "absztraktivizmus." ki
fejeresekkel. (300. és 229. old.) Jobbatn hangzónak véljük azonban - m~
kicsit hosszabb is - az "absztrakt művészet" megjelölést. '\lan pár magyárta
lan, csdkOXlg6 mondat is a fordításban: "Ebben a :restészetben (ti. a szürrealíz
rnusban) kétségkivill Max Ernst marod a legjelentősebb képviselő." A "magát
távoltartó költészet" kifejeZÉSben (262. old.) úgy hisszük, jobban hangzott
volna az "el-nem-kötelezett" vagy ,,nem-elkötelezett" jelző. A 245. oldalon
meglepődve olvastuk, hogy ,,Apollinaire gúnyosan orfíkusnak, orpheuszinak
nevezte Delaunay kubízmusát", A valóság azonban az, hogy Apollinaire "tiszta.
művészetnek", "a modern festészet fontos írányzatának" nevezte Delaunay
kubízrnusát, s szavaiban mákszemnyi gúny sem fedezhető fel.

A magyar rnűvészeknek az avantgardista mozgalmakhoz való hozzáláru
lásáról de Micheh nem emlékezik meg. Magyar név míndössze egy szerepel
a könyvben: a Hollandiába szakadt, konstruktívísta Huszár Vilmosé. sajnál
juk, hogy Moholy-Nagy, Béth Aléréd, Kassák, Csáky József, Péri László,
Beöthy István mukássága mellett említetlen halad el a szerző. A könyv 1959-ben
jeleJ1lt meg Milánóban; az író azóta eljutott Magyarországra, ahol megismerke
dett Vajda Lajos és Barcsay Jenő festészetével. s mindkét művész rnunkássága.
felkeltette figyeimét. Bízunk abban, hogy következő műveiben (vagy e munká
jának újabb kiadásában) a modern magyar müvészet eredményeiről s néhány
europa! jelentőségű alkotójáról is olvashatunk majd ...

• • *
Kassák Lajos kiállítása. "A geometria és ökonómia jegyében születnek meg

képeirn", - írja legutóbbi verseskönyvének. ,,A tölgyfa leveleív-nek egyik köl
teményében Kassák. Ezeknek a ,,geometria és ökonómia jegyében" fogant ké
peknek egy sorozatát láthattuk májusban a Fiatal Művészek Klubjában. Kas
sák, mint festő, kubizmusból és konstruktívizmusból indul ki, legközelebbi
rokonai a holland "De Stijl" csoport művészeí és néhány orosz festő (Malevícs,
Lissickij), akikkel nagyjából egyidóben munkálta ki festői fonnanyelvét negy
venöt évvel ezelőtt, bécsi emígrácíója idején. Kassák rnűvészete első látásra (s:
főleg, ha előítéletekkel közeledik valaki az effajta művészet felé ...) ridegnek
és szűk-skálájúnaktűnhet. E kép-archite1ctúrák figyelmes szemlélője előtt azon
ban feltárul az érzelmek gazdag teldtettsége, az eszközök érett tisztasága, a
formákban és színekben megnyilatkozó nyugodt erő, stabilitás és monumentálís
pátosz. Joggal és szépen írta - már négy évtizeddel ezelőtt - Kassák képző

művészeti alkotásairól Kállai Emő: "Kassák képarchítektúráí a föltétlen
egyensúly és törvény érzetéból támadt, seabad képszerkezetek."

Kassák, Moholy-Nagy és a magyar konstruktívisták munkássága mínd
ezideig a fiatalabb magyar művészgenerációraalig /hatott. Nem kívánjuk két
ségbevonni vagy kisebbíteni a poszt-nagybányaí és alföldi festők érdemeit,
kvalitásaít, de úgy véljük, nem látná kárát az újabb magyar festészet, iha
j<>bban figyelemmel kísérné Kassák és pár társa munkásságának eredményeit,
tanulságait. Nem akarjuk Kassák művészetét receptnek előírni rnűvészeínk

számára (egyetlen jelentős mester munkásságát sem célravezető törvénykönyv
vé deklarálni), de azt tudomásul illik venni közönségnek, művészeknek, mű

történészeknek. krítíkusoknak, hogya kassáki piktúra nem "me1léktermék",
amelynek jelentősége Kassák lírája, prózája és teoretikus munkássága mellett
csekély, s nem is intézhető el oly könnyedén, hogy ,,hja kérem, ez a festészet
az 1920-25 körüli idők kultúrtörténeti emléke; érdekes, érdekes, - de ezen
már régen túlvagyunk ..." A valóság ezzel szemben az, hogy Kassák festői,

grafikai oeuvre-Jére - amelynél következetesebbet, markánsabbat. híteleseb
bet, elevenebbet keveset tudnánk találni az újabb magyar képzőművészet tör
ténetében - az elmúlt fél évszázad rnűvészeti fejlődése már visszavonhatat
lanul ráütötte a maradandóság pecsétjét.

(Dévényi Iván)·

ZENEI JEGYZETEK. (Z e n e i k ö n y v e k r ő l.) Székely Júlia Bartók
egyik legkiválóbb, legnaqyobb reményekre jogO$ító tanítványa volt. Ba.rtók
tanár úr címú visszaemlékezéseil>en (Dunántúli Magvető, 1957.) festett annak
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idején találó képet mesteréről. Különösen jelentőssé az tette emlékezéseit,
hOffiJ részletesen szólt bennük Bartók tanítási módszeréről és kivált Beethoven
játékáról. (Székely Júlia, emlékezéseit később "hitelesítette" Selden-Goth Gi
zella és Reiner Frigyes, akik szintén hasonlóan emlékeztek vissza "Bartók ta
nár úr""'ra.)

Székely Júlia újabb Bartók életrajza Elindultam szép hazámbál címmel
jelent meg. Az írónő inkább a fiavalabb nemzedéknek szánta művét, de nagy
haszonnal forgathatják a zenerajongók is. Igaz, a regény stílusa itt-ott régies
kedő - érzésünk szerint mi sem án távolabb a gyermekektől, mint éppen ez a
stíluseszmény -, ahol azonb'ln szeméiues élményeiről és emlékeiről szól, ott
equszerioen. forrásértékűvé válik. Székely Júlia könyvének legjelentősebb feje
zetei a Bartók-művekről s némelyiknek eddig még közzé nem tett korrekciójá
Tól szotnak. Érdemes lenne ezeket szakszeriíbben, legjelentősebb zenei lapja
inkban sorozatban közzétennie.

Utószavában az íránő igen szerényen elutasítja magától az "életraj:::i re
gény" érdemét. Pedig valójában annál is jelentősebb tett könyve: a zene
kedvelő magyar, ifjúsághoz hozta közelebb a század nagy magyar zenekóltőjét.

És ez minden életrajzi regénynél többet ér ...
Bartókról rengeteg új adatot tartalmaz c világhírií magyar hegedű-művész,

Szigeti József Beszélő húrok címmel megjelent emlérvgyűjteménye.Ez a köny",
egyébként az utóbbi esztendők egyik legérdekesebb zenei kiadványa. Szigeti
József rendkivuli műveltséggel, olvasottsággal, bíztos izléssel vezeti olvasóit
a század zeneirodalmában, s közben sok olyan apróságot mond el, amelyek a
nagy egyéniségeket is emberközelbe hozzák. Könyve mellékletében rendkívül
értékes, gazdag képgyűjtemény ís segíti ezt az ismeretséget. Szigeti emléke
zéseiről nem irni kell. Olvasni kell őket!

(É vad z á r ó h a n g ver s e n y e k.) A Budapesti Kórus és a Hangver
senyzenekar élén vezényelte Ferencsik Járws BerLioz nálunk sajnos nagyon rit
kán hallott Requiemét. Ez az a mú, amely talán írMas önvallomásainál is töb
bet árul el a francia zeneszerző egyéniségéről és koráról. A partitúra negyven
különböző fúvóshangszer, száz nyolc vonós és tizenhat üstdob számára ké
sziitt: A kórusban a szerző utasításai szerint hatszázan énekeljenek . . .

És itt nemcsak arról van szó, hogy Berlioz mint minde... r011Ulntikus egé
szen különös tuitásejjektusokrot, kombinációkról álmodott, haMm talán egy új
izlési irány, születéspről. Az ember és a természet, sőt, a természetfölötti ta
lálkozásáról vallanak ezek a nyers, sokszor tömbszeríi megoldások, val.ahogy
úgy, ahogy Heinrieti Heine írta a Romantikus iskola cimű elmélzti állásfoglaló
sában: "Többnyire a vándor nép, csavargók, katonák, utazók diálcok vagy ipa
roslegények költötték a dalokat. Gyalogos kóborlásaimban magam, is találkoz
tam effajtákkal és megfigyeltem, valamiféle szokatlan élmény hatására hogyan
rögtönöztek időnként, vagy hogyan fütyürésztek csak úgy, maguk elé egy-egy
népdalt. A dalt kihallgatták a madarak, melyek fejük fölött ültek az ágon; s
aztán jött egy másik legény, vándorbottal, tarisznyáv.al, s ahogy el ballagott, a
madarak fülébe fütyülték a nótát, ő meg hozzáénekelte a hiányzó szöveget,
azzal készen is volt a dal. Az efféle leoénueknek. az égből hullik ajkára a szó,
éppen csak ki kell mondania, és Sz<l,vai költőibbek lesznek minda.zokn!ÍI a szép
költői szólamoknál, melyeket mi szívünk mélyéb51 sajtolunk ki .. ." Heine 1833
ban vetette papírra e sorokat, Berlioz pedig három esztendővel később, 1836
ban kezdte komp011álni remekművét. Mindkét alkotás korszakjelző: a roman
tíka legelső szí'l'dobbanásait jelzi. A párhuzamot pedig még jogosabbá teszi,
hogy Berlioz egyik-másik dallamáról is az a hallgató benyomása, hogy "az
égből kölcsönözte", mint a vánd01'ló ,suhancok.

1836-0011, Gasparin volt Franciaország beZügyminisztere. "Ama kevés ál
lamférfiak közé tartozott - írja emlékezéseinek gy'ljteményes kötetében Ber
lioz -, aki érdeklődött a zene iránt, sőt, ahhoz a még korlátozottabb körhöz,
.amelynek érzéke is volt hozzá." A belügyminiszter a költségvetés terhére há
romezer frankot utaltatott ki egy-egy nagyszabású zenemű megrendelésére és
Jwnorálására. Első jelöltje Berlioz volt. Némi huzav011a után meg is kapta a

4.42



megrendelést és munkához látott. "A Requiem szövege régóta áhított zsákmány
volt számomra, s most, hogy m gkaptam, valóságos tébollyal vetettem rá ma~

·gam. Fejem majd széthasad t erjedő gondolataim forrongásától. Még fel se vá~
zoltam egy tételt, máris jelentkezett a másik, s mert képtelen voltam megfelelő

gyorsasággal írni, gyorsírás/ jeleket használtam, melyek főleg a Lacrymosát
illetően nagy hasznomra voltak. A zeneszerzők ismerik azt a kínszenvedést, és
kétségbeesést, amit az okoz, hogy egyes ötletek kiesnek emlékezetünkből, mert
nem volt elég időnk lerögzítésükre. Ezek aztán örökre elvesztek."

A Requiem tehát téboly'Ító munkatempóban keletkezett, nem csodálhatni,
ha valóban úgy érezzük néhol, hogya szerző egymás mellé dobta dallamin
vencíóit, s nem is volt kedve részletesebben kidolgozni őket. Igy például a
Kyrie nyitott decrescendojában, amely befejezetlenül marad. A hatalmas ará
nyokat azonban nem véletlenül alkalmazza s nem véletlen az sem, hogy néhol
óriási távlatokat nyit. Kroó György ismertetője szerint "Berlioz a forradalom
tól tanulta tisztelni és szeretni a roppant méreteket, a gigászi arányokat, a mo
numentális apparátust. Zenéje már nem teremre számít, hanem ünnepi csar
nokra, szabad terekre, nagy népünnepélyekre. Nem száz,akhoz, hanem tizeerek
hez kíván szólani ... árnyalatnyi finomságo k helyett roppant hangzattömböket
görget, nyers, rikitó plakátokat fest, óriás [oliképeket, amelyekben hatalmas
tömegek hömpölyögnek".

A belügyminiszter rendelete szerint a Requiemet azon a napon kell elő

adni, melyek az 1830.-i forradalom áldozatainak emlékére gyásszertartást ren
deznek. Berlioz már próbált kórusa és zenekara élén, amikor majdnem kútba
esett az egész. "Szerencséjére" egy tábornok halála megint megnyitotta a
Requiem előtt bezáruli kapukat, s ismét kezdődtek a próbák, készülődések.

Ekkor szólt közbe Cherubini, akivel Berlioz azelőtt sem volt valami kellemes
viszonyban. "Alig tudta meg Cherubini, hogy gyászmisémet a szóban forgó
nagyszabású és hivatalos szertartás keretében adják elő, lázba jött. Már hosszú
idő óta az volt a szokás, hogy ilyen alkalmakkor az ő gyászmiséi egyikét (mert
kettőt írt) játsszák el. Módfelett ingerelte egy ilyen csapás, mely mindaz el
fen irányult, amit a maga jogának, a maga méltóságának, a maga jogos hír
nevének, a maga vitathatatlan értékének tartott, s amely. egy olyan fiatal
ember javát szolgálta, aki alig kezdette meg pályáját, és aki arról volt neve
zetes, hogy bevezette az eretnekséget az iskolában."

Berlioz ellen valóságos hajtóvadászat kezdődik. Végül mégis előadásra

kerül a mű, ám nem vezényelheti. Helyette Habeneck, kora egyik neves diri
gense vette kezébe a karmesteri pálcát. Az előadás maga - legalábbis Berlioz
leírásában detektívregényre emlékezteti az olvasót. "Szokásos bizalmatlansá
gom következtében Habeneck mögött tartózikadtam, és hátat fordítva neld el
lenőriztem az üstdobosok csop:>rtját. Kozletiett az a pilla.nat, amikor részt kel
lett venniük az általános ka,vargásban ... ahol a karmester működése teljesen
elengedhetetlen. Habeneck: leereszti a pálcáját, nyugodtan előveszi dohánysze
lencéjét és nrki készül, hogy kivegyen egy csipetnyi tubákot... Ebben a pil
lanatban hirtelen sarkon fordulok, eléje lendülve kinyújtom karomat és jel
zem az új tempó négy negyedét. A zenekarok követnek, mindenik rendben
lép be, adárabot végigvezénylem és hatást, amelyről álmodtam, el is értük."

Izgalmas pillanatok lehettek. Persze, Berlioznak volt némelyes üldözési
mániája is, ezért érzett muuierúumsuni elLenségeskedést, ezért szimatolt min
dén karmester részéről összeesküvést. Ahogy azonban a kor szokásait és Che
rubinit ismerjük, ez a feltételezés nem is volt olyan lehetetlen.

A Requiem ízgalmas remekmű, nem csoda, ha előadása is izgalmas volt.
Nem sokkal később azonban Lille-ben is előadták óriási sikerrel .[ezt az elő
adást is Habeneck vezényelte), és azóta is közvetlenül Mozart és Verdi remek
műve után emlegetik. Érdekes azonban, hogy nálunk, Magyarországon igen
ritkán szerepel a műsoron. Ezért is jegyeztük ezt a napot a zenei ünnepek közé.
Csak emelte az ünnep fényét a jubileuma előtt álló nagyszeTŰen szereplő Bu
dapesti Kórus (karigazgató: Forrai Miklós) és a hibátlan teljesítményt nyújtó
Hangversenyzenekar. Az est igazi "hőse" mégis Ferencsik János volt, aki im
ponáló biztonsággal fogta össze a hatalmas apparátust és remek előadást pro-
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dukál.t. A Sanctus szó16ját Szabó Miklós énekelte. Teljesitménye lényegesen
jc.bb volt, mint a legutóbb feljegyzett hangversenyen, bár hibátlannak mégsem
mernénk n,evezni ... (Rónay László)

FILMEK VILAGABOL. Max 'Linder társaságában címrnel tanulságos és
igen érdekes francia felújítást láthatott a mozíkedvelő közőriség. A fiatalok
megísmenkedhettek a némarílmmel, illetve annak egyik legnagyobb művészé

vel, s az idősebbek - a kellemes vísszaemlékezésen kívül - felmérlhették:,
hogy mennyít fejlődött azóta ez az aránylag fiatal művészet, és mi az, amit
időközben, éppen a technikai tökéletesedéssel, a hang hozzáadásával elveszi
tett. Nos, Max Linder, aki korban megelőzte mind Chaplint, mínd pedig
Buster Keatont, elsősorban tökéletes pantomín-művész volt. Szinte mindent
tudott, amit arcíátékkal, mozdulati jellemzéssed el lehetett érni. Színészi tel
jesítménye, kifejezőereje meglepő. Mi sem természetesebb, mint hogy a ren
dező ezt a rendkívüli képességet igyekezett előtérbe helyezni, a végletekíg ki
aknázva a helyzetkomikum adta lehetőségeket, Filmjei tulajdonképpen nem is
voltak mai elképzeléseillik szerinti mozídarabok, inkább csak egymásba folyó
jelenet-sorozatok, amiket csupán 118za fűzérként tartott össze a meglehetősen

együgyű mese... Mondanivalója a szanésznek volt csupán, a darabnak jófor
mán semmi. A történet volt a színészért és nem a színész szolgálta a darabot
a szerep mínél tökéletesebb megformálása által. Teljesen és leplezetlenül ön
célú volt a hajdani idők filmje, s a közőriség is a sztár kedvéért járt a mo
zíba. Ot akarta látni, kedvence produlocióira volt kívánesi és nem sokat tö
rődött a történettel.

Az ilyen színész-központíságú filmgyártás természetesen igen tehetséges
művészetet kívánt - de valljuk be őszintén, a közönség nem volt még túlsá
gosan nagyigényű. Hang hiányéban beérte a puszta látványossággaf, azzal, arní
a legkevesebb fáradságot, a legkevesebb elvont !képzettársítást követeli. A
bőrleszkhez hasonlóan a fílmdrámáknál is a sztárok produkcióin volt a hang
súly, a vampokon és hősszerelmeseken, illetve a "nagy jeleneteken", amelyek
ben ezek a körűl rajongott filmcsil1agok tudásuk legjavát adhatták ... A han
gosfilm tehát - aránylag könnyű megállapítani ezt - megölte a puszta mímí
kai képességen alapuló színészi játékot, hiszen egyszerre fontos lett a szereplő

kellemes és kifejező hangja is. Ugyanekkor rnindinkább háttérbe szorította a
sztár egyeduralmát, nem volt többé elegendő a produkció, a darabhoz kellett
alkalmazkodnd, alakítani kellett. Korántsem akarom ezzel azt mondani, hogy
manapság nincsen sztár-kultusz, Van, csak iránya, tartalma más; igényesebb
lett bizonyos mértékíg, A színész-központiságú képalkotás is túlélte a némafil
met egyes esetekben. Főleg ak!k.or, amikor nem a színészí képesség, hanem
maga az emberpéldány szépsége, megjelenése a döntő tényező és ott, ahol a
közönség beéri a puszta Iátványossággal,

Mondják, hogy Amerikában, ahol a rolhanó élet, az idegekre menő pénz
szerzés sokkal inkább kifárasztja az embereket, mint földrészünkön. a közön
ség nagyjából ma is inkáblb a látvanyos produkcíókért, érzelgős vagy izgalmas
történetek kedvéért jár mozíba s esze ágában sincs, hogy a filmtől holmi gon
dolkoztató élményt várjon. Sőt. Szinte megköveteli, hogy míndent jó alaposan
megmagyarázzon a rendező, színte a néző szájába rágja a mondanívalót, Jaj
tehát annak a drámának, amelyik reális akar lenni - elég reális az élet -,
amelyik nem a könnyzaeskókra, !hanem csupán az emberségre épít. Iszonyú
bukás lenne az ilyen darabnak a sorsa. Tudja ezt minden hollywoodi kezdő,

s ezzel a gyakorlattal még a nagyok sem igen mernek szakítani. Még a leg
igényesebb témák feldolgozásánál is engedményeket kénytelenek tenni ebben
az irányban - így történt például az Anna Frank naplója esetében is. Am,
hogy Amerikában mennyire szabály a szabály, azt csak most láttuk az Egy
krumpli, két krumpli vetítésekor ...

Egy elhagyott fiatalasszony új munkahelyén mind rokonszenvesebbnek
találja egyik munkatársát. Az egyre kedvezőbb benyomásokhoz hozzájárul,
hogy kislánya is csakihamar őszintén megbarátkozik az újsütetű ismerőssel.

A vonzalom szerelemmé fejlődik. Bonyodalmat csupán az okoz, hogy az illető

féTifi - néger. Kettejük közeledését nem csupán a kisváros társadalmi veszi
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rossznéven, hanem a néger férfi szülei is kézzel-híbbal hadakoznak ellene.
~rthető, hiszen abban a társadalomban, ahol a bőrszín szerinti rnegkülönbözte
tés szokott dolog, szinte természetellenesnek hat az efajta vonzalom. Házas
ságuk mindezek ellenére létrejön, sőt fíűgyerrnekük is születik, aki azután a
nagyszülőket is megbékíti: végre befogadjálk fehér menyüket. A fiatalok fél
revonultan, csendes boldogságban élnek míndaddlg, amíg váratlanul fel nem
bukkan a fiatalasszony eísö férje, akiben feltámadnak az apai érzelmek s ma
gának követeli a kislányt. Az anya természetesen hallani sem akar a dolog
ról, s igazsága tudatában a harcot választja a színésbőrű mcstohaapa is. A
nagyszülők azonban, akik nyilván több tapasztalattal rendelkeznek a négerek
jogait illető kérdésekben, a menekülést tanácsolják.

A fiatalok azonban elutasítjálk ezt a lehetőséget s a továbbiak folyamán
merő vesszőfutás a szarencsétlen házaspár élete. ügyük teljesen reménytelen.
Az első férj ízléstelenill és durván viselkedik volt feleségével s a második férj
még meg sem védheti ezektől az inzultusoktól. A bíróság körültekintően jár
cl a gyermek dolgában, megállapítja, hogy a kislány otthoni körülményei
nemcsak kifogástalanok, hanem a 'lelhető legkedvezőbbek. Am az apa döntő
érvvel áll elő: mi lesz ezzel a fehénbörű Iánnyal, ha néger környezetben nő

fel? Vajon ez a puszta tény nem fogja-e kedvezőtlenül befolyásolni további
életét, nem bélyegzi-e meg a társadalom előtt az, hogy négerek nevelték?
Nos, ezek előtt az érvek előtt a bíróság is meghajol: a gyermeket a fehér apá
nak ítéli oda, annak ellenére, hogy ez az apa felelőtlenül elhagyta gyermekét
s éveken át a legcsekélyebb rnértékben sem gondoskodott róla. A film azzal
a jelenettel zárul, hogy az apa eljön a gyermekért, akit az anya szabályosan
átad neki s vele együtt a kislány minden holmiját, ruháit és játékait. A gyer
mek sehogy sem érti a helyzetet, valahogy úgy érzi, anyja már II-em szeretí,
hiszen engedi, hogy egy alig ismert férfi elvigye. Elkeseredésében megüti édes
anyját s ez összeszorított ajkakkal tűri gyermeke kitörését. Az autó végre el
indul s hiába fut utána a fájdalmában örjöngő fiatalasszony. Az anya és az
ember megalázása egyaránt teljessé válik.

Hollywoodtól független alkotógárda készítette ezt a filmet, amely rá akar
világítani a fajgyűlölet tarthataüanságára, embertelen voltára. Larry Peerce
rendező azonban szabályos giceset hívott életre. Művében szó sincs drámai
vonalvezetésről, egységes szerkesztésröl, "nagyjelenetek" laza láncolata ez a
film, amiket állóképnek ható laposságok, üresjáratok férce fűz össze. A né
zőnek úgy rérnlík, míntha évtizedekkel vinné vissza valami időgép a néma
film korába, azokba az évekbe, amikor Clara Bow és- Rodolfo Valentino tépe
gette a szíveket és facsargatta ki a könnyeket. Am az akIkori sztárok mégis
csak csillagok voltak a film egén, az Egy krumpli" két krumpli szereplői vi
szont igen messze esnek mínd mesterségbelí tudásban, mind pedig megjele
nésükben ezektől az egykor bálványozott elődöktől, Kár a kitűnő térnáért és
ezen belül a számtalan elszalasztott lehetőségért. (Bittei Lajos)

AZ IGAZSÁGOSSÁG :ÉS A SZABADSÁG HŰSE: LINCOLN. Száz éve
annak, hogy véget ért az emberiség történelmének legsúlyosabb küzdelme:
az Eszakamerfkai Egyesült Állarnokban megvívott polgárháború. És cente
náriumát üli a világ annak is, hogy közvetlenül Dél fegyverletétele után,
a béke első felderengő napjaiban orvul meggyilkolták az Umiónak mindeddig
legjelentékenyebb elnökét: Lincoln Ábrahámot. A századik évforduló alkal
mából könyvek és tanulmányok tömege jelent meg világszerte Lincolnról és
a polgárháború történetéről. A publikációknak ezt az elképesztő bőségét nem
-csodábhatluk. Hiszen az Unió szét nem bomlása jelentős kihatással lett más
világrészek sorsára is, Lincoln pedig egyike azoknak a kivételes formátumú
történelmi nagyságoknak, akikre mindig csak hálával és tísztelettel tekinthet
vissza az emberiség.

A kérdésre, hogy mi volt az a cselekedet, amellyel Lincoln maradandó
-emléket állított magának, könnyű felelni: a Taibszo1gasAgnak, mint jogi intéz
ménynek felszámolása az Unió egész területén. Nagyságát azonban nem egye
-dül a cselekedetei, a "művei" határozzá:k meg, hanem az egyénisége és emberi
magatartása is. Lincoln alakja magában is rendkIívill i:z.gaJmas és vonzó. Rend-
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kívüli hatalommal rendelkezett, de sohasem szerette és élvezni sem akarta a
hátalmat, s már csupán ez a jellemvonása ritka jelenséggé teszi a történelmi
szerephez jutott államférfiak és rpolitikusok sorában. Lincoln legnagyobb kor
társainak fLgyelmét sem kerülte el ez. Marx és TolsztoJ például egyenesen ho
méroszi, dantei, shakespearei mértékkel tisztelik meg Lincoln alakját, mert
csak a költészet Iángeszű halhatatlanjaihoz tudják hasonlítant politikai zsenijét.

Lincoln varázsa részben abban rejlik, hogy úgy lép elébünk, mint a nép
mesék hamuban sült pogáesával útrakelő gyermeki hőse, aki sárkányokat
győz le, királyságot szerez és minden poklokon át megküzd az igazságért.
Koldusszegény kétkezi emberek fia és unokája. Küzdelmes gyermekkora, rnin
dent egybevetve, csupán egy esztendei iskoláztatását tette lehetővé az őserdő

től frissiben elhódított, szétszórt településeken. A gyermek Lincolnnak hosszú
Ideig egyetlen olvasmánya a család féltve őrzött Bibltája volt, amelyből vasár
naponként csak olvasni, de írni nem tudó édesanyja mondta fel aszöveget.
Később, amikor már a század egyik legkiválóbb szónokává és az angol próza
stílus mcsterévé nőtt Lincoln Abrahám, első és egész életére elhatározó olvas
mányélménye lépten-nyomon megmutatkozott, nemcsak a sűrűn használt bib
liai idézetekben, hanem mondatfűzésében és egy-egy beszéd teljes gondolati
felépítésében is. Lincoln lelkiségében is mindvégig elevenen ható erő maradt
a Biblia. A szerétet tana és az erkölcsi parancsok összessége vérévé vált.

Lincoln apja szegény, erdőirtó telepes volt, aki családjával az újkori nagy
népvándorlás szerény porszemeként görgött egyre nyugatabbra szereneset pró
bálni. A nagyapa szintén "pionír" volt. Ö még a fehérek térhódítása elől a
földjüket védelmező indiánok bosszújának esett áldozatául. A kor általános
jogi előírásainak megtelelően Lincoln Abrahám nagykorúsága napjáig, tehát
huszonegyedik évének betöltéséig. nem rendelkezhetett önálló jövedelemmel.
Másoknál végzett munkáinak bére is az apját illette. A rendkívül magasra nőtt

és elképesztő testi erejű, ám egyben félszeg ifjú Lincoln napszámosmunkát,
erdőirtást, később tucatnyi más szükségíoglalkozást űzött. Volt hajóslegény.
révész, boltossegéd, földmérő, postás, rakodómunkás és más egyéb. Ifjan fél
napokat gyalogolt az akkoriban lassan-lassan benépesülő, de részben még irtat
lan Középnyugat erdőségeiben és földútjain, hogy egy-egy könyvet kaphasson
kölcsön, Az ügyvédséget is kölcsönkönyvekből tanulja ki autodidakta módon,
és sikerrel teszi le a vizsgák sorát. Testi erejénél csak szellemi ereje volt sok
kalta nagyobb! Még mielőtt az ágrólszakadt pionír-fiú az ügyvédségtg vinné s
az újonnan alapított illinoisi Springf'ield városkába költöznék. polgártársai a
velük egyívású embert örömest választják az amerikai államszövetségnek
nemrégiben tagjává lett Illinois egyik képviselőjévé. így mdul el színte mese
szerű politikai karrierje, amely - néhány megtorpanás meg kihagyás közbe
ékelődésével - a legmagasabb amerikai tisztségig vezet.

Lincoln halálának centenáriuma alkalmából két magyar kiadványból is
merkedhetünk meg közelebbről a viszontagságos lincolni élettel, a rabszolga
felszabadítás tragikus époszával. Az egyik magyar könyv, amelyet érdeklődés

sei, haszonnal és művészi színvonala fQlytán élvezettel olvashatunk. Sós Endre
és Vámos Magda közel hétszázoldalas Lincoln-életrajza. Az első, tehát régóta
hiányolt, eredeti magyar biográfia a nagy amerikai államférfiúról. A másik
munka Carl Sandburg hat kötetes és majd tízezer oldalból álló művének egy
kötetbe tömöritett fordítása. A magyar szerzők rmrnkáját a Magvető, az ame
rikai költő-íróét a Gondolat kiadó jelentette meg.

Az 1878-ban született, tehát három év híján 90 esztendős Carl Sandburg
Amerikának nemcsak legöregebb, de sok tekintélyes szakember szerint leg
kiválóbb költője is századunkban. Svéd családból származik és a politikus
Lincoln szűkebb hazájában, Illinoisban nőtt fel. Sandburg majdnem féléletet
áldozott "földijének", Lincolnnak életrajzára. Könyve standard-műnek számít
a több, mint háromezer Lincoln-könyv sorában. Természetszerűen a két ma
gyar szerző is felhasználta számos adatát. A magyar olvasók zömének azonban
még a rövidített Sandburg-rnonográfia is túlságosan részletező és sok olyan
helyi jelentőségű leírást tartalmaz, ami kívül esik a magyar olvasó érdeklődési

körén, Ezzel szemben a Sós-Vámos féle Lincoln életrajz jelentős többlettel
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is szolgál számunkra. Megtudjuk belőle, hogyanegyvennyolcas szabadságharc
magyarországi ernigránsaí milyen jelentős szerepet vittek a rabszolgafölszaba
dító háborúban. Már előtte Kossuth is az északiak eszmekörébe illeszkedve
járta végig nevezetes amerikai szónoki körútját. A magyar Líncoln-életraizból
megismerhetjük mind az európai szabadságmozgalmak összefüggéseit az ame
rikai északi államok fejlődésével a múlt század második harmadában, mínd
pedig hazánkfiainak derekas helytállását a hatalmas küzdelemben.

Lincoln gyermek- és serdülőéveit a szabad ltszakon töltötte, ahol még csak
nem is látott színesbőrű rabszolgákat. De 'nagyon fiatalon hajózott végig a
"folyamok atyján", a Míssissippin, a legdélibb kikötővárosba, New Orleansba.
Úgy beszélik, hogy Lincoln ebben a városban látott először rabszolgaárverést.
Ez 183I-ben történt, amikor 22 éves volt. Az, ahogyan az ember-árut hirdették,
tapogatták. lemeztelenítették, egész életére gyötrő emléke maradt, s a fiatal
lélekkel megélt szörnyű tapasztalat indította el a nehéz küzdelmekkel teli úton,
amely végül százezrek vérének kiontása és mérhetetlen emberi szenvedés árán
a rabszolgafelszabadításhoz, a fajták közti jogegyenlőség elvének bátor meg
hirdetéséhez vezetett. Ennek az elvnek, a Jefferson szövegezte amerilkai Füg
getlenségi Kiáltvány eszméinek áldozta Lincoln Ábrahám életereje s munka
képessége javát, és 1865. április 14-én, nagypéntek estéjén azért gyilkolta meg
egy sikerekre s dicsőségre áhítozó, fanatikus ripacs, mert Lincoln neve a sza
badság eszméinek megtestülését jelentette.

A déli államok elismert nagy stratégájának, Lee tábornoknak utolsó csa
patai a nagypénteki elnökgyilkosságot megelőző Virágvasárnapon tették le a
fegyvert Észak előtt. Talán az igazi béke pálma- és olajágai hajlottak volna az
Egyesült Államok fölé, ha Lincoln kezében maradhat az újjáépítés, a lelki és
1'1 gazdasági rekonstrukció műve is. John Wilkes Booth, a nagyhírű színész
család tehetségtelen, elkényesztetett "szépfiú" sarjának gyilkos golyója azon
ban megfosztotta az Uniót ettől a lehetőségtől. Az igazi újjáépítés művét, a
valódi jogegyenlőséget,Észak és Dél gazdasági és lelki megbékélését pedig máig
sem sikerült tető alá hozni az Egyesült Államokban. Amit Lincoln megalkotott,
az a gyakorlati valóságban torzó maradt és csak a szellem magaslatain él 10
vább töretlen, fénylő eszmeként.

Hogy lent, a valóság küzdőterén mi van, megmutatta Kennedy meggyil
kolása Dallasban, megmutatja a színesbőrűek polgárjogainak teljességéért nap
jainkban folyó súlyos és a Ku-Klux-Klan tagjainak korioksága miatt gyrlkossá
gokig fajuló, ádáz kűzdalern. De a harc végső kimenetele nem lehet kétséges,
az igazságosságnak kell győznie. (Possonyi László)

BÁTHORY ANDRÁS ÉS BORROMEO SZENT KÁROLY BARÁTSÁGA. A
Pécsett 1964. május 19-én megrendezett L Országos iKamarakórus Fesztiválon
nagy feltűnést keltett Palestrímának, a "zene fejedelmének" egy eddig elfelejtett
alkotása. a "Báthoryak dícsérete." Utána a Magyar Rádió augusztus 13-án a
nagy közönség számára is lehetövé tette a Motetták ötödik könyvében talál
ható, Laetus Hyperboream kezdetű kórusmű megismerését, amelyet a "Pales
trina és a Báthoryak" című műsorszám keretében a Pécsi Kamarakórus adott
elő. Az értékes zenei relikvia az izgató kérdések egész halrnazát hozta fel
színre: hogyan került Palestrina kapcsolatba a Báthoryakkal? ki ez az alig
20 éves bíboros? hogyan jutott le Itáliában? míért éppen neki ajánlta a közel
60 éves Palestrina motettáinak ötödik könyvét? milyennek látta Palestrína e
nagyműveltségű fiatal humanistát, Erdély _eendő, tragikus sorsú fejedelmét.

Akkori rádióelőadásombannem térhettem ki egy sor olyan kérdésre, amely
nem tartozott szorosan a témámhoz. Igy például éppen csak érintettem Bát
hory András itáliai útjának egyes epizódjait, Kiegészítésül hadd széljak most
Borromeo Szetit Károllyal kötött barátságáról, A milánói érsek már régóta
ismerte a magyarországi egyházi ügyeket. Tudott dolog, hogy IV. Pius unoka
öccseként került 22 éves korában a vatikáni államtitkárság élére. Érintkezésbe
lépett János Zsigrnonddal, mert azt szerette volna, hogy a tridenti zsinatra ·ne
csak Ferdinand, hanem Erdély is küldjön követeket. Még szorosabb szálak
fűzték Báthory Istvánhoz, akivel levelezésben állt. A szent életű markáns ka
rakterű bíboros nagyraértékelte Erdély fejedelmét és Lengyelország királyát a
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katolikus vallási érdekek védelmében szerzett érdemeiért, kapcsolatuk kü
'lönösen akkor mélyült el, amikor az uralkodó 1583. őszén unokaöccsét Bát
hory Andrást elküldte Milánóba. Borromeo Károly öt napig látta vendégül a
fiatal klerikust, akinek lelkigyakorlatos beszédeket is tartott. A később nyom
tatásban is megjelent beszédek ihárom térnával foglalkoznak: a kifogástalan
papi életmóddal, a bensőséges lelkié!lettel s a felebaráti szerétettel. Inti And
rást, hogy ne kápráztaasa el az a fény és pompa, mely őt fejedelmi származása
míatt megilleti. A lelkigyakorlat élénken tükrözi a trienti zsinat reform-szel
lemét: ne rnulassza el a heti gyónást, áldozást, a jó könyvek olvasását, kerülje
a tétlenséget, a hívaágos társaságot; a felebaráti szeretet gyakorlásában Krisz
tus Urunk szenvedéseí és halála vezéreljék; legyen udvarában egy teológiai
doktor, aki Aquinói Szent Tamásnak Summájával ismertesse meg őt.

IX. Gergely pápa eleget téve Báthory István kérésének bíborosi rangra
emelte Andrást. Római tartózkodása alatt a Collegíum Germanico-Hungaricum
ban lakott, megismerkedett az akkori élet verető szellemeível. köztük Palestri
:nával is. Palestrína bizonyára a pápa szándékának tett eleget akkor, arnikor
a nyomtatás alatt álló motettáinak ötödik könyvét a fiataJ. bíborosnak ajánlotta,
:sőt il"óla és ki!rAlyi nagybátyjálról díesőítő éneket szerzett. De nemcsak Palestrína
örökítette meg könyv alakjában AJndrás nevét, hanem Borromeo Károly is, aki
még a lengyel követség római időzése alatt levél alakban nyomatta ki az András
számára Milánóban tartott lelkigyakorlatot. Erre a kis műre Báthory András
ugyancsak nyomtatott szövegben válaszolt. Megható szavakkal köszöni meg
a milánói érseknek :figyelmét és atyai barátságát. A humanista stílusban ÍIrt
alkotás égig magasztalja a szentéletű egyházfejedelmett "Ami az angyal volt
Lótnak, Ráfae! Tóbiásnak, Jeromos Nepotianusnak, az vagy Te nekem! Te
Barlám -én Jozefát. Te Pál -én Timótheus, aki nem szűnik meg oktatásodat
követni ..."

Amikor András megkapta a 'bíborosi kalapot, a milánói érsek azonnal le
vélben üdvözölte őt és atyai tanácsokkal látta el. András meghatottan vála
.szolt és újból gyermeki ragaszkodásáról biztosította a bíboros-érseket. Kije
lentette, hogy papi lelkületét az ő elvei szerínt akarja alakítani, lelkipásztori
működését pedig az ő szellemében fogja végezni. A milánóí érsek annyira meg
szerette András bíborost, hogy később is levelezett vele. ÖSszegyűjtött mun
káiban hat levél szól Andráshoz, Míndegyik atyai szerétetének tamujele.

(Barlay Űdön Szabolcs)

JEGYZETLAiPOK. (Kioktatás.) Évekkel ezelőtt írtam egy könyvei; ponto
.sabban másfél évtizedig dolgoztam rajta, és pár éve megjelent.

A következő évben egy fiatalember terjedelmes bírálatot írt róla. MegáJ
Iapította, hogy könyvem elejétől végig téves és ostoba. Ami tökéletesen rend
ben van: az író megírja, ami telik tőle; a kritikus megbfu-álja, ahogyan telik
tőle.

Két vagy három nap múlva hosszú levelei kaptam a krítíkustól, A megje
lent bírálattal, írta, nem egészen ért egyet, -mert csak a rosszat írta meg, a
jót nem, pedig némi jót is tudna mondani; mindenesetre közöljem vele, mit
gondolok a dologról általában, és bírálatáról különösen, Ami színtén rendben
van, bár talán nem tökéletesen. Mindenesetre válaszoltarn neki; az írónak 
írtam - a bírálatokra csak egy reflexiója lehet: a hallgatás. Az író megmondta
a magáét a művével; most már a krttikusé a SZiÓ. Az író lelke rajta, mit írt
rnűvében: a kritikus lelke rajta, milyen tisztességgel bírál.

Az illető azóta is derekasan forgatja itt-ott a fustélyát, ami ismét rend
ben van; bár akadnak, akik úgy vélik, a kritikus inkább használjon tollat,
mint dorongot, De hagyján: ki-ki ízlése szerint.

Az azonban már, úgy gondolom, egyáltalán nincs rendben, hogy ez a kri
tikus olyan fölényesen oktatja ki az egész magyar kritikát kritíkaí tisztesség
'ből, mintha ő lenne a kritikai tisztesség szobra.

Eddig még míndenkit rnegleckéztetett, élőket s holtakat egyaránt. Kivéve
önmagát, ~~L. ('I'. gy.)

Felel& ikiadó: Saád Béla.----
5052-65. FNyV. 5. - F. v.: Ligeti MIklós



SZERKESZTŐI ŰZENETEK

Idegen szavak. - Rónay Lászlónak "A harminc éves Vigilia első évtizede"
című tanulmányában: messianisztikus - a messíás (megváltó, szabadító) szó
továbbképzése; az értelme: szabadulást, megváltást hirdető, igérő. Ugyanebben
a cikkben: introvertált - a lélektanban használt kifejezé& az öntnagába néző,

befelé fordult lélek, egyéniség megjelölésére. Mihelics Vid "Eszmék és tények"
című rovatában: elit - a francia "elite" szónak a magyarban meghonosodott
változata; azt jelenti: kiválasztott, válogatott; általában valamilyen emberi
csoportosulás felső, kiemelkedő, legnemesebb rétegét nevezik így. Ugyanebben
a cikkben: terminológia - a latin terminus (kifejezés) és a görög logos (beszéd)

szavakból alkotott szó; az egy szakmában vagy tudományágban használt és
arra jellemző szakkifejezések összességét értjük <rajta. Ugyanebben a cíkkoen:
fázis - görög eredetű szó egy változássorozat egyes szakaszainak megjelölé
sére. Doromby KáToly "Színházi krónika" című rovatában: persziflázs - francia
eredetű szó; az értelme: valaminek a szavak, helyzetek, tények eltoraításával
történő kigunyolása. Ugyanebben a cíkkben: [arce - ugyancsak francia szó;
a Illem túl igényes humorú, míndenkí számára érthetően erőteljes vonásokkal
dolgozó tréfás! játékot, bohózatot hívják így.

Beethoven halála. - Beethoven halálának körülményeiről érdeklődik ol
vasónk. Egy könyvben ugyanis olyasmit olvasott, hogy a Missa solemnis szer
zője "öklét az ég felé rázva" halt volna meg. Nos, a nagy zeneköltő utolsó nap
jairól valóban többféle változat terjedt el. A leghitelesebbnek azonban mín
denképpen Anselm Hüttenbrenner visszaemlékezése tekintendő, hiszen ő egyike
volt annak a néhány leghűségesebb jóbarátnak ,akik az utolsó percig Beethoven
halálos ágya mellett maradtak. 1860-ban közzétett írásában Hüttenbrenner így
írja le az olvasónk által említett jelenetet: "Beethoven 3 óra óta hörögve, esz
méletlenül vívta haláltusáját. Egyszerre vakító villámfény világította be a szo
bát (odakint hó fehérlett), s hatalmas mennydörgés követte. A váratlan tüne
ményre, mely engem is megrendített, Beethoven felnyitotta szemét, felemelte
jobbját, s ökölbeszorított kézzel pillanatokig mereven nézett a magasba, ko
moly, fenyegető kifejezéssel, mintha azt mondaná: Dacolok veletek ellenséges
hatalmak! Távozzatok tőlem! Isten velem van! ..." A jelenet értelmezése,
amint látjuk, a jelenet leírójától származik. Elvileg tehát elképzelhető egy
másfajta, ha úgy tetszik ellenkező előjelű értelmezés is. Ennek azonban, túl
Beethoven egész egyéníségén, ellene mond az a tény, amelyről ugyancsak
Hüttenbrenner tudósít, hogy a nagy zeneköltő a betegek szentségeivel meg
erősítve fejezte be életét. Beethoven haldokolva is megköszönte a vigasztalást
a szentségeket kiszolgáltató lelkésznek. A halál 1827. március 26-án követke
zett be. Március 29-én temették el Beethovent; az utcákat beláthatatlan soka
ság torlaszolta el, s Mozart Liberaja búcsúztatta a nagy meatert. :Érdekes, hogy
a koporsó mellett többek között Schubert is ott haladt, jelképesen is átvéve
ezzel Beethoven zenei örökét.
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Hűséges olvasó. - Lapunk májusi számának "A kis út" című rovatára
reflektál olvasónk. Ez a cikk - mint írja -, olyan problémákat feszeget,
amelynek egy némileg más vonatkozása már többször elgondolkoztatta. "Gya
korló családapa lévén - írja olvasónk - rendszeresen a diákmiséken veszek
részt, amelyek az átlagosnál látogatottabbak. Megfigyelésem alapjául az itt
szerzett tapasztalatok szolgálnak., Hivatkozásul Radó Polikárp említett kis írá
sára, hangsúlyozni szeretném, egyet értek azzal, hogy "kár árgus szemekkel
figyelni", s így megfigyeléseim sem tudatosan erre irányuló tevékenységet je
lentenek, hanem, sajnos, kénytelen tudomásulvételt. Tudomásulvételét annak
a jelenségnek, amit talán a "templomi kellemetlenkedők" kifejezéssel lehetne
összefoglalni. Aligha kell kimerítő felsorolást adni, mindannyian ismerjük eze
ket a testvéreinket. A mise felénél érkezőt, aki azután kihívó, helyátadást ki
provokáló tekintettel sétál végig a padsorok között; azt, aki a padsor szélén
ülve tűri, hogy a később érkezők átevickéljenek rajta, de a világért sem ülne
beljebb; azokat, akik a gyóntatószék előtt fittyet hánynak a sortartás elemi
követelményeinek, a gyóntatószékbe bejutva viszont hosszú tízpercekig be
szélik meg azokat a problémákat, amelyek nyilván fontosak, de megtárgya
lásukra alkalmasabb időpont is választható, mint amikor többen akarnak még
gyónni, és nyilván áldozni is szeretnének. Nem ismeretlen az áldoztatórácsnál
elénk surranó, az áldozás idejére üresen hagyott helyünket elfoglalo, stb. sem.
Kevéssé épületes dolog, hogy a felsoroltak sajnos gyakran kerülnek ki idősebb

testvéreink köréből. Ne értsék félre esetleg csípősnek tűnő megjegyzéseimet.
Végtére emberi gyengeségek ezek, s a szerétet nyilván túl is teszi magát rajtuk.
De talán mégis hasznosabb az a szentmise, amit zavartalanul imádkozva, el
mélkedve töltünk el, mint az, amelyen a felebarátaink apró bosszantásai által
kiváltott érzelmeinken úrrálevés emészti fel szellemi energiánk nagy részét.
Úgy gondolom hasznos lenne, rendszeresen, visszatérően, a szentbeszédek ke
reteit" kihasználva a "templomi etikett" szabályainak ismertetése, szorgalma
zása."

Olvasónk észrevételeivel mindenben egyetértünk. Sajnos valóban előfor

dulnak az általa leírt jelenségek, amelyek rníndegyike megannyi vétség a ke
reszténység legalapvetőbb parancsolata, a szeretet ellen, s amelyek ilymódon
kétségessé teszik az összes többi vallásos gyakorlat értékét is. Ami pedig a
diákmíséket illeti, a papság rendszerint felkéri a híveket, hogy azok a felnőttek,

akik nem tudnak hosszabb ideig állni és csak ülve tudják a mísét végighall
gatní, ne ezeket a miséket látogassák, hogy a padok a gyermekek számára
üresen maradhassanak. Nem kényelmi, hanem lelkipásztori igény ez, mert a
templomban szétszóródott és a felnőttek között botladozó gyermekekkel nem
lehet rendesen foglalkozni.

"Erdő-mező". - Megértjük, hogy olvasónk szeretettel dédelgeti ezt a ked
ves emlékei, amelyet - némi túlzással - "élete legnagyobb élményének" ne
vez. Sajnos azonban feltevésében mi sem tudjuk megerősíteni. Hitünk tanítása
szerint "visszajáró lelkek" semmilyen formában nincsenek. Ha a szóbanforgő

"búcsú", a halál időpontjában történt volna, akkor még elképzelhető lenne,
hogy valamiféle "telepatikus megérzésről" és annak a hallott hangok formájá
ban történt kivetítéséről van szó. Igy azonban bele kell nyugodni, hogy bi
zony - mint ön is írja - hallucináció volt.
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