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ORTUTAY GYULA

A NEMZETI EGYSÉG ÚTJAN
Van Szekfű Gyulának, a nagy' katolikus történetírónak egy vívódások

ban, tanulságokban gazdag könyve, 1948 nyarán jelent meg: F o r r a d a lom
u t á n a címe. Ebben a könyvében saját történettudósi, politikai gondolkodói
múltjával néz szembe - önkínzó, de igazmondó vallomás ez. Önmaga bírá
lata is (nem véletlenül őrizte meg e kötetében a "Valahol utat vesztettünk"
dkksorozatát) s emellett és elsősorban a kiegyezés utáni, két világháború
közötti magyar vezető osztály és középosztály kegyetlen bírálata. Ez a ket
tös bírálat mondja ki: forradalomnak kellett jönnie, új vezető osztályoknak,
a demokrácia népi formáinak kellett megszületniök, hogy a magyarság nem
zeti egysége valósággá váljon. Szekfű már a negyvenes évek elején rádöbbent
politikai, történetfilozófiai elveinek csődjére s becsületére legyen mondva, a
következtetéseket levonta, saját munkásságával fordult szembe s kereste a
kivezető utat.

Nem egyedül volt e tépelődő keresésben. Igy jutott el - régibb polttikai
nézeteivel szembefordulva - a nemzet mártírhalált halt hiise, Bajcsy-Zsi
linszky Endre is a haladó baloldali erőkkel, az illegális Kommunista Párt
vezetőivel való baráti, harci szövetségig. Igy jutott el a parlamenti vitáktól,
polemikus cikkektől a katonai ellenállás szervezéséig - felismerve, hogy a
kommunisták mutatták a nemzet számára az egyedül lehetséges utat, a
kommunisták dolgozták ki az igazi nemzeti egység politikai alapjait. Kár
lenne már elmélkednünk - nem lenne tanulság nélkül való - mit jelentett
volna nemzetünk számára, ha sokkal többen, ha az egész nemzet követi ezt
az utat, ha seregek csatlakoznak a Petőfi-szobor körüli tüntetéshez, a Tör
téneti Emlékbizottsághoz, ha az illegalitás, a börtönök, büntető táborok elle
nére is szervezkedő, egységes nemzeti politikát hirdető kommunistákat kö
peti a magyar nép. Történeti, társadalmi okai voltak, a Horthy-féle vezetés
bűne volt, hogy nem így történt.

Igy is, ma is példa a nemzeti ellenállás története: arról vall, hogyama.
gyal' nemzeti politikát a kommunisták dolgozták ki - egész népünk szá
mára. Történészeink megírták, hogy a nemesi nemzetben a népnek nem volt
helye s Arany János kérdezte már, hogy a dologként dobált s emberi jogok
kal nem rendelkező magyar jobbágytól ki várhat nemzeti érzést? Illyés sem
panaszolta másként a puszták népének a sorsát a két világháború között.

1945, a felszabadulás helyezte jogaiba a magyar munkást, a magyar pa
rasztot - egész dolgozó népünket. Hogy jelképesen mondjam: Kodály Zol
tán azt kívánta, hogy a magyar nép daloló nép legyen, - a szocializmust
megvalósító magyar nép nemcsak dalolni tanult meg újra, hanem dirigáIni is
- nem énekkarokat, hanem népünk jelenét, jövőjét. Az elmúlt 26 év legna
gyobb tanulsága éppen az, hogy a s z o c i a l i z m u s f e l é p í t é s é vel
e g y i d e j ű l e g t e r e m t e t t ü k m e g a mind teljesebb, mind gazdagabb
ta1·talmú n e m z e t i e g y s é g e t. Nem a munka végénél tartunk, de hibák,
tévedések, nehéz konfliktusok után bátran mondhatjuk: egyre előbbre ju
tottunk a szocializmus felépítésében, társadalmunk ereje, egybeforrottsága
egyre kézzelfoghatóbb s e z a val ó d i n e m z e t i e g y s é g l é n y e g e. Jo
gosan mondotta Kádár János Kőbányán: "Az elmúlt négy-öt év vagy hosz
szebb időszak munkájának, harcának legfontosabb eredményét abban látjuk,
hogy erősödött a párt és a tömegek összeforrottsága; lé t r e jö t t, e r ő s ö d i hl
a s z o c i a l i s t a n e m z e t i e g y s é g; megszilárdult a munkáshatalom;
munkás-paraszt államunk, a Magyar Népköztársaság."
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Igen, a lényeges éppen az, hogy a s z o c i a l i s t a n e m z e t i e g y s·é g
l' Ő l beszélhetünk - ennek a jó útján járunk, céljaink, módsze1'eink világo
sak, egyértelműek, a nép erősödő hatalmát szolgálják. Ma már a kommunis
táknak nem kell magyarázniok a népfrontpolitika lényegét, párttagot, pár
tonkívülit, ateistát, hivőt összefogó erejét. A párt vezetését, szövetségi poli
tikáját egész népünk elfogadja, politikai gondolkodásának, mindennapi cse
lekvésének alapja lett ez a szövetségi, ez a népfrontpolitika. Jó tudnunk,
hogy ennek a népfrontpolitikának gyökerei a két világháború közötti véres
éve/dg nyúlnak s jó tudnunk, hogy azoknak a véres éveknek az áldozata
nem volt hiábavaló. Aldozatok, nehéz tévedések után ezeknek az évtizedek
nek a termése is beérett. Ezért tudtunk újra munkához látni 1944, 1956 után,
ezért hivatkozhatunk az elmúlt évtized belpolitikai, gazdasági, nemzetközi
eredményeire.

Jó, bíztató, szilárd eredmények ezek, a párt szövetségi politikájának
eredményei, az egész ország összefogott, szívós munkájának eredményei. Igy
haladunk előre a szocializmus útján a szocialista nemzeti egység útján. Szo
dalistává válik a mi népünk s ez a történeti változás őrzi nemzeti létünket;
a magyar nép életének, múltjának minden értékét. jövendő fejlődésének min
den lehetőségét. A dolgozó osztályok egysége az alapja a nemzeti egységnek
s ez a szocialista politika emelte a ?nagányos maquar népet a nemzetek erős

szövetségébe, a szocialista államok szövetségébe. Szekfű szavaival - valóban
forradalom után vagyunk, a nemzeti, a társadalmi lét magasabb fokára lép
tünk - a szocialista nemzeti egység útján.

ISTEN HAMIS KÉPE

Egy napon több ateista értelmiségivel vitatkoztam. Ok tagadták Istent, s én
hallgattam őket. Ekkor sajátságos benyomásom támadt: azt tapasztaltam, hogy
amit ők elutasítottak, azzal én is tökéletesen egyetértettem, anélkül, hogy hitemet
bármi módon megtagadtam volna. Hagytam, hogy az eset így fejeződjék be, de
magatartásom továbbra is foglalkoztatott. Szeminarista koromban bizonyára har
coltam, érveltem, hevesen vitatkoztam volna. Mi történt hdt velem? Később [et
ismertem közönyöm okait: az az Isten, akit ők a jelenlétemben cafatokra téptek,
nem is az én Istenem volt. Nem Jézus Krisztus volt ez, hanem csak egy karika
túi'a, egy bálvány, s ezt a hamisitványt ők éppoly elviselhetetlennek tartották, mint
én! A "mi hitünk "más" volt! Mégis nyitott kérdés marad a következő: hogyan
lehetséges, hogy jóakaratú emberek (sokan közülük keresztény környezetben nevel
kedtek!) ilyen torz képet alkothattak hitünkröl? Hogyan lehetséges, hogy ekkorát
tévedhettek a mi Istenünket illetően? Erre a kérdésre csak egyetlen válasz van,
és az valamennyiünket mélységes lelkiismeretvizsgálatra kényszerít: mi magunk
adtuk nekik ezt a képet. Szemükből kiolvas hattam azt a benyomást, melyet ben
nük keltettünk, s az, amit tekintetük tükrözött, éppenséggel nem volt valami lel
kesítő! Nem a mi hibánk-e, ha ilyen hamis képet alkottak maguknak arról az
Istenről, akit a Szeretet képévé kellett volna nyilvánítanunk?

(J. C. Barreau: La foi d'un paien)
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HORVATH LASZLÓ

, , ,
VEGE AZ EGYHAZI SZOLGALATNAK?

Az egyházi szolgálat kifejezés kétféle értelemben használható: jelentheti az
egyház működését a világban, de gondolhatunk az ún. "egyházi emberek", papok,
szerzetesek tevékenységére is. A tanulmány címe mind a két jelentésre gondol, és
azt a kérdést veti fel, hogy valóban feleslegessé vált-e az egyháznak és pápság
nak eddig gyakorlatban lévő, nagyjából kétezer éves szolgálata.

A probléma ebben a formájában nem a szekularizáció kérdését jelenti (azzal
kapcsolatban olvashattuk Nyíri Tamás írásait: Vigilia 1969 március és 1970 má
3US), bár természetesen vannak érintkezési pontjai. Ha a közhasználatú te1'mino
lógia kifejezését keressük, akkor inkább a "laicizáció" nevet kell említenünk. Míg
a szekularizáció az egyház és a világ kapcsolatában jelentkezik, 'vagyis egyházi
"külügy", addig a laicizáció az egyház tagjai között merül fel, '!:agyis egyházi
"belügy".

A szekularizáció magának a vallásnak, istenhitnek, a transzcendensnek, világ
jelettinek az aktualitását vonja kétségbe. Ennek oka az, hogy korunkban a "saecu
ium", az evilági élet többé már nem elviselni és túlélni való átmenet, "múló pil
lanat", vagy éppen "siralomvölgy", hanem formálható, alakítható, kedvünkre és
hasznunkra fordítható, sőt a társadalom számára örökre szóló lehetoséq. Az em
bert egyre határozottabban átjárja az a hit, hogy érdemes e világban élnie, és amit
nem nyerhet el a múlandó individuum, az egy-ember, azt elnyerheti a mi mun
kánkból a múlhatatlan közösség: a társadalom. Ebben a szemléletben kevesebb
hely marad a "másvilágnak", amely a látszat szerint nem sok befolyással van
földi boldogulásunkra, nem viszi előre annyira sürgető evilági problémáink meg
oldását.

A laicizáció viszont - továbbra is a hitben élve, az evilági és túlvilági el
választhatatlan egységét vallva, a transzcendentále evilági szükségességét meg
értve - a speciálisan vallási, papi, egyházi tevékenységet, annak hivatásszerű gya
korlását nem tartja időszerűnek. Itt most már nem az antiklerikalizmus ha.1·cairól
van szó, nem a világi jellegű papi uralom monopóliumának letöréséről, hiszen
e=en 1'emélhetőleg már túl vagyunk, hanem egy olyan hivő irányzatról, amely
egészséges formájában "a világiak nagykorúsága" nevet kapta, de mintha már a
régi (vagy még meglévő) klerikalizmus szélsőséges ellenpárja akarna lenni, afféle
veszedelmes "l a i k a l i z m u s", Laikalizmusnak neveznénk azt az irányzatot, amely
idejétmú~tnak tartja és megszüntetné a külön vallási tevékenységet. Nincs benne
SEmmi ellenséges szándék, elismeréssel adózik az elmúlt két évezred munkájának,
de szerinte az egyház olyan érettségi [okot ért el, olyan eredményeket, amelyek
már feleslegessé teszik a klasszikus módszereket. Az egyház és az egyházi szemé
lyek eddigi szolgálatát elvégzi már a kereszténységben felnőtt társadalom és a
laikus keresztények, tehát nincs szükség többé egyházra és klérusra.

Az egyház szolgálata a világban

Az egyháznak mint szervezetnek az a hivatása, hogy terjessze, hirdesse Krisz
tus evangéliumát és folytassa az üdvözítés munkáját. Ennek érdekében, vagy ez
zel. párhuzamosan kapcsolódott bele a történelem folyamán a szociális, kulturális,
sőt politikai tevékenységbe is: igyekezett gondoskodni a szegényekről, szenvedők

1'ől, legalább enyhíteni fájdalmaikat; a művészet sokféle alkotÍísával törekedett
közelebb vinni az emberek lelkéhez a hit megértését és az istenszolgálat örömét;
és a diplomácia vagy a hatalmi erő segítségével akarta elhárítani az egyház mű

kiuiését gátló akadályokat. Ezekről a "mellékfoglalkozásokról" - bölcs 'Yneggon
dolás után, vagy a kényszerítő körülmények miatt- az egyház végleg lemondott.
Lemondott a hatalmi politika eszközeiről, és ennek mindnyájan nagyon örülünk.
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A szociális kérdés rendezését korunkban egyre jobban a társadalom, az állam vál
lalja magára, mégpedig nem csupán a keresztény laikusok veszik át a papoktól,
hanem a nem keresztény, sőt ateista személyek, szervezeték és hivatalok.

A művészetek nem választhatók el ilyen' könnyen az egyház életétől: amíg
liturgia lesz, addig lesz egyházművészet is. Templomot építeni, egyházi zenét al
kalmazni, liturgikus eszközöket készíteni nem lehet művészet nélkül.

Az egyház ezeken a területeken sohasem volt egyeduralkodó: az egyházBn
kivül is. volt mindig politika, emberszolgálat és művészet. De kétségtelen, hogy
nagyobb részét az egyház intézte..Korunkban mindezt többségében a szekularizált
társadalom vette át, és az egyház kezében csak egy kis töredéke maradt. Nincs
is ezen a téren kiilönösebb panaszunk vagy problémánk: ezek a tevékenységek 
ha elválaszthatatlanok is az egyháztól - nem tartoznak az egyház lényegéhez,
jőleg pedig nem monopólium-jellegűek.

Nagyon valószínű, hogy mindebben az egyház továbbra is vállalja a részét,
főképpen azokon a vidékeken, ahol a társadalom, az állam még nem képes át
venni a teljes munkát (fejlődésben elmaradt országok). ~s ha talán nem is pap
jai, de laikus tagjai által az egyház mindig jelen lesz az evilági munkákban, al
kotásokban. Aggasztóbb lenne azonban egy olyan okoskodás, amely az egyház
lényegi tevékenységét is befejezettnek mondaná. Eszerint a kereszténység eszméi
már eléggé átalakították a világot, a kereszténység humanízmusa, erkölcsi elvei
megtermékenyítették a társadalmat, még a kereszténység nélküli, sőt ateista for
radalmak is a krisztusi eszmékből sarjadnak, nincs tehát szükség arra, hogy az
egyház prédikáljon.

Ezt az érvelést nem fogadjuk el. Igaz ugyan - és ez örvendetes -, hogy a
kereszténység eszméi jelen vannak a világban, de ezzel nem lett feleslegessé az
egyház missziós küldetése (misszió alatt értve minden igehirdető szolgálatot). Az
emberi lélek és a történelem elegendő bizonyságát adta már annak, hogy az
egyszer átvett és elért erkölcsi színvonal nem sérthetetlen, nem rendíthetetlen.
Mindig kell lennie "valakinek", egy olyan közösségnek, amely hitelesen őrzi és
hirdeti a lényegében változatlan keresztény erkölcsi rend törvényeit. Ugyanez a
helyzet a hit igazságainak védelmében is.

A klerikusok szolgálata az egyházban

A zsinat után nem csupán egyéni biztatások, hanem hivatalos állásfoglalás
nyomán is folyik a világiak térfoglalása az egyházi "hivatalokban". ~rthető, hogy
ez nem megy valami gyorsan és könnyen, és nem is egyformán. Téved,' aki a
laikusoknak valamiféle régenvárt "felszabadításáról" beszél, mert nagyobb részük
érdektelenül nézi ezeket az új ámmlatokat. Sajnos, nagyon jól megtanulták (?)
vagy megszokták, hogy az egyházban mindent a papok csinálnak, és a "híveknek"
csak egy tudományt kellett elsajátítaniuk: az engedelmességet. Nem a világiak
l,ii.ne, hogy olyan keveset értenek az egyház tanításához, meg az egyház belső

lényegéhez is. Igy aztán a bölcs, hasznos és jogos tanácsok, követelések mellett
gyakran erősebben szólnak az ellentmondás jogát élvező, meggondolatlan kritikák
és kontestációk.

A papságon belül a tagadhatatlan (és érthető) hatalomféltés, féltékenység és
maradiság mellett ott van egy jogos aggodalom is: attól tartanak, hogy "kitúrják"
őket az egyházból. Talán koratnak és nevetségesnek látszik az aggódás, de jó lesz
idejében leszögezni: a papok is Isten népének polgárai, és nem idegen hatalomtól
nyakunkra küldött tisztviselők.

A régi gyakorlat nagy hibája volt, hogya papi méltóság (túl)-magasztalása
közben hallgatott arról, hogya laikusok is részesei Krisztus papságának. Ne es
sünk most a másik végletbe azzal, hogya laikusok érettségének, hivatásának és
méltóságának emlegetése közben elfeledkezünk arról, hogy a papok - "laikusok,"
is. .. Mert ahogy a püspök nem szűnik meg presbiter lenni, sem a presbiter
dialconus, úgy az egyházi rend semmiféle fokozata sem szünteti meg az egyház
tagság előbb már birtokolt jogait (laikus). Ahogya klerikalizmus régen falat húzott
"papok és hívek", vagyis klerikusok és laikusok közé, úgy építhet a lerombolt régi
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helyébe újat a laikalizmus, és ennek megint az lehet az eredménye, hogy eltávo
lodnak. egymástól azok, akiket Isten "egybekötött" az egyházban. Az az egyház,
amely csak papokból állna, már nezn lenne normális egyház, de egy csupán laiku
sokból álló közösség sem teljesen Krisztus közössége. Valamilyen formában min
denkor kell lenni olyan embereknek, akik kézrátétellel apostoli ősöktől apostoli
kii,ldetést kapnak az egyház t:ezetésére és szolgálatára. Mert mindkét fél - akár
azok, akik a papok különleges helyzetét hangsúlyozzák, akár azok, akik a papot
feleslegesnek tartják - megefeledkezik arról, hogya klerikusok a laikusok közül
kerültek ki. A pap nem egy uralkodó dinasztia leszármazottja, nem is egy oszály
vagy réteg tagja (ettől is megment a papi nőtlenség), hanem egy ami testvéreink,
barátaink és társaink közül.

A világiak egy része, és ami még elszomorítóbb: a papok egy része is azt
hiszi, hogy a klerikusi pályára úgy van predesztinálva az ember, hogy olyan kü
lönleges alkattal jön a világra, hogy csak pap lehet belőle fejlődése során. De
még többen vannak olyanok, akik abban hisznek, hogy a reverenda felöltése,
'L'agy a papszentelés szertartása az emBeri alkat teljes átform'álását eredményezi:
az ember teljesen kivetkőzik közönséges emberi mivoltából, megszűnnek általános
emberi tulajdonságai és valamiféle új élőlénnyé alakul, amelyet nem lehet többé
eredeti értelmében embernek nevezni. Ezt a babonát vagy mítoszt sokan tudato
san melengették vagy hirdették is, és gyakran sikerült ezzelpapjelölteket és pa
pokat egészen elidegeníteni a társadalomtól, a hétköznapi embertől, az' általános
kereszténytől: a laikustól. Ped'ig - a szélsőséges eseteket nem számítva - a papi
hivatás mélyén a keresztényi hivatás rejtőzik. A legtöbb fiatalban, aki bekopog
cl papnevelő intézet kapuján,. a Krisztus iránti rokonszenv a vonzóerő, és a ke
resztény eszme teljes megvalósításának vágya indítja erre a lépésre. Ezek az em
berek Krisztus ügyét szerető és szolgáló emberek akarnak lenni. Igyekeznek is
őket azzá képezni a teológián, és amikor már úgy tűnik: értik a kereszténységet,
és Krisztus ügyének szolgálatára kedvük és rátermettségük van, felszentelik őket.

A mi egyházunkban nem pr6fétafiak net,elkednek pr6féták mellett, nem va
rázsIócsemeték varázsl6k mellett, nem is papfiak papi apák mellett, hanem a nép
fiaiból, az utca embereiböl verbuválódnak az egyház szolgálatának újoncai. Laiku
sokból lesznek a klerikusok, állandóan friss anyagból alakul a klérus, az egyház
szolgálattevői, ügyintézői, vezetősége. Ezek a vállalkozó férfiak nem emberségük
ből akarnak kivetkőzni, nem laikusi állapotukat ak.arják megtagadni, nem kereszté
nyi hivatásuktól akarnak menekülni, hanem inkább ezt beteljesíteni, egészen szol
gálni, hivatásszerű szolgálatára beöltözni akarnak. Igen: a kléms tagjai vegyék
»éare tudomásul, hogy az egyház dolgaiba a laikusoknak is beleszólási joguk van.
De a laikusok is idejében értsék meg, hogya klérus tagjainak is van joguk az
egyház ügyében sz6lni és cselekedni, hiszen ezért lettek papok.

Annak csak örülhetünk - és féltékenység nélkül örüljünk --, hogy teológiai
lug 1,~pzett laikusok jelentl<eznek az egyházban, hogy a világi hívek i~ részt kérnec
és vállalnak az egyház üdvözítő munkájáb61, de értsük meg, hogy a papok is ezt
akarják, ezért lettek papokká, erre szánták egész életüket, minden tehetség1iket.
Tragikus "fejlődés" lenne, ha a hittudományt kizárólag laikusok vennék a ke
zükbe, és a papok teológiai képzettség nélkül tevékenykedő liturgikus ceremó
náriussá válnának. Az lehetséges, hogy az evangélium üzenetének továbbadásában,
a hithirdetésben laikus hívek állnak majd a nép előtt, ők (is) tanítanak majd a
teológiai főiskolákon, ők veszik át talán az egyházkormányzás egyes területeit is,
de mindezekből nem lehet a papokat k.irekeszteni, és mint .susztert a kaptafához",
"t'isszaküldeni" őket az oltárhoz. A katolikus presbiter éppen olyanféle pap (ha
egyáltalán jó a pap elnevezés), aki nemcsak áldozatbemutatással és liturgiával fog
lalkozik, hanem sok mással is, ahogy ezt elődei, az apostolok tették. Sőt, mi több:
továbbra is joguk lesz a papoknak, éppúgy mint minden világi hivőnek, érdek
lődni, és kellő szakértelemmel állást foglalni a tudomány, a művészet és a társa
dalom "laikus" kérdéseiben is, és ezekben közreműködni, dolgozni is. Mert a pap
is ember, és nem csupán gyengeségeiben, esetleges bukásaiban, hanem képességei
ben és cselekvő akaratában is.
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A

NYUGAT
EMLÉlíE

Mit jelent a Nyugat a magyar irodalomnak: ez ma már irodalomtörténeti köz
hely. Mit jelentett az íróknak, költóknek: ezt az alábbiakban négy nemzedék képvi
selőinek vallomásai mondják el. Fönnmarad a kérdés: mít jelent a Vígiltának ; éle
sebb fogalmazásban: hogyan kerül a Babits halálával, harminc éve megszűnt lap
emléke a Vigiliába ? Mert ugyanebben az élesebb fogalmazásban vetették föl egye
sek ugyanezt a kérdést januári Bartók-számunkkal kapcsolatban is.

Próbáljunk tehát felelni rá: mi köze a Vigiliának Bartókhoz? Nem be
szélve arról, hogy aki katolikus, azaz egyetemes, az - mint Sík Sándor ismétel
ten megmondta - semmiféle művészí értéket nem utasít el magától; nem beszélve
a bartóki zenének nem egyedül a harmadik zongoraversenyben észlelhető (s ott már
csak nevén nevezett) "andante reltgioso" pillanataitól: a kapcsolatot egyszerűen a
tények dokumentálják, vagyis Bartók kezdettől fogva való jelenléte a Vigiliában,
amiről a régi évfolyamok (főként Demény János írásai) épp úgy tanúskodnak,
mint Bartók részvétele a Vigilia zeneakadémiai estjén és könyvnapi sátrában.

A Nyugat kérdésében sem beszélve más kérdésekről (melyekről azonban hasz
nos lenne alaposan, kellő tárgy- és korismerettel beszélni egyszer), csak a tényekre
utalunk: Harsányi Lajos, Sík Sándor nyilatkozataira arról, mit jelentett fejlődésük

ben a Nyugat; a Vigilia egész "irodalmára", mely kezdettől fogva a Nyugat vágta
csapásokon haladt; Sík Sándor egyetemi előadásaira, melyek a fiatalabb tanár
nemzedékekben tudatosították a Nyugat [elentőségét és értékeit; végül - sok min
den egyéb mellett - Babitsnak (a Bartókéhoz hasonló) jelenlétére a meginduló
Vigiliában. Arról sem beszélve legvégül, hogy minden termékeny magyar hagyo
mány örökösének tudjuk és valljuk magunkat.

FALU TAMÁS

A Nyugat írójának, költőjének lenni rangot jelentett, mert a lap míndjárt
megjelenésekor országos érdeklődést keltett, s élre került az irodalmi lapok so
rában.

A legnagyobb hatást rám Babits Mihály gyakorolta, akinek a költők között
akkora népszerűsége volt - Adyé mellett -, mint a Nyugatnak az irodalmi la
pok közt.

A Nyugat írói közül legmelegebb közelségben Szép Ernővel voltam, aki egy
szer, egy versem megjelenése után a Margitszigetről egy díszfa levelét küldte ne
kem kitüntetésül. A levél is megvan még, a falevél is, több más, Nyugat-vonat
kozású irattal együtt.

A Nyugat a magyar irodalomban olyasfélét jelentett, mint mikor a ház apró
ablakát kicserélik három részes, nagy ablakkal. Ömlött belőle és beléje a fény,
és zengett belőle az új hang.

A Nyugat első és második nemzedéke tette mennyiséglleg és minőségileg- vi
lághírűvé a magyar műfordítást is.

Az író, ha ír, tudatosan vagy tudatlanul igazodik a szerkesztőhöz és a lát
hatatlan olvasók elképzelt színvonalához. A Nyugat munkatársai Babitshoz iga
zodtak, mint ahogyan a katonaságnál igazodnak a katonák a sor elején állóhoz.
Es a Nyugat olvasóit is magasabbra értékelték az átlagos irodalmi lapok átlagos
olvasóinál. Ezért mertek a Iap munkatársai mást és másképpen írni, mint ahogyan
a nyomdák betűi már megszekták. Elévülhetetlen érdeme ez a Nyugatnak.
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cs. SZABÓ LÁSZLÓ

Titán-tojás voltam. Csak nem fogom kéziratommal megtisztelni a fogatlan,
kivénhedt Nyugatot?

Egyszer aztán üzent Gellért Oszkár, hogy nézzek föl a szerkesztőségbe. Eme
leten székeltek, s a házban nem volt lift. Ma is remeg a térdem, ahogy megyek
fö.lfelé.

Tejfeles szájú, szőke fiatalember állt a félhomályos lépcsőfordulóban. Aznap
jelent meg a Nyugat új száma, azt tartotta remegő kezében. Falfehéren olvasott.
Súroltam, nem látott, nem volt ott.

Gellért Oszkár hellyel kínált. Leültem, a szék is érezhette fenekemben a dacos
öntudatot. Csak azok az átkozott térdeim ne verődtek volna össze!

Az üzenetet Németh Andor közvetítette. Róla kezdtük a beszédet. Aztán Gel
lért megkérdezte, mí a fiatalok véleménye a Nyugatban közölt kortársaikról, a
költőkről ? Sárközi György, Erdélyi József, Illyés Gyula nevét említette. A fiatal
szó mellől diplomatikusan elhagyta az ellenzékit. Véleményünk a három költőről

nagyon jó, s közlésüket nem ellenezzük, feleltem engedékenven.
- Babits érdeklődik On iránt. En is olvastam néhány dolgát. Nem adna egy

szer kéziratot?
Sejtelmem sincs, mít válaszoltam. A felszólítás utáni pillanatok örökre kies

tek emlékezetemből, mint egy kisebbfajta agyrázkódástól. Beleegyezés lehetett,
mert pár nap múlva postáztam a Soproni sétákat.

Búcsúzáskor megkérdeztem. ki volt az a szőke fiatalember a lépcsőházban a
nyitott Nyugattal?

- R. M. - felelte Gellért Oszkár habozás nélkül. - On előtt járt itt. Ebben a
számban közöltük első versét.

Mentem lefelé a lépcsőn. Egy fiatalember állt a fordulóban, falfehéren, remegő

kézzel olvasta a nyitott Nyugatot. Se nem lát, se nem hall, gondoltam, olvassa
első írását a fogatlan, kivénhedt lapban.

De nini, ·már nem szőke, hanem barna, magasabb, mint az a másik, és szem-
üveget visel!

Magamra ismertem.
Ez volt nekem... miért nekem?.. ez volt nekünk a Nyugat.
London, 1971. március 15.

NEMES NAGY ÁGNES

Semmi személyes közöm nem volt hozzá. Senkit sem ismertem írói közül. 01
vasója voltam csupán - nagyon fiatalolvasója. Eletem büszkesége, hogy a Nyu
gat volt az első lap, amire előfizettem; utolsó évfolyamára fizettem elő, diákzseb
pénzemből. Felnőttségem szédítő tudata - hogy tudniillik én már "előfizető" va
gyok - és a Nyugat: elválaszthatatlanok egymástól emlékezetemben.

Irodalmi kapcsolataim ez időben főleg arra szorítkoztak, hogy fehér matróz
hiúzban ólálkodtam a könyvnapi sátrak körül. Itt láttam Szerb Antalt, Halász Gá
bort, akikkel később - még egyetemistaként - megismerkedtem. Itt láttam Tamási
Aront, Rónay Györgyöt. Móriczot egyszer az utcán. Jékely Zoltánt a Rózsadombon.
Karinthyt a Hadik kávéházban. Orley Istvánnal, Ottlik Gézával a háború utolsó
éve hozott össze. Ismeretségeim tehát Nyugat-utániak. Akkor már nem volt Nyu
gat, akkor már Magyar Csillag volt; azután az sem.

Természetesen tudtam, hogy ezek az irók, akiket láttam és mindazok, akiket
nem láttam, különböznek egymástól. Hiszen lehetőleg minden sorukat elolvastam.
Tudtam, hogy az egyikük öreg, a másikuk most lép be az irodalomba. Tudtam,
hogy az egyik nagyművű prózaíró, a másik kezdő költő. Bizonyos értelemben még-
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sem tudtam őket megkülönböztetni, magasan és egy sorba voltak fölrakva a képze
letemben, mint a bizánci mozaikok figurái, egyforma arany-háttérrel. Ez az
arany-háttér a Nyugat volt.

A fiatalkori, irodalmi áhítat drága holmi. Megfizethetetlen, pótolhatatlan s
amellett könnyen veszendő. Vagy átalakul, mínt a magasrendszámú elemek. Egy
gramm urán potomság egy grammnyi ifjúi lelkesedéshez képest. Az ilyen lelkese
dést korántsem zavarja tapasztalatainak töredékes volta. Mennyi mindent nem
tudtam a Nyugatról! Sohasem láttam Babitsot. Sohasem láttam Kosztolányít. Fo
galmam sem volt személyes kapcsolatokról, vonzásokról vagyellentétekről. Nem
ismertem az irodalmi irányzatokat, feszültségeket a lapon belül és kívül. Nem
tudtam, hogy a Nyugatnak korszakai vannak. Es így folytathatnám tovább tudat
lanságom részletezését, mindjárt bevallva, hogy célom nem kisebb, mint Petőfié,

amikor a téli pusztáról azt állítja, hogy: "Nincs ott kint a juhnyáj méla kolomp
jával" - vagyis hogy a sok nem-mel és nincs-csel szeretnék kirajzolni a tudatlan
ság pusztája mögött egy gazdag, termékeny, értelemmel teljes tájékot, amit igenis
ismertem.

Nem volt semmi személyes közöm a Nyugathoz. Csak részese voltam a késői

Nyugat-hangulatnak. A Nyugat és a Magyar Csillag volt az irodalmi iskolám.
Minden kétely nélkül fogadtam el ugyanis ezt a másodikat az első utódául, s bár
az irodalomtörténészek nyilván sok különbséget fedezhetnek fel a kettő között, az
én szememben egybefolytak. A névváltoztatás fájt ugyan, de valamiféle konspi rá
ciónak fogtam fel, s egyértelműen boldog voltam, hogya Nyugatnak van folyta
tása. Ahhoz a nemzedékhez tartozom tehát, amelyik még látta eltűnni az időben

a Magyar Csillag utolsó számának a fehér csücskét. És ez nem mindegy. Annyit
jelent, hogya Nyugat még eleven mérce a szememben. nemcsak mese, szóbeszéd,
irodalomtörténet. Az utolsó pillanatban láthattam még valamit, mintegy a szemem
sarkából, amit az utánunk jövők már nem láthattak. Valami fontosat és nagysza
básút a magyar irodalomban.

Nagyszabásút, mondom. Egy alig fölserdült személviség előtt minden nagy
szabású. Szüksége van a nagyságra. Ha nem találja, pótszerekból is megteremti.
Magán-szerenesének is tarthatom, hogy az én korai nagyság-élményem bevált. Nem
mintha nem távolodnék el olykor egy-egy Nyugat-nagyságtól. Istenem, hát persze.
Változik az ízlésem. Ma nem tetszik az egyik. Holnap nem tetszik a másik. Hol
napután újta felfedezem őket. Osszeveszem a halottakkal, aztán kibékülök velük.
Hiszen - természetesen - nekem nem halottak. Ami pedig a testben is itt járó
Nyugat-írókat illeti, ők is leléptek már arról a régi arany-háttérről. és kézfogásnyi
közelségbe kerültek. S mégis ott maradtak valahol, ahová a kamasz-képzelet he
lyezte személyüket. rögzültek az időben - különösen, mert maga az idő is rög
zítette őket. A Nyugat után történelmi-irodalmi cezúra következett. Azok, akik
odatartoztak, életük mai felével kortársaink, írótársaink, a természet rendje sze
rint. De életük múltbeli felével időbe rögzült legendák. A Nyugat-legendárium
tagjai.

Semmi személyes közöm nem volt a Nyugathoz. De bizonyíthatom én is: a
Nyugat már eleven folyóirat korában legenda volt. Legalábbis akkor és ahogyan
én megismertem. Ennek a legendának a szele érintett meg és tett ünnepélyesen
bcavatottá, amikor az Egyetemi Könyvtár folyóirat-termében (még nem büszke
előfizetőként) a Nyugatot emeltem le a polcról. ünnepélyes, legendás. titokzatos 
úgy éreztem akkor, hogy ezek a jelzők nem utolsósorban Babits személyéből ered
nek. Ma sincs okom másképp gondolni. Nem mintha meg tudnám én azt mondaní,
hogy mí volt Babitsban. Hiszen fogalmam sem volt a személyéről. Ami közörn
volt hozzá, az mind a műveiből és csakis a múveiből eredt. De volt valaini erős

és alig megnevezhető sugárzása, mint a már sejtett, de föl nem fedezett termé
szeti erőknek. Azt a késői Nyugat-hangulatot, amely az űzöttséaé és a titkos össze
tartásé volt, mélyen fejezte ki és foglalta össze az ő súlyos, palástos versei alatt
gyötrődő személyísége. Ezt a halálakor tudtam meg igazán. "Megtépte köntösét a
felhő, - Gyászolva a halott királyt" - makogtam el magamban a Babits-verset,
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(J. C. Barreau: La foi d'un paien)

tehetetlen rémületemben. Kevés fogalmam volt az eljövendő irodalmi gondokról,
a szellemi és személyi harcokról, a politikai szándékokról, de a lényeget megér
tettem. 1941-ben, a háború kellős közepén elveszíteni egy Babits Mihályt és vele
együtt a Nyugatot - ezt az irodalomtörténeti, ezt az egzisztenciális ijedelmet tel
jes egészében átéltern. S mert oly halvány sejtelmem volt az irodalom "földi"
mechanizmusáról, gyászom salaktalan volt. A saját Babits-képemet gyászoltam..
Volt abban valami megnyugtató, valami gyermeki biztonság, hogy ott él Babits
Mihály valahol Budapesten. soványari és szenvedőn, hogy cikkeket, verseket küld
míntegy titokban azokhoz a nagyon kevesekhez, akik megértik. Majdnem minden
írásáról úgy éreztem, hogy személyesen szólít meg, engem, a háborúban szorongó,
névtelen diákot, személyesen szólít meg a "Mint különös hírmondó" vagy a "Jónás
könyve" által, s mindig valami nagyon fontosat közöl, amit egész életemre meg
kell jegyeznem. Minden izmomat megfeszítve figyeltem rá, mint aki erejét, korát
meghaladó dolgot művel : egy üldözött szekta titkos vezetőjének tízenetét kell szó
ról szóra a fejébe vésnie. Egy háborús ország sokoldalú gyűlölete kerítette be a
Nyugatot.

A Nyugatnak, ennek a bevett, engedélyezett, legnagyobb tekintélyű folyóirat
nak konspírácíós légköre volt. En mindenesetre lázasan összetartottam vele. A
Nyugat ezt nem tudta. De az mindegy, Sohasem merészkedtem odáig, hogy a
Nyugatnak vagy akár a Magyar Csillagnak egyenesen verset küldjek. Azért mégis
részese voltam az összeesküvésnek. a színvonal összeesküvésének a színvonaltalan
ság ellen, a tisztesség összeesküvésének a tisztességtelenség ellen. S ha megkap
tam a Nyugattól az irodalmi legenda légkörét, a színvonal-igényt, a konsplrácíő iz
galmas rejtjeleit - mindazt, ami a fiatalságnak elemi vágya -, és ha megkap
tam a nagyság-élményt, az ünnepi magasköltészet üzenetét, valamilyen majdnem
fájdalmas feladat-tudatot - mindazt, amit Babits nevével próbáltam körülírni -,
akkor még korántsem merítettem ki az adományok felsorolását. Mert kaptam
valamí egészen mást is, néhány évvel később: megismertem a Nyugat minden
napi arcát.

Ezt a mindennapi arcot Schöpflin Aladár hordozta. Vele a Nyugatnak mintegy
régebbi állapotát ismertem meg, nem a lázasat, nem a háborúst. Ha ugyan volt
valaha a Nyugatnak kevésbé küzdelmes állapota is. Mindenesetre SchöpfIinben
nem volt egy mákszemnyi ünnepélyesség sem. 'Olyan volt, mint egy régimódi táb
labíró, házikabátban. Tudom, ezt már sokan mondták. De mit tegyek: olyan volt.
Volt humora, száraz humora, volt dörmögő hangú, mindjárt-otthonos kedvessége,
volt néhány dugott, girbe-gurba cígarettája a felső zsebében, és volt szűnhetet

len érdeklődése az irodalom, különösen a fiatal irodalom iránt. Hetven éves fejé
vel szinte-szinte jobban ismerte 22-23 éves kortársaímat, mint én magam. Meg
hallhattam tőle én is a híres, schöpflini "Jó"-t, a szédítő dicséret felsőfokát. Es
megtanulhattam tőle nem azt, ami legendás és nagyszabású, hanem ami egyszerű,

természetes, cifrázatlan; az irodalom fogásának halálosan biztos, meaterembert
mozdulatát. Nem kételkedem benne: póztalansága egy életre befolyásolta érzelmi
irodalmi etikettemet.

Es így volt ez jó, így volt ez kerek Megismertem a Nyugattal az irodalmi
ünnepet és az irodalmi köznapot. Kerek örökséget kaptam; ami nem azt jelenti,
hogy folytathatatlant. S azt sem állítom, hogy ez az egyetlen örökségem. Több
felől is örőköltem : gazdag vagyok. De az irodalom fogalmát aNyugattól tanultam;
vele való találkozásom szellemi időszámításom kezdete.

Egyébként semmi személyes közörn nem volt aNyugathoz.

A hivők nem képesek hitüket a hitetlenekkel közös tapasztalatok alapján ki
fejezni. Nem tudnak számot adni maguknak arról, hogy mindaz, amit egy hivő érez, lé
nyegében semmit sem különbözik attól, amit a pogány érez. Mert Isten csak
ugyan mindig aktuális.
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OTTLIK GÉZA

A Nyugat egy nagy lélekszámú országnak is fontos irodalmi és művészeti

megmozdulása volna - olyasféle jelentőségű Európa történetében, ha át lehetne
tenni más nyelvterületre, mint mondjuk a francia encíklopédistáké, - nekünk
magyaroknak pedig a reformkor után a legnagyobb erkölcsi és szellemi megújula
sunk. Nem "megújulásunk kísérlete", noha látszólag kísérlet maradt, két vesztett
világháború látszólag derékba törte. Nem, semmit sem tört derékba semmi: a
szellem, amit hirdettek nemcsak bennünk idősebb írókban él ma is töretlenül,
akik fenntartás nélkül örököseiknek valljuk magunkat - és nem henyeségből be
szélek többes szám első személyben - hanem közvetve minden értékes fiatalban
is, akár hallottak életükben a Nyugatról, akár nem. Ady, Babits, Kosztolányi, Ka
rínthy, Osvát, Schöpflín, Tersánszky, Móricz meg a többiek összefogása nem "nyu
gates dekadencíát" hirdetett, hanem éppen a szellemi hanyatlással, a pangással és
bágyadt középszerűséggel szembefordulva, az egészség új forradalmát: hevesebb
és hitelesebb művészetet, nagyobb szabadsággal s egyben nagyobb szigorúsággal,
új felelősséget, új erkölcsi, lelki integritást. Szembefordultak nemcsak a hamissal,
olcsóval, ön áltató hazugsággal, hanem a jó szándékú másodrendűség minden szín
árnyalatával. Nem is kellettek az első világháború előtti gazdag, rohanva fejlődő

Magyarországnak. Isten csodája, hogy végig meg tudtak állni a talpukon. Ne fe
lejtsük el, hogy Tisza István, a nagy tekintélyű miniszterelnök, akit nem jellem
zett az, hogy ostoba lett volna, így nyilatkozott: "Ady és a Nyugat levéltetúk a
magyar kultúra pálmafáján !" A levéltetvek túlélték Tisza pálmafáját, az ország
gazdasági, katonai, politikai nagyságából jóformán nem maradt ránk más, mint
az ő csorbátlan, csorbíthatatlan nagyságuk. Ha valaki nem tudja fölérni ésszel,
hogy ezt az örökséget nem lehet elherdálni, hát az ő baja. Ha valaki úgy érzi,
jobban jártunk volna, ha inkább egy ipari, politikai nagyhatalom lennénk ma,
hát bánkódjon fölötte. De bolond lenne az a magyar író, eltökélt bolond, aki a
Nyugat nagyhatalmi rangjánál alább adná.

Személyes emlékeim a Nyugatról? Kevés van, és ez a kevés olyan elválaszt
hatatlan az életemtől. hogy egy háromkötetes önéletírásba se férne bele. Mindig
emlékeztem, vagy emlékezni véltem a kora gyerekkoromban egyszer-egyszer ke
zembe akadt Nyugat-példányok még sötétszürke vagy sárga, kedélytelen címlap
jára és a korábbi, másféle betűcsaládból szedett címére. meg a megmagyarázha
tatlan áhitatomra, amivel néztem. A magyarázatot korszakokkal később, nekem
földtani, embertani korszakokkal később, Karinthy adta meg. A Nyugat íróival
az Igy irtok tiből ismerkedtem meg, méghozzá eredeti műveik helyett, azt kell
mondanom, műveik elvont lényegével, 12-13 éves koromban, amikor a konkrét
mondanivalójukat még me~ sem értettem volna. Karinthy könyve nekem nemcsak
.Jcrttíkai értékű" volt, hanem megnyitotta a világot. Azt tartom, hogy míndenestől

nem más - függetlenül attól, hogy utánozhatatlan, a szeméremnek és szemérmet
lenségnek, útszéli nevettetésnek és mély gyengédségnek. pongyolaságnak és zenei
fegyelemnek. ítélő férfiasságnak és kisfiús tisztaságnak egyszeri, megismételhe
tetlen vegyülete, melynek kémiája, magfizikája kifürkészhetetlen marad -, minde
nestől pedig nem más, mínt művészetfilozófiai, ismeretelméleti, létbölcseleti reve
láció. Bocsánat az idegen szóért. Karinthy elém tárta, felmutatta, napnál vilá
gosabbá tette, hogy micsoda maga a költészet, irodalom, és hogy ez az irodalom
az emberi léttel együtt nevetségességében is nagyszabású vállalkozás. Egy 13 éves
fiút, aki mondjuk a Fekete zongorán vagy a Vér és aranyon csak jót röhögött
volna, a paródiája úgy megbabonázta, akármekkorát is nevetett rajta, a "pastiche"
on át úgy megbűvölte az eredeti, hogya gyerekkori felelőtlen áhítatból, gondta
lan vonzódásból életre-halálra szóló szerelem támadt. "Nehéz szerelem"! - ahogy
Vas István nevezi.

Huszonegy éves voltam, amikor elküldtem a Nyugatnak, igaz hogy rossz címre
véletlenül, egy hosszú elbeszélést. Soha nem válaszoltak. Mindig biztos voltam
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benne, hogy nem azért, mert nem kapták meg, hanem ellenkezőleg, azért mert
megkapták és el is olvasták. Eretlen, szörnyű írásmű volt. A második próbálkozá
somat, évekkel később, elfogadták. Babits azt üzente: tetszett. Ezzel befogadtak a
Nyugat munkatársának. Nagyobb dicsőség soha nem ért. Ma is féltékenyen óvom
az irodalomtörténeti skatulyaban a helyemet, mint a "Nyugat harmadik nemze
dékéhez tartozó elbeszélő". Ma is azt érzem, hogya dicsőségemet egy kicsit job
ban meg kellene alapoznom. Babits májusban meghí/ott az asztalukhoz. .

A légcsöve már szét volt roncsolva. Gégéjét sálkendő takarta. A munkatársi
összejövetelre, akkor éppen a Dunakorzó kávéházban tartották, a Vigadó tér és a
dunaparti sétány sarkán, zavaros érzésekkel mentem el. lrói és emberi nagysá
gától egy normális, épeszű halandónak elszorult a torka, elakadt a hangja. Talán
arra gondoltam, hogy jó volna megérinteni a ruháját, a kezét. A kávéházi asz
talnál azonban lefoglalták őt teljesen, körülnyüzsögték a bennfentesek meg akik
bennfentesnek játszották meg magukat, köztük egy-két nálam alig idősebb fiatal
ember, nem is igazi írók, csak "civilek", nagyratörő egyetemi reménységek, leendő

professzorok, leendő miniszterek, tudósok. akik Babitsban alig láthattak többet,
mint befolyásos közéleti személyiséget. Kedves fiúk voltak tulajdonképpen, a ma
guk világában nemcsak túl becsvágyók, hanem ügyesek, tehetségesek is, s a hí
zelkedésüket rendjén valónak tartottam, akkor is, most is, hisz magam is, mondom,
boldogan akár megcsókolgattam volna "Mihály" sovány' kezét, csak hát valaho
gyan tartózkodóbb modort szoktam meg. Leültem az asztal végére, Nagy Lajos
rnellé. De ez sem ment. Nem számoltam Nagy Lajossal. Felpattant. erőszakkal

helyet cserélt velem. O akart a legeslegvégében ülni az asztalnak. Gőgből, sértett
ségből? Nem volt rá oka. Babits nagyra becsülte, szerette. minden írását közölte.
De hát én sem pusztán szerénységből ültem az asztal végébe. Az írók, a kicsik
éppúgy, mint a nagyok, általában míndig mindenütt meg vannak sértve. Mikszáth
írja Jókairól: "Zavarba jött, ha valahol nem kezdték ünnepelni". Kétségtelen,
hogy Nagy Lajost sem ünnepelték. engem sem. Hát, ha nem is ezért, és nem
is úgy, mint Jókai, de én is zavarba jöttem.

Nem gondolom komolyan. hogy írókat "skatulyákba" lehet rakni, se magam
nem kívántam soha ilyen vagy olyan "tömörülésekhez", "élgárdákhoz", mégoly
rokonszenves csoportokhoz csatlakozni. A Nyugat volt és maradt az egyetlen ki
vétel. ültem már, még fiatalabb fővel, más folyóiratok munkatársí összejövetelein,
az előkelő Magyar Szemle vacsora-asztalánál, csakugyan "befolyasos közéleti sze
mélyíségekkel", ültem elsőéves egyetemi hallgató koromban az Erzsébet kávéház
ban, összeszorulva a Napkelet kis asztalánál legtekintélyesebb professzoraimmal.
Ott nem jöttem zavarba, csak unatkoztam, nem a megtiszteltetést éreztem, ha
nem azt, hogy semmi közöm sincs hozzájuk. A Nyugat asztalánál most a zava
rornmal, a félszeg helyzetemmel együtt boldogan, szinte csökönyösen ültem, a bol
dogságom sérthetetlen volt.

A hozzájuk tartozásnak azt a kézszorítását, összepillantását. félkarral magá
hoz ölelő mozdulatát, vagy ennek legalább a [elzését, a gondolatát, amit az akkor
már testében is halálra sebzett Babitstól persze, hogy hiába vártam, megkaptam
a sokkal hűvösebb, szárazabb Schöpflin Aladártól. Az irodalom, úgy képzeltem..
ott kezdődik, ahol több önmagánál: arkangyalok összeesküvése a világ feje fölött:
ami a Nyugat volt. Ezek az óriások rendületlenül, tűzön-vízen át kitartottak egy
más mellett, fölébe emelkedve nemcsak mindennek és mindenkinek, hanem az
egymás közötti, civilek által fel sem fogható mértékü ellentéteiknek is. Hogy csak
Adyt, Kosztolanyit és Babítsot említsük, roppant világaik szükségszerűen többé
kevésbé kizárták a másik roppant méretú öntörvényű világát, múvük védelmében
könyörtelenül csillagtávolságban kellett maradniuk az idegen csillagképtől: me
gint csak Isten csodája, hogy arkangyalságuk szférájában létre tudták hozni az
összeesküvést, a Nyugatot, az új magyar irodalmat. Sehöpflín, aki a gravitáció, a
csillagokat összefogó abroncs volt köztük, tudta ezt a csodát. És szinte láthatatla
nul és meg nem foghatóan, mínt a gravitáció, maga is Isten csodája volt.
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Ezt mind kidobná, amit itt Írtam. Már rég morog rám. "Fenét l" A szeme-fe
hérje színeződéséből pedig kiolvashatom, hogy ne áradozzak, s főként ne szó
riokoljak. Hogy hiába, én is csak olyan vagyok, mint a többiek. Nem visz rá a lel
kem, hogy bárki másik íróról szívből jót írjak. Pedig tudom, hogyan lehet meg
szerettetni valakit az olvasóval, mégis ömlengele róluk, túldicsérem őket, s ha ta
lán nem is szándékosan, de mindent elkövetek, hogy ügyetlenkedő ünnepi fel
köszöntőmmal közönyt, ellenérzést váltsak ki, mint egy hirdetési ügynök. "De hát
Ali bácsi, drága angyalom, most tényleg ünnepi köszöntót kell írnom rólatok ..."
- S ki mondta, hogy azt ilyen rosszul csináld? - "Ki mondta? Ezerkilencszáz
hetvenegyet írunk, Ali bácsi. Én itt most csupa marslakónak beszélek." - Isten
nyilát, dörmögí a bajusza alatt, de már nem olyan szernrehányón.

Kritikus sok van szerte a világon. Egy ismeretlen szerző új miÍvéről furcsa
mödon ők tudják utoljárá megmondani, hogy jó-e vagy rossz. A laikus nagykö
zönség valamivel előbb. Az átlagolvasó mindenesetre tudja, hogy tetszett-e neki
amit olvasott, vagy sem. A széles tudású irodalmárnak ilyen szempontja már nincs
is. Nem veti latra saját tetszését, mert tapasztalta, hogy csalódhat benne.
Schöpflinnek volt az ujja begyében, vagy a retináján, vagy a dobhártyája mögött
egy rejtélyes kis mérő-rnűszara, egy ultra Geiger-kamrája, amilyen senkinek nincs,
és amibe millió és millió olvasó százezerféle érzékenysége volt beleépítve. Ha ő

bólintott, hogy jó a könyv, a darab, az életmű, akkor jöhetnek a csillogó esszéis
ták, akik aztán már sokkal részletesebben, hosszabban, elegánsabban ki tudják
fejteni, hogy miért is jó, hogyan jó, mennyire jó, mire j6. Schöpflin, szép, baju
szos fejével, peckes tartásával inkább lehetett volna egy Nobel-díjas litván ter
mészettudós, vagy egy dalmát kézműves-mester, vagy egy magyar alispán, és olyan
száraz volt, mint egy árvaszék! ülnök. A szövegeí is szárazak, színtelenek voltak.
Az egyenessége átlátszó. Megnéztem, mit mond a lexikon agyémántról : "A szén
nek roppant nyomás alatt és magas hőfokon kikristályosodott változata; ha telje
sen tiszta, színtelen és átlátszó. A legkeményebb ásvány, a Mohs-féle skála IO-ik
fokát képviseli."

A Franklin-társulat kis lektori szobácskáiában kéziratok Iavínája öntötte el a
falhoz lapított írőasztalát, polcait, padlót, székeket, mennyezetet. Hogyan tudta
ebből tévedhetetlenül mindig kitapintani az egyetlenegyet, ami ért valamit? Ho
gyan tudott a színtelen, száraz szavai helyett egy hümmögéssel, vagy csak a sze
möldöke mozdulatlanságával, a komolyságában bujkáló huncutsággal. mit tudom én
mivel, többet elárulni az irodalomról, mint a British Museum könyvtára? A Tü
kör című folyóiratnak is "olvasott". Egyszer rámparancsolt, hogy adjak novellát
nekik, de rövidet. Hét flekk lehet. Nincs. "Hát írjál" - mondta végérvényes han-:
gon. Nem lehetett okoskodni vele. "Szóval, míkor hozod?" Hát, hát, jövő pénte
ken, mondtam. Jövő pénteken vittem neki a kéziratot. Hét flekk. A címe "Hét
perc". Szokása szerint, mindent félretolva, azonnal belekezdett és egy szó, egy
megjegyzés nélkül végigolvasta. Akkor felnézett, észrevette, hogy ott ülök, kirez
zentette magát az olvasmányából, az olvasása mélyre merült bódulatából, és be
tolta valahová a kéziratomat. "Jó" - mondta, olyan hangsúllval, mintha egy to
jásra, egy lámpakörtére, vagy legfeljebb egy meglékelt görögdinnyére mondaná:
jó, nem tök, nem záp, ehető, becsavarható, ég.

Egy hét múlva mégis azzal fogadott, hogyafőszerkesztőnek tetszett, csak
sajnos túl léha a Tükörnek. Beletörődtem. Hát akkor visszaviszem. "Nem. Ne vidd
vissza". Pár nap múlva üzent, menjek fel. A szobájáb61 rögtön kituszkol t, előbb

menjek át a főszerkesztőhöz, vár. Elég sokáig elmaradtam. A szerkesztő váratlan
nyájassággal fogadott, hosszan beszélt a novellámról, elemezte, méltatta, s közölte.
hogy noha kissé "frivol" a hangom, a következő számban hozzák, mert szeretnék,
ha továbbra is megtisztelném őket az írásaimmal. Schöpflin csak b6lintott, amikor
visszaérkeztem picike szebájába. "Hát akkor, mégsem léha?" - kérdeztem. "Nem"
- mondta.

Megint rögtön másról kezdett beszélni, fénvképészről, színdarabr6l. D~ a kurta
"nem"-je ott maradt a levegőben, meg a fülemben, s meg kell próbálnom lekot
tázní. Nem azért vágta el a témát, mert rőstellte, hogya saját kiadóvállalatánál
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nincs elég szava, - hisz ezúttal épp az ellenkezője derült ki, aránylag simán ki
harcolta a novellám közlését, sőt, - nem is csak az örömöm és hálám jeleit
akarta belémfojtani. és nem is csupán szelíd rendreutasításnak szánta: hogy nem
hajlandó kinevetni velem a derék szerkesztőt, - akit inkább védelmezett, még
azzal is, hogy az idegen "frivol" jelzőjét nekem már magyar szóval tolmácsolta, 
hanem hallani véltem az elharapott "nem"-jében még valamit, egy ici-pici fel
hangot, amitől még harminc év múlva is jobbnak láttam kihagyni az összegyűj

tött novelláskötetemből ezt a "Hét perc" címűt. "Nem: nem léha. Bár az volna.
Bárcsak lenne egy igazi jó léha írónk. De a léhák mind rosszak, a jók meg rnind
komolyak. Halálosan komolyak, egy kicsit nagyképű erkölcs-csőszök a szívük mé
lyén, mint te is. Úgy látszik egy ilyen kicsi országnak csak gyenge, vagy legföl
jebb közepes léha írója lehet, de sohasem támadhat egy igazi, bátor, jó léha
írója. Kár."

.Csaknem tíz évvel később,már nem sokkal a halála előtt, még míndig neki köszön
hettem nagyrészt, hogy az Iskola a határon círnű regényern első, sokkal rövidebb
és nyersebb változatát volt lelkierőm visszavenni a kiadótól. Nem mintha szídta
volna. Ellenkezőleg, ő fogadtatta el a Franklinnal, ahol hétről hétre nógattak,
menjek már fel hozzá, áradozik a kéziratomról, el van ragadtatva. Akkor már
Gödöllőn laktam, ritkán jártam be. Nem tudom, hogyan történt, de hónapok is
elteltek, amíg felkerestem végre. Egy hosszú délutánt töltöttünk kettesben, ránk
esteledett. A kéziratomat nem hozta szóba. Időnként suttyomban cigarettát kért
tőlem. Orák múlva elszántam magam és megkérdeztem egyenesen, mi a véle
ménye, mílyen a regényern. "Jó" - mondta. Megint beszélgettünk pár órát mln
denféléről. Hát hiszen, gondoltam, soha nem mondott többet az embernek szem
től szembe. De még egyszer nekiduráltam magam búcsúzás előtt. "Nem túl váz
latos?" EzE!n egy pillanatig eltűnődött, aztán "Nem" - mondta határozottan. Töb
bet egy szót nem lehetett kiszedni belőle. A Franklinnál nem hitték el, amikor
elmeséltem a délutánunkat. A kedves, okos Zádor Anna tanúkat hívott és sorolt
fel, akiknek Schöpflín a nála ritka felsőfokon beszélt a könyvemről. "Már nincs
mindíg jól, tudja!" - mondták szomorúan a kiadóban. De nem volt Schöpflín
nek semmi baja. öregségében, testi hanyatlásában is kritikai lángelme maradt..
Ha fűnek-fának, fontos helyeken agyondicsérte a kézíratomat, az a jóságából,
az irántam való szerétetéből fakadt. De hogy nekem az - egyébként őszinte 
két egytagú szón kívül mást is mondott - a szemöldöke, valamije, a tenyere
a kezemfején -: ebben a hozzám való még igazabb szeretete, a magyar irodalom
hoz való legnagyobb keménységi fokú hűsége, lelke gyémánt-szerkezete vezérelte.
Szerencsére értettem a közlésí rejtjeleit. Harminchét éves voltam és még nem je
lent meg könyvem. Ebben az állapotban az író a lelkét is eladná az ördögnek,
legalábbis én így voltam vele, hogy végre kinyomtassák a regényét. Az akkori
cenzúraféle, talán Könyvhivatalnak hívták, jóváhagyta, ráütötte pecsétjét a kéz
íratomra. Mégis visszavettem, már a nyomdából szinte. Más súlyos okom is volt
rá, de a Schöpflinnel töltött délután döntött; abban pedig, hogy tíz év múlva újra
írtam, már egyedül az ő keze volt. Kérdés, persze, hogy mít szólt volna a rnun
kámhoz. Mert ha azt mondja: "No ezt most már érdemes harmadszor is újraír
nod", vagy: "Hát akkor hozd a folytatást. Ne legyen több hétszáz flekknél" 
vele nem igen lehetett volna kukorícázní.

Adósság, tartozások? Az ember a legtöbbet az életben mégiscsak tőlük kapta,
a költőktől. Ha a Nyugat első nemzedékéből még néhány nevet leírok, azokét,
akiket az imént megengedhetetlen módon besoroltam "meg a többiek" közé, holott
önálló pályájú és teljes fényű csillagok, mint Tóth Árpád, Juhász Gyula, Somlyó
Zoltán, Szép Ernő, vagy Szomory, Krudy, Füst Milán! - össze sem tudom szá
molni az adósságaímat, Adyval 15-16 évesen csordultig teltem, s még egyetemi
éveim alatt is ott állt a fényképe az íróasztalomon, a Hunn, új legenda utolsó
sorai belevésve egy márvány levél-nehezékbe. A versei velem voltak, bennem
zümmögtek, doboltak, zakatoltak este-reggel, utcán, mezőn, menetelve, hanyatt
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fekve, a katonaiskola tantermeiben, vagy szerelmi bánatban, 200 méteres síkfutás
döntőiben, vagy figyelve Fejér Lipót előadására a Fourier-sorokról. Ady bele
ivódott az érrendszerünkbe. szívverésünk ütemébe. Ha ma már sokan, s érthetően

a fiatalok, eltávolodtak vagy eleve idegenkednek a költészetétől, hát fogalmuk
s.ncs, hogy az ő vérkeringésüknek is rég a részévé vált, és hogy mekkora forra
dalom volt, amit hozott. Es hogy hiába próbálták annyifelé félremagyarázni, ki
sajátítani, meghamisítaní, a nagysága éppen olyan valódi volt, és a maga módján
éppúgy a teljes felelősség szígorú elkötelezettséget és boldog gyötrelmét hagyta
ránk, mint Babits és Kosztolányi. Igaz, hogy ezt már nem tőle tudtuk meg, ha-
nem éppen emezek től - miután megtanultunk járni. .

Adynak rögtön a mozdulatát és hangját kezdte próbálgatní az ember: ez be
ugratás volt. Babits nem taglejtésekre. hanem talán - kedvenc szavával - "atti
tüd"-re tanított meg: olyan egyensúlyos testtartásra. amely kibírja a magasfeszült
ségű indulati töltést és lehetövé teszi, hogy megtaláljuk a magunk természetes
mozdulatait. Kosztolányi pedig nem egy hangra, hanem beszédtechnikára nevelt.
Amit Gide szép dagályos retorikájából senki nem fog megtanulni soha, azt ők

saját példájukon. kézenfogva, szemünk láttára mutatták meg. S ennél többet is. Kosz
tolányi a megoldhatatlannak nekívágó, "solvitur ambulando" munkamódszerét vilá
gosan ki is mondta: "Mit fecseg az, aki érti az életet? Az igazi költő nem érti az
életet, s azért ír, hogy az írással, mint tettel megértse. (Nem azért, hogy mások
kal, mint valami tanítómester, megértesse.)"

Van Gogh írja a leveleiben, hogy a művészet lényege: nyugalom a katasztró
fában. Kosztolányitól nemcsak· a saját hangunk használatát tanultuk meg, nem
csak a gége helyes tartását, hanem a lélek helyes tartását az íráshoz. "Kissé le
hajtani a fejet. De a szívet, azt föl, föl, barátaim" - mondja, a rajtolás techni
káját ismertető futó-edző szabatosságával, csodálatos Széchenyí-vázlata végén.
Lépésről lépésre mutatta meg, hogy a fájdalmat, boldogságot, extázist, megrendü
lést, a túláradó mindenséget vagy az "ősebb, ísmerősebb' semmit hogyan lehet,
milyen mínőségű alázatból és fegyelemből nyert költséges nyugalommal lehet a
katasztrófában verssé, prózává átkovácsolni. Csak látásból ismertem. Bánom, hogy
nem mertem odatolakodni hozzá soha. A barátom bátrabb volt. 1934 karácsonyán
- akkor jelent meg a Pesti Hírlap évkönyvében a Halotti beszédje - felhívta is
meretlenül telefonon. Bemutatkozott, "Orley István, tüzérhadnagy", gratulált a
vershez, bocsánatot kért a háborgatásért és gyorsan letette a kagylót. Mit mondott
Kosztol:!.nyi?· - kérdeztem. Valami gorombaságot? Dehogy, "nagyon kedves, iga
zán örülök, roppant kedves" - csak ezt mondta. "No látod, marha!" - mondtam
Istvánnak díadalmasan, pedig én voltam, aki le akarta beszélni a tervéről.

Karinthyval egyszer, még 15-16 éves koromban, összefutottam a Fórum mozí
délelőtU üres előcsarnokában. Megismertem rögtön, a fényképeiről, és hirtelen me
részen köszöntem neki. De nem fogadta. Igaz, hogy nem hallotta, mert hangtalan
köszönés volt. Egyenruhát viseltem emberemlékezet óta és nem tudtam másképp
köszönni, mint némán, a jobbkezemet feszesen a sapkámhoz emelve. Rámnézett,
aztán kutyafuttában a háta mőgé, hogy vajon kinek szólt a tisztelgésern, s ahogy
jött, sebbel-lobbal elrobogott. Senki rajtunk kívül nem volt az előcsarnokban. Le
égtem, de míndegy, gondoltam. Nem látta senki. Majd egyszer elmondom neki.
Meg voltam elégedve. Aztán mégsem mondtam el soha ezt a maflaságomat, pe
dig 7-8 év múlva, már felnőtt fiúként, barátságot kötöttem vele.

A barátságunk abból állt, hogy én imádtam szöröstül-bőröstül, ő pedig bé
késen megtűrt maga mellett, például a Centrál kávéházban sokszor, ebéd után,
ha egyedül volt és írt éppen valamit. Verset vagy cikket a Pesti Naplónak, no
vellát, azaz "tárcát", krokit vagy levelet. Időnként megkérdezett valamit - hogy
mondják azt angolul? "Nem tudok angolul" - feleltem szégyenkezve, huszadszor
is. "Persze, persze, már mondtad" - szabadkozott, de láttam, hogy nem hiszi. O
sem tudott angolul, de azért fesztelenül írt hosszú angol leveleket. Azt rögtön
készs igesen elfogadta, hogy én író vagyok. Evekig aggódtam, gyanakodtam, hogy
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hátha aztán csak egy fiúnak vesz mégis. Egyszer kiderült, hogy a nevemet is
tudta. Ot is körülnyüzsögték. borotva-eszű mindentudók, nők, pumpolók, munka
nélküli zsenik és szabályos őrültek. A Modern kávéházban az asztala sokszor
percről percre nőtt. A Centrálban egy délután, kettesben ültünk szerencsésen,
bejött hozzá egy esőkabátos férfi és arra kérte, jöjjön át a Ferenclek udvarára,
már a tűzoltók is megérkeztek és mindjárt elkezdődik. "Jó, jó - mondta Ka
rinthy -, megyek l" - Irta tovább írnivalóját. "Mi kezdődik el?" - kérdeztem.
"A, semmi - legyintett. - A kísérlete. Feltalált egy tűzoltó szerkezetet ..." öt
perc múlva, vagy tíz perc múlva, újra megkérdeztem: "Hát nem megyünk M'?" 
mert -nyugodtan írdogált, mintha megfeledkezett volna a dologról. "Hová?" _.. Hát
II Ferenciek udvarára. Ott várnak a tűzoltók. "A, dehogy. Nincsenek tűzoltók.

Nincs semmi". Nem értettem. "De hát azt mondtad ... ?" - Osszeráncolta a hom
lokát. "Lehet, hogy feltalált valamit. Mit tudom én. Kosztolányi hagyta rám. Sült
bolond." Persze saját bolondjai is voltak, jártak a nyakára önállóan. Úgy tisztelte
az emberi méltóságot, hogy félig még az őrültek rögeszméit is elhitte, elfogadta.
Ha nem nyaggatom a tűzoltókkal. szívesen annyiban maradt volna, hogy ott van
nak az átjáróban. De a képzelet és valóság viszonyáról, a világ rejtett szövésmin
tájáról is többet tudott: például azt, hogy ezentúl már neki is, nekem is, talán
annak is, aki ezt olvassa, egy kicsit örökre ott lesznek a tűzoltók a Ferenciek
udvarán. Ezzel a türelemmel fogadta el az én rögeszmemet is, hogy író vagyok.
S végül ennyiben is maradtunk, mintegy hitelben, mert a hírrel, hogy Frici, Frici!
a Nyugat közli a novellámat: már nem tudtarn lerohanni hozzá a Centrálba egy
márciusi napon. Előző nyáron halt meg Siófokon. A szabályos, polgári gyászjelen
tést, amit kaptam, megőriztem; a címzése: Ottlik Géza úrnak, író. Az értesítés
komikusan fölösleges volt. Augusztusban mentek le Arankával, és a hónap végén,
az Eskü út és az Apponyi tér, a régi Kígyó tér sarkán, ahol meghallottam, a nyár
esti alkonyatba, és a térnek még sok-sok eljövendő nyáresti alkonyatába. örökre
belerajzolódott az esti lapok vagy különkíadások öklömnyi-betűs címét kiabáló
rikkancsok panasz-szava: "Meghalt Karinthy! Nyolcórai Újság! Új Nemzedék!
Meghalt Karinthy!"

A Nyugat-összejövetelekre végül nemigeri jártam el. Kritikát, recenziót össze
sen egyszer írtam, egy rámtukmált svájci regényről. hiába biztattak kedvesen. Az
utolsó Nyugat számban ugyan még megjelent egy novellám - "Mihálynak tetszett",
hozta megint az üzenetet Gellért Oszkár, lefegyverző őszinteséggel szinte vállat
vonva, mít lehet tenni, így hát kénytelenek közölni -, de Babits halála után,
1941-ben, az új szerkesztő visszaküldte egy kéziratomat. udvariasan másikat kérve.
Nem küldtem másikat. Színdarabot, regényt próbáltam írni, sikertelenül, és két
évig már csak azért sem érezhettem magam a kényszerűségből Magyar Csillaggá
átkeresztelt lap munkatársának, mert egy sorom sem jelent meg benne. Időközben

azonban odakerült segédszerkesztő-félének Orley István barátom, aki leszerelte a
tiltakozásomat, pontosabban, fütyült rá, és elvitte két új novellámat. Illyés Gyula
nemcsak a novellákat közölte rögtön, hanem pár hónap múlva elfogadta a neki
nyilván éppoly idegen, talán céltalannak tetsző, Hajnali háztetők címu kisregénye
met is. Most már leszámíthattam a baráti protekciót. Főképp, mert a regény ,
utolsó folytatása már nem jelenhetett meg, a lappal együtt elmerült, nem örökre,
a náci-német megszállásban. Nem bántam. Ebben már szépen összefonódott sor
som a Magyar Csillagéval. ami a kedvemre volt. Annyira, hogy nemsokára, még
ugyanazon év fordulóján, és a hadak fordulóján, egyenesen jogot éreztem hozzá,
hogy a barátaimmal együtt a Nyugat újra-megindításában törjük a fejünket. ,

Buda ostromának első heteiben, 1945 januárjában, amikor a pesti oldalon
még folytak a harcok, mi a Pasaréten, csikorgó hóban, tündöklő napsütésben meg
kezdtük a békét és jártunk az orosz parancsnokságra lapengedélyt kérni. A Szé
her úton az ideiglenes magyar közigazgatás is megindult. Tárgyaltunk perzsasző

nyeges szebában és ablaktalan folyosón, s míndnyájan megegyeztünk abban, hogy
a Nyugat 38-ik évfolyamát indítjuk meg, beleszámítva az "álnéven" futott folya-
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mokat. Engedély, papír, - a Szépilonai kocsiszínnél rotáciős-hengerek hevertek,
s talán nyomda - egy vízivárosi kis épen maradt műhely - ígérkezett. Rámbíz
ták, hogy gyűjtsek az első számhoz anyagot.: Hamar össze is gyűlt egy dossziéra
való kézirat, rajz, cikk. Illyésen és Németh Lászlón kívül ott volt Budán Szabó
Lőrinc, Fodor József, Rónay György, Vas István, Berény Róbert, ViltTibor, Mádfy
Odön, Somlyó György, meg Weöres, Szentkuthy, Jékely, ha jól emlékszem. Sokáig
őriztem az irattartót, cédulákat, verseket, engedélyeket, aztán kiköltöztünk Gö
döllőre, és öt-hat év múlva, egy csüggedt pillanatomban darabokra szaggattam
és eldobtam az egészet. Most már bánom, de akkor, ahogya kezembe akadt,
olyasféle indulat fogott el, mint Arany János parasztját a jégverésben ; az a rém
látomás tört rám egy rossz órára, hogy soha nem fogjuk újraindítani a lapot.

ZELK ZOLTÁN

Kassák fölfedezettje, híve és rajongója voltam, ezért egy kicsit hítehagyottnak,
árulónak éreztem magam, míkor a Nyugat Ilka utcai szerkesztőségébe bekopogtam,
Percekig álltam a küszöbön két mozdulat, a visszafordulás s az ajtónyitás közt té
továzva, nem is a hitehagyás, arra már napokkal előbb rászántam magam - de a
pillanat félelme, amikor életemben először meglátom Osvátot, aki úgy Szerkesztő,

isteni rendelésre, ahogyan költővé lesz az arra kiválasztott, akinek ezüst hajjal
koronázott Szigorát éppen trónjának ostrornlója, Kassák szavai rajzolták elém. S
olyan halk tisztelettel, ahogyan a magyar avaritgarde vezére soha senkiről se
beszélt.

Az ő szavaira is gondoltam a küszöbön álldogálás perceiben, de arra is, hogy
voltaképp ő taszított árulásba, ő adta a példát, hiszen kinek küldte még Bécsből

prózai remekét, önéletrajzát? Osvátnak. S' ha folyóiratszerkesztéssel kezdte is ha
zatérését, s ha abban a folyóiratban kiáltványt írt is a szerepét már betöltött Nyu
gat ellen, mégis, emlékeztem én, neki is a Nyugat volt a folyóirat, neki is a Nyu
gatban-megjelenés volt a megjelenés."

Nyugat-komplexusa volt akkor IMagyarOrszágon minden írónak, annak is, aki
támadta, de akit mégis sűrűn közölt, s annak is, aki dicsérte, de akit sohase kö
zölt. Csak Osvát idejében volt így? Babits idejében is így volt.

Az ő nevével, a Babitséval kellett volna keztlenem, mert ha verseimet Osvát
közölte is először a Nyugatban. az én nemzedékem számára a babitsi évtized
volt a Nyugat - s mi minden még, ami azokban az években egy folyóirat lehe
tett! Soha senkivel se volt olyan hálátlan az utókor - igaz, annak csak első per
cei, hiszen még csak első évtizedei - mint vele, mínden idők egyik legnagyobb
magyar költőiével. S mit mondhatnak ellene azok, akik Adyval szembe, s ki min
denki mögé próbálják állítani ? Azt, hogy tévedései, hogy úgynevezett hibái vol
tak? De hol volt ő költő, szerkesztő, irodalmi díj kurátora, s milyen társadalmi
viszonyok között, milyen irodalmi közéletben. milyen sajtovisszhanggal ? Azt állít
sák eléje, aki abban a korban művekben többet adott, tévedéssel, hibával keveseb
bet vétett. Ilyen kortársat az értő szem aligha talál.

Vissza nem vonom, ha talán bánom is már az indulatos szavakat, - mert
minek az indulat, ha igazunk van, minek akkor a vita? Mondom inkább, amit már
mondtam egyszer: Ady és Babits ikrek a magyar költészetben, úgy, ahogyan Bar
tók és Kodály a muzsikában. Mert a művészetben nem a külső hasonlóság az ik
rek jellemzője, ha igen, akkor akisebbeké : a nagyoké az, ahogyan a maguk külön
módján, de együtt alkotják uzt az egyet, amit a kor művészetének, szellemi irány
zatának nevezhetünk.

Mit érdekel már mínket, hogy "nem egy utat jártak", ha ők mutatták nekünk
a bejárandó utakat! Mit érdekel már minket, ha ők talán "nem szerették egy
mást", ha mi egyként szerétjük őket, meg az általuk megújuló magyar költészetet!
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S de nagyon' magára maradt Babits Ady halála után, s milyen magára ma
radt, árva és hontalan a mí nemzedékünk, ha nincs sziget, amit ő teremt a bar
bárság, az embertelenség, az ember- és művészetellenesség áradatában, ha nincs
a Babits-szerkesztette Nyugat. Percnyi kapaszkodó, hajóroncs, amiben, azt .hittük,
rnegfogódzunk, lehetett egy-egy rövid életű folyóirat, de a sziget, ahová tovább
élni menekíthettük a verset, az elbeszélést, a tanulmányt: Babits N'yugatja, majd
annak örököse, a szó igazi jelentésében örököse, Illyés Gyula Magyar Csillagja
volt. Sziget és őrtorony. Az volt a Babits-szerkesztette Nyugat.

Néhány szót. a torony őrzőjéről. Mikor Babits már torkában ezüstcsővel kap
kodta a levegőt, mikor már nem tudott bejárni a szerkesztőségbe, hetenként egy
szer, csütörtök délután bekopoghattak hozzá a fiatalok. A sok felejthetetlen csü
törtök délután közül elmondom a legemlékezetesebbet, a legmegindítóbbat. Mi
kor dolgozószobájába beléptem, ő állva fogadott, s nemcsak gyötrött arcán, test
tartásán is láttam, egy perce sincs, hogy még feküdt, hogy csak kopogtatásomra
állt föl a pamlagról. Ezért hogy önkéntelenül arra néztem, s valóban: ott volt
fekhelyén az írásra csavart töltőtoll s a kéziratpapír . .. Már nem asztalnál ülve,
hanem fekve, talán féloldalt dőlve dolgozott.

A zavar, a félszegség, ami az ő lakásán mindíg elfogott, akkor lelkiismeret
furdalással társult. Szólni akartam, kerestem a rnentegetőző szavakat, mikor eszem
be jutott, amit éppen egy hete hallottam Fenyő Lászlótól. Ö is ilyen állapotban
találta Babítsot, s mikor mentegetőzött, hogy versekkel zavarja, Babits ezt mond
ta: "Nincs igaza, a vers mindennél fontosabb ..."

A vers mindennél fontosabb - bizonyította utolsó, talán legnagyobb verseivel,
s hirdette szóval is a már nehezen beszélő, az Ezüstgégéjű Halálraítélt. Ö tette,
"a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe" leszállva is ő tette, hogy akkor ne
künk is mindennél fontosabb lehetett a vers, az elbeszélés, az esszé. Nem vallhat
mást, ha megkérdik tőlük, se Vas István, se Weöres Sándor, se Jékely Zoltán,
se Hajnal Anna, se Rónay György, se Takáts Gyula, se Cs. Szabó László. S Rad
nóti, Pap Károly se vallana mást.

SZERKESZTŐSÉGI ÓRÁK
írta MANDY IVAN

A fűsz,eresben nagyon bíztam. Három novellát vittem be aNyugathoz,
de igazán csak a fűszeresben bíztam. Eszre kell vegyék, hogy mi van benne.
Odafent a lakásban a beteg gyerek, ő meg lent az üzletben. Semmi más nem
jár az eszében, csak a gyerek, de közben a vevőkkel bajlódik. A felesége
olykor fölszalad. Megjött az orvos! Mit mond az orvos? A fűszeres nem tud
felmenni, a vevők valósággal széttépik. Ez olyan belső ábrázolás. Tulajdon
képpen a fűszeresben játszódik le az egész. Közben fölvillantok egy-egy
figurát.

A másik két novella: Az elnöknő, meg A tréfa. Azért ezeket se kell ép
pen szégyellni. A nőegylet elnöknője, aki a halott gyereke kádja mellett ül
dögél. Hazajön egy felolvasás után és úgy sálban meg ezüst turbánban, leül
a kis kád mellé.

A mozgás elképesztően nehezen ment. A mozgás ábrázolása. Amíg az
elnöknő a kapuból feljutott az első emeleti lakására. Egy hétig tartott, amíg
be tudtam gyömöszölni a liftbe.

A tréfa szállodai történet. Egy szállodai vendég éjszakája. Ki. akarják
rakni, mert már időtlen idők óta nem fizet. Ez az utolsó éjszakája. És akkor
dühből és bosszúból beakasztja magát a szekrénybe. Úgy akadnak rá más
nap reggel.
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Nem kétséges, ez a két írás is igazi folyóirat-novella. (Mit érthettem én
akkor folyóirat-novellán?) De azért mégiscsak A fűszeres az igazi. Különben
az egész paksaméta fel volt építve. Először olvassák csak Az elnöknöt, aztán
A tréfát, majd végül A fűszerest.

De. hát hogy vihettem el a Nyugathoz? Hogy mertem beállítani azon a
délutáni fogadóórán? (Szerkesztőségi órák minden csütörtökön 4-6-ig.)

Egészen természetesnek találtam a dolgot. Az én írásaim nem jelenhet
nek meg máshol. Aki úgy ismeri a Nyugatot, mínt én! Orákig kotorásztam
egy ládában a folyóirat régi példányai között. A láda egy telek sarkán állt
a Múzeum körúton. Még egy könyvszekrény is akadt azon a telken, meg egy
sötét kis bolt. A szekrényből kiemeltem egy-egy könyvet, de a boltba nem
mertem bemenni. Be se mertem szagolni.

Egyáltalán, meddig tűrik még, hogy naponta megjelenek és a ládában
kotorászom? Aztán szépen, darabonként visszarakok mindent.

Abból a ládából ismertem meg a Nyugatot. Csörömpöltek a villamosok,
én meg olvastam.

Egymásra préselődött évfolyamok, régi, félig szétmállott kávéfoltos pél
dányok. Megismertem a nagy nemzedéket: Ady, Babits, Kosztolányi, Ka->
rinthy . " A szerkesztőt: Osvátot, Teleírhatta volna a lapot, de semmit se írt
a lapba. Ez valósággal megrendített. Valaki annyit írhatna, amennyit akar,
és semmit ... semmit! Talán csak egyszer néhány sort. Lent, a lap alján, csil
lag alatt, Babits Mihály védelmében. O. E. De az is zárójelben. (O. E.) Ki
tudja, talán ez az igazi, talán nem is kell többet írni.

(1\ zárójeleknek, jegyzeteknek, széljegyzeteknek, függelékeknek azóta is
megfoghatatlan varázsa van.)

De hát én novellákat írtam.
És abból hármat elvittem a Nyugathoz. (Szerkesztőség és kiadóhivatal:

V., Vilmos császár u. 34.) Már a lépcsőházban éreztem, hogy jobb lenne
visszafordulni. A Nyugat, ott fönt az emeleten, egész más, mint a láda Nyu
gatja. Azt már ismertem, abban otthon voltam. De a szerkesztőség egy ilyen
házban! Az ember becsönget egy lakásba, és akkor ... Milyen a Nyugat
szomszédja? Milyen lehet az az alak, aki a Nyugat mellett lakik? Azért egy
kicsit még ő is odatartozik? Tévedésből beállítanak hozzá kézirattal? Egy-egy
szerkesztő néha átmegy és ledől a díványára ? Ha már a szerkesztőségben

nagy a rumli?
Hogy csöngettem be? Vagy nem is kellett csöngetni? (Közben, mintha

egy konyhát is láttam volna, kredenccel.) Egyszerre csak bent voltam abban
a szobában. Köröskörül ültek, és beszélgettek. Az ablaknál, egy hatalmas
asztalon, könyvek. Valaki, úgy hanyagul belelapozott az egyik kötetbe. Tár
saság, ahol mindenki ismeri egymást. Most csak az a fontos, hogy otthono
san mozogj ak. Én is belelapoztam egy kötetbe. Jankovich Ferenc: Kenyér
szeges.

Ök meg körülülték a szobát és mind engem néztek, ahogy beleragadtam
cl Kenyérszegésbe. Szinte hallottam.

- Hogy tartja azt a könyvet?
- Milyen a nyaka?
- A kabátja?
- Ez lapozni se tud!
Külön utáltam mindent magamon. A nyakamba nőtt hajat, az ostobán

lelógó kabátszárnyat, a mozdulatot, ahogy a könyvet tartom. Hogy teszem
le? Hogy lehet ezt majd Letenni? Hogy fordulok vissza a többiek felé? Ezek
már mind írtak a lapba. Megjelentek. De én ezzel a három novellával ... !
(Az elnöknő, A tréfa, A fűszeres.)

Kinyílt a belső szoba ajtaja. Csönd lett. Vékony, fekete bajuszos férfi
az ajtórésben, félszeg mozdulattal fölemelte a kezét.

Valaki kijött. Valaki bement.
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Az ajtó becsukódott.
Közben mégiscsak letettem a Kenyérszegést. Hátrakulcsoltam a kezemet,

makacsul kibámultam az utcára. Nem tart sokáig ez az egész. Lerakom a
kéziratokat és már kint is vagyok.

Kirángattam a novellákat a belső zsebemből. Olyan dühödten, mintha
itt helyben akarnám átírní. Most tisztán és világosan éreztem, hogy .4. tréfa
a legjobb. Igen, abban azért több van, mint A fűszeresben. A vendég utolsó
éjszakája, a vendégé, akit kirúgnak a szállodából. Végiggondolja az életét és
aztán fellógatja magát a szekrénybe.

Átcsoportosítás.
Az eLnöknő maradt az első helyen, második A fűszeres, és végűl har-

madiknak A tréfa!
Az ajtó kinyílt.
Egy homlok és egy bajusz előtt álltam. Riadtan fellobbanó tekintet.
Babits a karosszék előtt, félig lehunyt szemmel, Arcán valami olyan

fáradtság. .. Igen, fáradtság, nem űzöttség.

- Kérem szépen ... - Közben csak néztem azt a sovány, elgyötört ar
cot. - Novella ... novellát hoztam.

- Gellért!
Ezt mondta, ezt a nevet. Mereven állt, egyik kezével szinte védekezve

belekapaszkodott a szék támlajába. Mögötte asztal kéziratokkal, könyvekkel.
Váratlanul rándult egyet a keze. Elvette tőlem a novellákat.
Néztem, ahogy ott áll azzal a három írással. Az egyik kézirat sarkán jól

látszott a lakáscím: Mátyás tér 14.
igy állt Babits a novelláimmal, a Mátyás tér 14-gyel.
Kíszédelegtem.
Megálltam odalent a lépcsőházban. Babits már biztosan letette a kéz

iratokat. Vagy még mindig úgy magához szorítja? És megint csak fellobbant
előttem az az űzött tekintet.

Gellért!
Szóval, a novella - Gellért!
De hát, mikor menjek én fel Gellért Oszkárhoz, a másik szerkesztőhöz?

Két hét múlva? Egy hónap múlva? Vagy majd írnak? Küldenek egy lapot
<l Mátyás tér 14-re? Tisztelt uram, elolvastuk kéziratait ...

Semmi tisztelt uram, és semmi lap. Egy csomag a novelláimmal. Vissza
küldik mind a hármat. Meg se írják, hogy miért, De hát mit kell itt indo
kelni? Ha valakinek visszaküldik a novellaját - az igazán tiszta ügy.

Se levél, se kézirat.•
Biztosan a szomszédban olvassák a novellákat. Babits átadta Gellértnek.

Gellért pedig már vitte is a szomszédba. Az a lakó olvassa a kezdő írókat.
Délután kávézík, és kezdő írókat olvas. Aztán megbeszéli a dolgot Gellérttel.

Visszamentern a könyves ládához, a Múzeum körűtra. A láda Nyugat-
jához. Megint csak elkezdtem a kotorászást, meg a Japozgatást, '

Nyugat.
Főszerkesztő: Ignotus. (Talán, ha Ignotus kezébe kerül A fűszeres?)

Közben már olvastam.
Január elsejével új előfizetést nyitunk a Nyugatra. A Nyugat programja

az új esztendőben is a régi ...
Hátralapoztam a Figyelő rovathoz. Kosztolányi írása Csáth Géza beteg

ségéről és haláláról.
... így történt, hogy feleségét július 22-én délután a rendelő szobájában

három revolverlövéssel agyonlőtte. A szerencsétlen asszonyt kisleánya mellett
érte az első lövés, még volt annyi ereje, hogyaszomszédsághoz menekül
jön ...

- Miért nem ül le, fiatalember? - Alacsony, szemüveges férfi állt mö
göttern, kalapban. - Fáradt lehet... egész nap így álldogálni.
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Mit tehettem?
A kopott, barna széken ültem a könyvszekrény mellett. Figyelmesen

olvastam Király György glosszáját Tithmarsh Sámuelről. Beleugrottam egy
novellába. A versek közé. Vissza a Figyelőbe. Végül is térdemre eresztettem
a lapot. .

- Befejeztük? - A szemüveges a bolt ajtajában álldogált. - Vigye
csak oda a többit ... akár ötösével! .

Néhány példányt kihalásztam a ládából. Megint ott csücsültem a könyv
szekrény mellett.

Másnap eltünt a szék. Mintha a tulaj is eltűnt volna a boltból. Vagy
behúzódott, és úgy figyel?

Gyanakodva lapozgattam egy 22-es Nyugatban.
A tulaj előkerült. Egy szót se szólt. Valami végtelen lemondással né

zett rám.
.Otthon feküdtem a díványon. Már alkonyodott, de nem gyújtottam

villanyt. Most olvassák a novelláimat! Babits már odaadta Gellértnek mind
a hármat. Azért lehet, hogy Babits is belenézett.

Az új Nyugat-szám!
Már messziről fe1fedeztem az utcán az új Nyugat-számot. Nem mertem

odamenni az újságos pavilonhoz. Csak így néztem azokat a karcsú, piros
betűket.

Lehet, hogy benne van a novellám !
Miért ne? Az semmit se jelent, hogy nem írtak. Hogy nem kaptam érte

sítést. Leközlik, és kész. Talán nem is A fűszerest. A tréfát, vagy éppen Az
elnöknőt. Ott van a többi között: Mándy Iván: Az elnöknő (novella).

Valósággalodaragadtam az üveghez. Többször is végigolvastam a név
sort. Sorra meggyűlöltem minden nevet.

Visszaveszem a novellakat. Mindenesetre fölmegyek a szerkesztőségbe;

és beszélek Gellérttel. Nézze, szerkesztő úr, ha az ön ízlésének nem feld
meg ...

Nem mentem fel a Vilmos császár út 34-be. Még azt a városrészt is el
kerültem. Egy ideig még a ládát is, a Múzeum körúton.

- Már azt hittem, hogy beteg - mondta a szemüveges, amikor újra
Ielbukkantam. - Vagy csakugyan beteg volt?

A láda fölött álltam és legyintettem.
- Ja, ha ön csak legyint! - Azzal eltűnt a boltban.
Valahogy úgy éreztem, ismeri Babitsot és Gellértet. Fent járt náluk a

szerkesztőségben. A novelláimról volt szó. Ű már tudja, mit mondott Ba
bits, mit mondott Gellért.

Közölhetetlen!
Egyszerre öss~zezsugorodott a délután.
Persze, hogy 'közölhetetlen, pocsék írás mind a három. Az elnöknő, A

tréfa, meg A fűszeres. Ezt most tisztán éreztem. Összecsapott, kiagyalt va
cakok. Ahogy írtam, abban a görcsös rángásban, valami rémülettől hajtva!
Rémület az üres papírtól, az elakadó soroktól. Hogy egyszer csak vége, és
aztán semmi.

Szomory selyemkendőt dobott a kezére. Nem tudja látni az ujjait írás
közben.

Selyemkendőm nem volt. Zsebkendőt raktam a kezemre. Olyan kockás,
kis zsebkendőt. Minduntalan félrecsúszott. Előbukkantak sértődött ujjaim.
Egyszerűen nem értették, miért kell őket elrejteni.

Valakitől hallottam, hogy a módszer a legfontosabb. Az írás fegyelme.
Már kora reggelodaültem az asztalhoz. Meredten néztern az üres papírlapot.
Akkor mozdult egyet a kezem, elkezdődött a rángás.

Miért ez a kapkodás? Hogy soha semmit nem gondolok végig?
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Szomory azért biztosan tudta, mit írjon. Legalábbis úgy nagyjából, De
én ... ? Hát nem, ez így nem megy. Vázlatot készítek, jegyzeteket,

Valahogy éreztem -' nem készítek én vázlatot. Talán nem is írok többé.
Még ez a három novella, aztán kész. Ha közlik, rendben van, ha nem ...

Aztán egy délután fönt voltam a szerkesztőségben.· Az ajtók végig nyit
va, a bútorok eltűntek, mint valami költözködésnél. A falak mellett spár
gával átkötött kézírat-kötegek. Hatalmas, mogorva kézirathegyek.

Hol volt annak a régi délutánnak a nyüzsgése! Mintha sohase lett volna
itt az a csevegő társaság. Eltűnt az asztal a könyvekkeL A karosszék, Babits
:\Iiihállyal.

Kopaszhomlokú férfi állt előttem valami tornatermi boltozatossággal.
Fölséges homlok. De, ahogy ott állt, mellényben, tornaszőnyeget, zsámolyo
kat lehetett érezni mögötte. Űt néztem, a kötegeket a falnál, és valahogy ki
bukott belőlem.

.- Költözködés?
- Nem, csak elvitték a bútorokat.
- Igen, elvitték.
Cigarettázott. Csendes derűvel bólintott. - Azért mí itt maradunk.
Ez meg, akárcsak egy nagy csata után lenne.
- Es ön kérem? - A hamut lepöccintette a padlóra.
Mindketten a magányos, kis hamukupacot néztük az üres, délutáni

padlón.
- Mándy. .. Mándy Iván.
- Örvendek, Gellért.
- Novellát hoztam, három novellát.
--: Mindjárt hármat? - A derű eltűnt a tekintetéből.

- Már régen... legalább két hónapja, hogy átadtam Babitsnak. Ba-
bits szerkesztő úrnak, ő mondta, hogy a novellák, a próza,. az talán inkább
a szerkesztő úr ...

- Inkább én! - Megint egy pillantás a kötegre. Majd hirtelen. - fr-'
jon kérem sürgetólapokat!

Hátrafordult a kihalt, elsötétedő szobák felé.
Írjak sürgetőlapokat!

Most már nem lesz más, mint hogy egy szobában ülök, és sürgetőlapokat

Írok. Egymás után írom a sürgetőlapokat. Röpködnek a városban a sürgető

lapjaim. Sürgetem Babitsot, Gellértet, a Nyugat szerkesztőségét.

Egyetlen egy lapot se írtam. Inkább újra felmentem aNyugathoz, né
hány hónap múlva. Akkor már délelőtt tartották a szerkesztőségí órákat.
Biztos voltam benne, hogy senkit se találok a lapnál. Nem számít, Dühöd
ten csöngetek majd egy ajtón, ami nem nyílik ki.

Nem kellett csöngetnem.
Az ajtó nyitva volt. Eppen csak résnyire, mintha a szerkesztő egy pil

lanatra átszaladt volna a szomszédba.
I

Hosszú, szürke fakorlát a nagyszebában. Közben talán postahivatal nyílt?
Foltosnyakú fiatalember irt valamit az asztal fölé hajolva. Hátul, a nyak
fölött, sárgás folt. Már éppen meg akartam szólítani, amikor meghallottam.

- Tegnap kint voltunk Mihálynál.
Gellért Oszkár állt a szobában egy bajuszos, szemüveges férfival. Akár

csak így sétálnának beszélgetve, végig a szobákon. Most csak éppen megáU-'
tak egy pillanatra. Gellért rám nézett, mint valami bútordarabra.

Jó jel, gondoltam, már megazoktak. Kezdek otthonos lenni. Biztosan 01
vasták a novellákat, és úgy találták, hogy ...

Kérdezni, nem. kérdeztem semmit. Vártam, hogy még mondjanak vala
mit Mihályról, aki senki más, mint Babits. Szóval Gellért tegnap kint volt
nála.
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Csakhogy mind rám néztek. Gellért, a bajuszos úr, a fiatalember az
asztalnál.

.,.... Kérem! - Gellért egy kissé előbbre jött. Most megint egy mellény
állt előttem.

-. Már jártam itt.
Megértően bólintott. Aztán; amikor kinyögtem a nevemet, meg hogy

novellák, váratlanul azt mondta:
- Találtunk biztató jeleket.
Kezem rácsúszott a korlátra. Biztató jelek! Találtak biztató jeleket!
Gellért hallgatott. Ott állt mellényben, és hallgatott.
:!tn meg valósággal rádőlve a korlátra. - ... Akkor jön?
- Mi jön, kérem?
Üjabb csönd. A bajuszos úr elővett egy újságót. A fiatalember megint

írni kezdett.
- A novella - előrehajoltam Gellért felé -, amiben a biztató jelek ...
Gellért elmosolyodott. Ettől még csontszerűbb lett az arca.
- Na nem, kérem, hát azért még nem.
- Egyik se?
Intett a fejével, hogy egyik se. :!ts szinte vigasztalóan: - Vissza fogjuk

küldeni.
Rémeredtem a mellényre. Végig begombolt mellény, a zsebek vékony

vonalával.
- Jó napot kívánok!
Utánam szólt.
- Biztosan megvan a cím, de azért nem ártana, ha ...
Akkor én már kint voltam. Mi az, ami nem ártana? Hogy ujra bedik

táljam a címet? Megint láttam 'Babits kezében a novellákat, és a novellákori
azt, hogy Mátyás tér 14. Akkor még nem olvasták. Akkor még Babits nem
adta oda Gellértnek. Találtak biztató jeleket!

Odalent megálltam a kapu előtt.

Nem kell, hogy visszaküldjék. nem fontos. Maradjanak csak itt, azokban
::I spárgával összekötözött kötegekben. Az elnöknö, A tréfa, A fűszeres.

ne talán Gellért azért kérdezte a címet, mert még nem dőlt el a dolog.
Még vitatkoznak. Talán az egyiket mégis ...

Mit, mégis? Mi nem dőlt itt el?! Találtak biztató jeleket, de nem közlik!
Egyiket se közlik!

Még egyszer visszanéztem a Vilmos császár út 34-re. Átrohantam a má
sik oldalra.

A ház meglapulva a hegyoldalon. Valósággal hozzátapadva. mintha attól
félne, hogy a rohanó ég a tusszínű felhőkkel elsodorja.

A teraszon álltunk, Jutkával. A neveket olvastuk a falon. Színes kré
tával, szénnel fölírt nevek, végig beborították a falat. A vendégek, akik itt
jártak Babits Mihálynál.

Nevek és rajzok, olyan tréfás rajzok. Ahogy Babits és Móricz glóriával
a fejük fölött, pásztorbottal, fogadják a vándorokat. Mindegvík vándor ezv
egy ismert személy, Nvugat-munkatárs, Láthatóan hosszú út állt mögöttük,
de azért mégiscsak felértek ide, a Nyugat Olymposára.

Bementünk a házba. .
Azok az apró, kis szobák! Inkább egymásból nyíló rések. Asztal. székek.

Ezek a bútorok még vártak valakit. Egy mozdulatot, hogy arrébb tolják a
széket, megérintsék az asztalt.

Festmények, fényképek a falon.
Babits a kertben. furcsa, nagyszélű kalapban, 'gereblvével. Baráti tár

saságban a feleségével. Hinta mellett álldogál. Valahogy úgy fogja a hinta
rúdját, mint egy nadrágtartót.
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Ijesztően lobogó tekintet, ahogy ott fekszik a betegágyon. Már csak ez a
tekintet maradt belőle.

A betegség... A betegség képei, jegyei. Kiszakított noteszlapok, kusza
sorok, a kéz rángása, amikor már nem tudott beszélni.

- Teát kér... egy kis teát.
- Alkoholos vattát.
Az írógép, amit olykor kivitt a kertbe. A faliszőnyeg a dívány fölött.

f;s a dívány... innen emelték kí, hogy betegyék a mentőkocsiba. A kerten
át jöttek érte, végig a kis szobákon. A dívány mellett megálltak egy pillanat
ra. A keze még mozdult a takarón. Ahogy felemelték, még visszanézett a
szobára, az öreg írógépre.

Egy Nyugat-szám!
Mintha most csúsztatták volna az üveglap alá azt az 1938-as Nyugatot.

Föléje hajoltam.
Szerkesztik: Babits Mihály és Gellért Oszkár.
Versek, novellák, tanulmányok. A Figyelő rovat, az Örjárat, az Arkádia,
f;s aztán megint elolvastam minden nevet, minden rovatot. A hirdetése-

ket is végigböngésztem volna. Meg azt, hogy szerkesztőség és kiadóhivatal:
V., Vilmos császár út 34. Szerkesztőségi órák minden csütÖrtökön ... Eleinte:
délután tartották a szerkesztőségi órákat (4-6), majd később áttették dél
előttre (11-1).

. Háromszor jártam a Nyugatnál, kétszer délután és egyszer délelőtt. Ba
bitscsal egyszer találkoztam, Gellérttel kétszer, Babits azt rnondta, hogy a
prózát Gellért olvassa, Gellért azt mondta, hogy küldjek sürgetőlapokat. Mit
akart ezekkel a sürgetőlapokkal? Nem küldtem semmiféle lapot, hanem in
kább felmentem. Nem, Gellért nem ismert meg, a nevemre se emlékezett,
de amikor azt mondtam, hogy már voltam itt, és, hogy novella... szóval,
hogy beadtam három novellát: Az elnöknőt, A tréfát meg A fűszerest. _

Egy hangot hallottam valahonnan az ajtóból:
- Mondd. " te írtál a Nyugatba?

A judaizálás problémája már az apostolok idejében sok vita tárgya volt. Végül
a jeruzsálemi zsinatnak kellett a kérdést eldöntenie. Az ott hozott határozatok ér
telmében a megtért antiochiai. pogányokat nem kell a jeruzsálemi "ókeresztények"
mentalitására és szokásaira, például a körülmetélés7'e és egyéb hagyományos szo
kásokra kényszeríteni. "A Szentléleknek és nekünk úgy tetszett - mondták az
apClstolok -, 1togy ne rójunk reátok nagyobb terheket, mint ami elengedhetetlen"
(Ap. Csel. ta,28).1 Ez a probléma manapság, ha más formában is, de aktuálisabb,
mint valaha. A jeruzsálemi "zsinat" határozatait, melyek a körülmetélés kénysze
7'éről lemondva, lehetővé tették a pogányok belépését az ősegyházba, mindig újból
alkalmazni kell. A keresztények oly régóta "judaizálják" hitüket, hogy ma újból
ígazi "körülmetélés"-ről beszélhetünk, melyet azoktól a hitetlenektől követelnek,
akik meg akarnak keresztelkedni. Itt már nem a tényleges testi múveletről van
szó, hanem a mentalitás, az érzékenység, a nyelvezet megnyirbálásáról. A ke
7·esztény· hit ennek ellenére sem mondható eWregedettnek, ma is egyszer"Ű, ifjú, ele
"'en maradt. Ami megöregedett benne, ami valóságos börtönné vált, az a gondol
kodásmód, a szenzibilitás és az "óhitúek" mélyen gyökerező reakciói, melyek egy
sok évszázados keresztény nevelés eredményei. A keresztények nyelvezete és ér
zelmeik nincsenek már összhangban az őket körülvevő világgal, s ahelyett, hogy
lehetővé tennék kommunikációjukat ezzel a világgal, inkább elszigetelik tőle. A
pogányok, akik be akarnak lépni az Egyházba, nem tudják elfogadni a hivők

szavait és szellemi magatartását. Nem fogadhat ják el ezt az újabb körülmetélést t

(J. C. Barreau: La toi d'un paien)

455



A Vigilia BESZÉLGETÉSE

ILLYÉS GYULÁVAL

ARCK~P HELYETT

Szelíd, verselő jakobinus. Műveíben nincsenek zabolátlan forradalmi passzu
sok, kontár jelszavak, de vannak határozott és szenvedélyes felszólítások: Merj
tudni! Maradj meg embernek! Szeresd szülőhazádatl Vannak kényszerítő erejű lá
tomások, amelyek az olvasót egy szabad, művelt és humánus társadalom létjogo
sultságának elfogadására, megteremtésének tennivalóira készítik fel. Ezek azon
ban sohasem jelentenek nála valamiféle tétlen esztétizálást, inkább annak tudo
másulvételét, hogy természet és történelem egymás ellenében, de egymást köl
csönösen feltételezve és fedezve lélegzik, harcol, alkot. Az idő árterein menekülő

költő mindíg igyekezett túljutni önmagán, így akarhatott költészetével ellenkezést
provokální, vagy részvétet kelteni belső töprengései és kudarcai iránt. Munka
programját kezdettől fogva közvetítő tevékenységnek szánta, amellyel rend, tör
vény, mísztérlum és az egyes ember, a gyarló, de fénylő értelem között szőtte az
azonosulás, a vállalás és a tiltakozás szálait.

Végtelen folyamatnak látta a világot, és ellentmondásait nemcsak megfogal
mazta, hanem át is élte, tudván, hogy ezzel esetleg önmaga meghasonlasát is koc
káztatja. Tette pedig ezt "a tudat teljességének" elérése végett. Mintha önmagát
is csak másokon: népén, közösségén. barátain és ellenségein keresztül mérte
volna fel, próbálta volna ki, és saját szerepére is akkor eszmélt volna rá igazán,
amikor igazságtalansággal, erőszakkal, hazugsággal szembeszegült. Példája min
denkit az introverzió elkerülésére, önmagunkból val6 kiemelkedésre, a másképpen
gondolkezök megértésére int.

Nevezték már kétkulacsosnak, a hatalmon lévők kegyeltjének, önnön halha
tatlanságát építő mesterembernek. Ö azonban pletykákkal, kicsinyes csapdákkal.
mendemondákkal sohasem törődött. Örízte, védte igazát. A lélek mélyén lassan-las
san fészket rakó hitét. Mint akí igazat ad Bernanosnak : H gyűlölet a legmélyebb,
legrejtettebb és legelemibb emberi érzés, ami mindennek ellenáll, és amiből sem
mi sem gyógyíthat ki bennünket, ha csak a kegyelem nem.

MI LETT AZ ISTEN?

Mert csak azért, hogy földre vert,
nekem még nem bírám a törvény.
Igy várok. hitem senki-földjén,
bármily fényhozót. - lucifert!

- Aki már a senki földjén van. az
nincs a fedezékben. Akit a Törvény
földre vert, az már érezte karján a
Törvény kezét, ha a Törvény kezének
melegét még nem is vette észre. És aki
azt kérdezi: mi l e t t az Isten (azokban,
akik tévesen vagy kételkedve élik az
Istent), egyszer azt a kérdést is fölte
heti: mi és ki i g a z á b a n az Isten. Az
az Isten, akivel nem egy ellene tusakv6
találkozott már a "hite senki-földjén".
Úgy, hogy esetleg maga sem tudta biz
tosan erről a senki földjéről, hogy már
h i t é n e k a földje.

- A végső megoldás. bárminek ne
vezzük is: Isten vagy a causa sui, az
emberi életnek, sőt a világ létének az
alapkérdése és alapténye. Ettől függ az
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egyedi ember életútjának indítása és be
fejezése, de a történelem további mene
te, az emberi jövő is. Épületet alapoz
ni, tető alá hozni és tovább építkezní
csak tervek ismeretében lehet. A meg
szerkesztett valóság mögött a Szerkesztő

akaratának a számbavétele a legtermé
szetesebb. Tisztességes viszony az,
amelyben a gyermek nerrf ismeri az ap
ját? Aztán az üdvözülés kérdése. Azt
rnondjuk, Jézus megváltotta bűneitől az
emberiséget. A római birodalomban er
re bizonyára szüksége volt az emberek
nek, de kérdés, hogy ma is szükségük
van-e rá? Amikor az ember önmaga
fölé emelkedik, olyan tudás birtokába
jut, hogy megszerkesztheti és kivitelez
heti a holnapját? Számomra a boldogság
a bűntelenség állapotát jelenti. Az egyes
ember pedig már most is képes lehet
arra, hogy bűntelenül, tehát boldogan
éljen.

- Esszé-regényében, a "Kháron la
dikján"-ban így ír: "Az öregkor az a
végső időszak, ameZy alatt halhatatlan-



nak deklarált lelkünket az üdvösség fe
lé irányíthatjuk; ami nélkül annak ré
sze az örök kárhozat. Hogy a vallás mi
vigaszt - vagyis mi praktikumot 
tud nyújtani, azt majd a halállal szem
be nézve részletezhetjük." E könyvének
és "Tiszták" című tragédiájának ismere
tében úgy tűnik, hogy írójuk immár
elhagyta "hite senki-földjét", és felad
va passzív várakozását, maga kezd' te
vékenyen nyomozni Isten után.

- Mindkét műben személyes, belső

kérdéseim is benne feszülnek. Istenkere
sés ? Nem: értelemkeresés. Minden élet
titkának, értelmének a fejtegetése. Egy
szer valamennyien ott állunk a halál
előtt és azt vesszük észre, nincs elég
vigaszunk. Nem vagyok ateista, mert az
is eleve tagadást jelent, elzárkózást va
lami elől, amiről senki és semmi nem
tud bizonyosat. Kész vagyok Isten be
fogadására is, mínt a dolgok végső ér
telmének, az egész teremtés befejező ak
tusának a befogadására, de tudjam, ért
sem, igazoljam a magam számára. Mű

veltségem, vagy talán inkább félművelt

ségern egyelőre ellenáll, kevés és hiányos
még a bizonyítás. Értelmem sokkal gő

gösebb, hogysem beérné sovány vigasz
szal. Még meghódításra vár. Ha a végső

értelem Isten, miért nem ismerhetjük
meg őt? Miért titkolózik, miért hagy
bennünket bizonytalanságban?

- Ha jól tudom, felesége és Ika lá
nya is pszichológusok, az emberi lélek
feltárásán és gyógyításán fáradoznak. I

De vajon mindig biztosa~ az eredmény
ben? Sikeres minden beavatkozásuk? A
léleknek olyan mélységei, olyan szöve
vényei vannak, amelyek beláthatatlanok
és megfejthetetlenek maradtak. Gyakran
önmagunk számára is fehér folt, járha
tatlan terület vagyunk. Jogosan követel
hetjük-e Isten teljes megismerését?

A "Tiszták"-ban mintha éppen arról
szólna, hogy az emberiség azért nem ké
pes megismerni az egy igaz Istent, mert
nem tud megszabadulni az Ördögtől, az
őt szüntelenül kísértő rossztól, aki szin
te ugyanolyan hatalommal rendelkezik,
mint az Isten. Törekvései így mindun
talan zátonyra futnak: a történelem e
két erő időtlen mérkőzésének színtere.

- Igen, így igaz. Éppen ezért találom,
hogy Isten létére, mint a végső értelem
valóságára nincs Icielégítő bizonyíték. A
történelemben olyan vérzivatarok vol
tak, annyi szenvedés esett, aminek az
idő múltával kevés, vagy egyáltalán sem
mi haszna nem volt, s ezáltal "megkér
dőjelezhető" az értelemkeresés túlvilági
útja is.

- Isten azonban nem evilági érzéki
tapasztalás tárgya. Ha pedig az értelem
mint értelem fogyatékos ahhoz, hogy a
teremtett dolgok tényleges és abszolút
létét megismerje, hogyan képes Isten
létét bizonyítani? Igaz, hogy számunlcra
lét és lényeg valóságosan is azonos Is
tenben. Mégis: értelmünk istenfogalma
és Isten léte között majdhogynem át
hidalhatatlan szakadék tátong - a pusz
ta értelem Isten fogalmának megismeré
séMl nem tudja létét egzaktan bizonyí
tani.

A mai hivő értelemkeresése itt, föl
di méretek és határok között megy vég
be. A világban élve és közreműködve

jut a végső válasz birtokába, amikor a
teremtett lét tiszteletéért, az emberibb
emberért küzd, a szenvedés és öröm
megbecsülését és értékét hirdeti, az em
berben Isten képét, hasonlatosságát vi
gyázza. Ha eleget tesz küldetésének,
üdvözülése már több, mint ígéret.

- Tetszik nekem, hogy. ilyen magabiz
tos a hitében, meggyőződését őszintén

vállalja. Öcsémnek tartom ezért, s ér
telemkeresésemben bajvívó társamnak.

- Milyen megoldásra számít értelem
keresésében? Lát-e akadályokat, ame
lyek hátráltatják? A "Bölcsek a fán"
eimű tragikomédiája általános, feszült
várakozással zárul, rejtélyes nyitottság
gal a jövő felé. Mire és meddig kell
várnunk?

- A Bölcsek a fánt a mindenfajta
fanatizmus ellen írtam. A fanatizmus
ellen, amely tehetetlenség és az értel
metlenség megnyilvánulása. Értelemke
resésemben most tehát meg tudom álla
pítani, mik azok a tényezők, amelyek
ellene mondanak az értelemnek, elken
dőzik a teljes felismerést. A fanatizmus
eltorzítja gondolkodásunkat, megfertőzi

az agyat és ugyanolyan ázalagokká te
szi az emberi lényt, mint amilyen a te
remtés kezdetén volt. Vagy másképpen
fogalmazva, a különböző tartalmú és
indítékú fanatizmus oda juttatja őt, hogy
a hibás logikai fonal végén visszakerül
jön a fára.

Mire és meddig várjunk? A darabban
ezt így "közeIítem" meg: "Nincs repü
lés gyönyörűbb, ragyogóbb, mint 7 esz
mének, tudománynak a szárnyaival 'l
szállni előtted írányért, emberiség! I El
ragadó! Akik ezt mívelhetik : elragadék.
/ Már ha ragadni, valóban I képesek is
valamit: ki a bajból/vagy föl a mély
ből, azaz / összefonódva szilárdan a
lenti világgal ..."
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Végül is: a túlvilág csak olyan lehet,
mint mi. Meghosszabbított élet. De lá
tomásaink, arany álmaink eleven meg
valósulása is. A Vízöntő Korszak. Kris
tálytiszta kinyilatkoztatás. Az öregek
előőrsként bandukolnak feléje ...

A KOLTO FELEL

Dolgozom: küzdve aIakftom
nemcsak magamat, aminő mél:
lehetek, akfnek jövőjét

az ..ihlet óráin" I:yanítom;
formálom azt is, amivé ti
válhattok, azt munkálom én kl:
azt próbálom létre Idézni,
azt a lényt, kl még csak al\'Yag

bennetek s halvány akarat;
akire vágytok,
amikor sürl:etve mond.Játok:
költő, előzd mes korodat!

- Hogyan látja a líra szerepét ko
runkban?

- Plátó nem 'adott polgár-, illetve lét
jogot köztársaságában a költőknek, a
költőinek. Hova vezetne, ha a költők

viszont diplomáciai retorzióként a szép
ség területéről zárnának ki mindent,
ami a szó legközvetlenebb értelmében
res publica? A köz dolga a múzsa sze
mében éppúgy egy dolog a milliárd kö
zül, akár az esthajnal, a déli szél, vagy
a kedves keble. Plátó nem demokrati
kus, a Múzsa az.

A világ mozog, A történelem formá
lódik. S csak átmenetileg old fel a cse
lekvés vállalása a cselekvés kényszere
alól. A lírának nem csupán a költő éle
te olyanféle "anyaga", amilyen a szob
rásznak az agyag, de a köz élete is.
Függetlenül attól, ráteremtődött-e erre
a közéletre vagy sem. Mert ez nem vá
lasztás dolga már. Ahogy az életé sem.
Művész nemigen teremtődik erre. Már
csak azért sem, mert művészetre terem
tődik. De természetünk ellentmondásai
val szemben vállalni valamit, helytállni
valami mellett: ez már csírájában drá
mai költészet. Vállalni s betölteni a
nem-választott sorsot: ez tehet lírai pá
lyafutást is tragikussá.

- Mit tart mai irodalmunk legfőbb

gondjának?

- Keveset beszélünk az egyszerű em
berek, a fizikai dolgozók gondjairól,
életéről, hogyavalóságosan tevékeny
kedők becsületét helyreállítsuk, s minél
inkább megszűnjőn a még létező távol
ság az értelmiség és a fizikai dolgozók
között, akik ma is a társadalom igazi
terheit viselik. Világszerte divatos -s
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nálunk is - az értelmiségi figurák té
pelődéseinek, válságainak ábrázolása,
nemegyszer csinált szituációkban, az élet
valódi problémáitól elvonatkoztatva.
Föladat, hogy társadalmunk e két ve
zető osztályának képviselői is irodalmi
rangot kapjanak.

- Magyarország a tehetséges költők

országa. Pazarlón is bánunk velük. A
bőség zavara azonban hol a lapszerkesz
tők, hol a kritika, hol a heterogén ol
vasótábor ítélőképességét csökkenti.
Milyen tanácsot ad a kezdő költőknek?

- A versnek elengedhetetlen tartozé
ka a meglepetés. Ha ez rögtön a költe
mény elején nem ,j{övetkezik be, s az
egyik sor nem rántja szinte maga után
a másikat, a bennünk fölkeltett várako
zással: a verset nem volt érdemes meg
írni, hisz semmi újat nem tudat.

- Mi az az érzés, amelyelszorítja
szívünket, amikor magunk mögött hagy
juk régi önmagunkat? Ifjúságot, szerel
met, történelmet? Amikor látjuk, hogy
a világ kitágul és összezsugorodík előt

tünk, mert vagy túlontúl sokat, vagy
éppen ellenkezőleg, túlságosan is keve
set ismertünk meg belőle? Elérkezhet
az idő, amikor a világ egészséges ereje,
csatazaia, tömérdek kincse nyomasztani
kezd bennünket, depresszióba hajszol.
Féltjül, a magunkét: gondolatainkat,
tisztességünket és a nekünk járó, de
nem egyszer megtagadott elismerést.

- Századunk nagy változásairól - a
csalódásokról és megvalósulásokról
azok tudnak helyes képet adni, akik
ezeket a változásokat szinte magukban
olvashatják ... vagyis, akik nagyjából
olyan idősek, mint a század. Akik szel
lemi életének megindulása egybeesik a
század nagy esemény-sorozatainak meg
indulásával. Akik kamaszfővel afféle ta
nítvány-tanító kapcsolatba kerülnek ma
gával a történelemmel. Hogy aztán
résztvevői, majd az eredeti kapcsolat
megfordításával ők legyenek tanítói a
történelemnek, a nem kis költséggel
szerzett tapasztalatok birtokában.

HIANY A Kf:ZIRATBAN

Csakugyan, hova lett a kincs? Ki érti ezt?
A szövegből itt néhány sor tán kimaradt?
Vagy kellék volt mégis mind az a ragyogás?

- Az "Ingyen lakoma" címú köteté
ben ismét megjelentette 1933-ban írt
tanulmányát a katolikus költészetről.

Többek között így summázza mondan
dóját: "A katolicizmus, mely a társa':
dalom minden területén hatalmat és



tekintélyt szerzett, a költészet területén
semmi eredményt nem tud felmutatni.
Szellemi mozgalmai az agitáció jegyé
ben és nívóján folynak, képviselőiből

hiányzik az élmény és a meggyőzés ere
je." Ma is fenntartja akkori állitásait?

- Annak idején a katolikus irodalmat
méltatva, erősen fogalmaztam. Az új
kiadásban javítottam, enyhítettem a
megállapításaimon. A kemény ítéletei
met az is indokolta: féltettem a kato
likus irodalmat; azt szerettem volna, ha
jobb és egyre színvonalasabb lesz. A
vulgarizálástól, a primitív hitvédelmi
funkcionálástól féltettem.

A katolikus irodalom is csak akkor iro
dalom, ha művészileg, tartalmilag is
egyenrangú a többi irodalommal, ha
igyekszik azt - ha lehet - még maga
sabb fokon művelni. A feladata is vég
eredményben ugyanaz, mint a többié 
még ha más eszmék és szenvedélyek fű

tik is -: a világot magyarázni, értelmezni
az ember és világ kapcsolatát, létünk ér
telmét vizsgálódva keresni. Sajnos, hosszú
időn át ezt a szerepét nem tudta betöl
teni. Még Claudel is, akinek őszinteségé

ben egy percig sem kételkedem, túlságo
san leegyszerűsít,nem tud az értelmemhez
szólni, nem tud meggyőzni. Bernanos és
Péguy képes volt felkelteni szellemi ér
deklődésemet. De a katolikus irodalom
átlaga megrekedt a szentimentalizmus
ban, a hitigazságok monoton ismételge
tésében, s azt hiszi, ha sokszor leírja:
Uram, Uram!, vagy sűrűn használja Is
ten nevét - eleget tett minden formai
és tartalmi követelménynek.

Engem különben is taszít az Isten
folytonos emlegetése; ez ma nem vallá
sos világnézetű költőknél is gyakori. Ko
molyan veszem az ősi tanítást, hogy
Isten nevét hiába ne vedd. A zsidók ál
landóan megkerülték Isten nevét, in
kább körülírták, sejttették. hogy róla
van szó. De hogyan is lehetne kifejezni,
egyetlen szóban definiálni azt, aki ma
gáról - a biblia tanúsága szerint 
annyit mondott: .,Az vagyok, aki va
gyok." A kimondhatatlanról tehát kö
teteket, könyvtárakat lehetne írni, anél
kül. hogy valójában pontosan meghatá
rozhatnánk és nevén nevezhetnénk. Ezért
vonzó számomra Pilinszky költészete,
amely fáradhatatlan a .znegközelftések"
ben, az áttételekben. és nagvon sokat
elmond Róla anélkül, hogy kiejtené a
nevét. Nagyon rokonszenves nekem a
mohamedán művészet, amely Allahot
sohasem meri direkt módon ábrázolni,
de még a prófétáját is ritkán. Ugyan
ezt tette más vonatkozásban André Fré
naud, a neves francia költő (aki egyéb-

ként materialista), amikor a Háromki
rályok című kötetében éppen vallásos
jelképek, bibliai történések és hangu
latok segítségével mondott el olyan dol
gokat a világról, a belső életről, amelye
ket csak velük, csak így tudott megví
Iágítaní, hűséggel megrajzolni.

HfRESEK

Mert meddig győzik türelemmel.
kiknek a vágy csak látomáS?
S mert bármily grádicson az ember:
ígéret, e/:y-egy profán messíás,

Ha láthatná előre sorsát
jajongania kellene.
Mert dicsősége? Zord adóssá/:I
S amellyel győz majd: serege?

- Említett tanulmányában Sík Sán
dorról azt írja, hogy "kortársai között
még ő a legfigyelemreméltóbb, a leg
kulturáltabb". Úgy tudom, Önt hosszú
időn át mély barátság fűzte hozzá.

- Sík Sándorral kezdettől fogva egé
szen a haláláig jó barátságban voltunk.
Hite és embersége tiszteletet keltett
mindannyiunkban, akik ismertük őt.

Hogy mint költő nem tudta kinőni ma
gát, annak nyilván megvolt az oka, és
ez elsősorban nem is a tehetségében ke
resendő. Inkább azokban a körülmé
nyekben és azokban az emberekben,
akik és amik körülvették őt. A hierar
chia olyan szellemiséget árasztott az
egyházban, hogy felszabadult, kétkedő

és vitatkozó, az értelmet megragadó ka
tolikus irodalom nálunk nem születhe
tett meg; ezért valójában hatni sem
tudott. Sík Sándor volt talán az egyet
len a maga idejében, aki költői prog
rammal, becsülettel akarta szolgální a
hitét.

- A jelenkor keresztény költőinél a
"belső világ" már nem helyezkedik
szembe a külső világgal, hanem átjárja
és átöleli azt. Az Egy és a Minden vá
gya fűti, mely a megtapasztalt valósá
got is szakralizálja. A "spirituális" köl
tő azt a valóságot kutatja, amelyből ma
ga a szó is származik. De ez a szó töb
bé nem "rács" a számára, amelyen ke
resztül a világot kémleli és felfedezheti,
hanem részvétel a megállithatatlan te
remtő aktusban. Korhűsége és egyete
messége arra kötelezi, hogy távol tart
sa magát minden erőszakolt apológiától,
agitációtól.

- Ritkán beszélünk manapság azok
ról az Irókról. költőkről. akik nem tar
toznak semmilyen csoportosuláshoz, ha-
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nem és mindenekelőtt a hitükhöz tar
toznak. Ezek a keresztény világnézetet
vallák és élők nem pályáznak minden
áron babérra és hírnévre, hanem teszik,
amit tenniök kell, amit diktál a szívük,
tolluk, szerényen, feltűnés nélkül. Ideje
felmérni szerepüket és jelentőségüket a
magyar irodalomban. Tulajdonképpen
ők alkotják ma a keresztény írógárdát.
Tehetségük, munkásságuk nem látvá
nyos, de nélkülözhetetlen és terméke
nyítő.

-~Ön a Vigiliának régi és hűséges
olvasója. Hogyan vélekedik a megújho
dott folyóiratról?

- Okosan szerkesztett, színvonalas
lap lett. Örülök annak, hogy nem a ré
gi módon akar katolikus lenni: elzárkó
zó, a világ új jelenségeiről tudomást
nem vevő, kudarcokat védő és nem be
ismerő. Beleillik a magyar irodalmi élet
java termékeinek sorába.

KÉZFOGASOK

Letétként mennyi érték gyQlt belém,
kemény

hűség, fénylIi remény,
fémjeles Jóság, tömény bizalom:

vagyon -
El nem pazalhatom.

De meg se tarthatom: szent s köz
dolog -

tollat ezért fogok.

- Mit ért korszerű magyarság-tu
daton?

- Helyünk és helyzetünk reális is
meretét, nemzeti értékeink, hazaszerete
tünk ápolását és elmélyítését, állandóan
növelve szellemi kincseinket, a nép kul
turáltságí fokát, íntelllgenciáját, amely
nek következményeképpen nemcsak az
egyes ember kapcsolata finomodik, válik
sokoldalúbbá, türelmesebbé és megértőb

bé a másik iránt, hanem országon belül
az egyes társadalmi csoportoké is, sőt

országon kívül az egyes embereknek és
nemzeteknek a más népekhez, nemzetek
hez fűződő viszonya is. Ezzel azt is aka
rom mondani, nem szabad szégyellni azt,
hogy magyarul beszélünk, de abba sem
szabad beletörődnünk. hogy bárhol a vi
lágon szégyellni kelljen azt, ha valaki
magyar anyanyelvű. és emiatt hátrányos
megkülönböztetésben részesüljön.

- Ön a magyar sorsproblémákról írott,
Lukács Györgynek címzett nyílt levelé
ben napjaink égető kérdéseit fogalmazza
meg. Aggódva teszi szóvá a születések
számának csökkenését a legutóbbi két
népszámlálás között, a válások magas

I
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számát, az öngyilkosságok, az abortusz
növekv6 százatekarányát. Mindehhez még
hozzátehetjük az alkoholizmus okozta ká
rok és a fiatalkori bűnözés adatait is.

- Sorskérdéseink okát közösségí éle
tünknek nem ma meghibásodott műkö

désében látom. Az okok régiek. Mai
közpanaszainknak zömét is ide tudnám
visszavezetni. Ide tehát az orvoslat mó
dozatainak meglelését is. Itt nincs he
lye sem a hiúságnak, sem a szégyenlős

ségnek. Helye itt csak komoly fölmérés
nek, adatelemzésnek van.

Fájdalmaink, bajaink többségét én a
közösségí - a nemzeti - tudat állapo
tával kapcsolom össze. Ha ez a tudat
jó, az élet működése - a sorsproblémák
megoldhatása is - helyes Irányú, jó
megoldást mutat. Sorskérdéseink ma
megoldhatók. Közösségi gond, társadal
mi érdek, hogy ezt mihamarabb megte
gyük,

- Sorskérdéseink alapos és végérvé
nyes megoldása azonban el sem képzel
hető az egész magyar társadalom rész
vétele, cselekvő egysége nélkül. Hivő és
nem-hivő, kommunista és pártonkívüli,
pap és állami tisztviselő segítségére egy
aránt szükség van. Össznépi érdek, hogy
megszűnjenek a néhol még alkalmazott
megkülönböztetések, a maradék gyanak
vás és bizalmatlanság is felszámolódjék
a vallásos világnézetű emberekkel
szemben.

Ha például egy mai fiatalt az a sé
relem ér, hogy bizonyos pályák zárva
maradnak előtte, mert papi gimnázium
ban érettségízett, olyan lelki traumával
indul az életnek, ami gondolkodását,
munkamorálját, közösségi magatartását
később kedvezőtlenül befolyásolhatja.

- Igen, itt-ott még akad erre példa.
Én is nemrég segítségkérő levelet kap
tam, hogy egy rokon fiatalembert támo
gassak egyetemi felvételén. Megtudtam
azonban, hogy mível Pannonhalmán
végzett, nincs sok esélye. Elfogadhatat
lan számomra ez a megkülönböztetés
már azért is, mert tudtommal a papi
gimnáziumok jó felkészültséget adnak,
az oktatási színvonal kifogástalan, s az
itt végzettek többsége választott szak
mája területén és az egyetemeken is
megállja a helyét. De azt is hozzá kell
tennem ehhez, hogy ami a szellemet il
leti, az nem egyszer éppen vallásos
meggyőződésük ellen fordítja a diáko
kat. Tudniillik az életre, az életképes
hitre való nevelés már nem megfelelő.

Én is egyházi iskolába jártam. Ezért
lehettem tanúja sokszor annak, hogy
a papi gimnáziumban végzett fiatalok
hányszor váltak hitehagyottá, ateistává.



SZIVKÖZELBEN

A ma.lO'lU' néD a friss. hatalmas,
meleg test, melyben rohanunk,
és jó iKY szállni, mert a legjobb
vigasz, ha i.lO' együtt vagyunk.

- A korszerű műveltséggel bíró, sok- .
oldalúan képzett, hazájukat és népüket
szerető papok, akik komolyan veszik hi
vatásukat, a társadalomnak is nagy szot
gálatot tehetnek. Lelkipásztori teendőik

felelősségteljes ellátásával - prédikáció
ikban, a szetttséqek: kiszolgáltatásakor
stb. - híveiket helytállásra nevelhetik:
önmaguk és mások együttes vállalására,
az élet nehézségeinek, emberi gyönge
ségeknek türelmes elviselésére, munká
juk megbizható végzésére. Véleménye
szerint papjaink nyújthatnak-e jelentős

segítséget sorskérdéseink morális orvos
lásához?

- Igen. Az már egy régi megállapí
tás, hogy az emberek, ha belső kérdések
feszítik őket és nem tudják azokat ön
állóan rendezni, pszichoanalitikushoz
vagy paphoz fordulnak segítségért. De
túl ezen, népünk a nemzeti műveltség

fejlesztésében sokat köszönhet tudós
papjainak, akik kezében valamikor a
nép művelődésének az ügye, kulturális
kincseink java összpontosult.

De a papokon kívül - ha már elő

hozta ezt a kérdést - szólnunk kell az
apácákról is. Minden társadalom kiter
mel olyan nőket, akik képtelenek a há
zastársi együttélésre, alkalmatlanok a
családalapításra. Ezek régen elmentek
betegápoló nővérnek, mert ott "kiélhet
ték" anyai ösztöneíket, és mint Krisztus
jegyesei, szublimálták szexuális életü
ket. Lengyelországban, Csehszlovákiában
megmaradtak a betegápoló nővérek, ná
lunk viszont csak tanítórendek működ

nek. Nagy kár értük, mert munkájukat
hivatásként végezték, megható gonddal
és áldozatkészséggel. Ma, amikor éppen
a kórházi betegápolás szinte társadalmi
méretű gondot okoz, mert nincs meg
felelő számú személyzet, kevés a hiva
tás, ne feledkezzünk meg róluk, már
csak hasznuk miatt sem.

Vajon a betegnek vagy a haldoklónak
rnindegy-e az, ki gyógyította meg? Ki
ápolta? Ki fogta le a szemét?

- Marx azt tanítja, hogy az ember
mindenfajta szükségletét - tehát a val
lásost is - tudomásul kell venni, szá
molni kell vele. Ha pedig ma emberek
meglévő szükséglete a vallás, igénye a
templom, ennek kielégítését nem tekint
hetjük másnak, mint személyes döntés
eredményének, lelkiismereti kérdésnek.
"Bizonyos, hogya vallásos szükséglet-

ben - írja Lukács György - gyakran
az önkiteljesedés felé ható, igazi embe
ri törekvések hozhatók mozgásba, ame
lyek nyomtalan eltűnése szegényebbé
tenné az emberi életet."

- Elmondok egy megtörtént esetet.
Szűkebb pátriám egyik falujában egy
másnak nagy ellenfelei voltak a hely
beli pap és a tanácselnök. Nálunk ma
is megvan az az ősi szokás, hogy a ka
tolikus temetésen a kántor strófákba
szedve elénekli az elhúnyt élete útját,
állomásait, elsiratja a halottat. A ta
nácselnök kemény ember hírében ál
lott, soha a templom felé sem nézett.
Végóráját közelední érezvén, meghagyta,
hogy egyházi temetése legyen. A sírnál
a kántor - szokás szerint - elsiratta
őt, végigsorolván élete eseményeit, köz
életi tevékenységet, kitüntetéseit, ér
demeit.

így élnek együtt manapság az ember
ben a vallásos igények és a felelős tiszt
ségviseléssei járó kötelezettség, a látszat
és a belső valóság. Ha valamilyen ok
nál fogva rákényszerülnek, hogy ezt a
belső valóságot eltagadják, ezzel csak
lappangó feszültségeket teremtünk, ame
lyek újabb konfliktus melegágyaivá vál
hatnak.

- Ezekkel a feszültségekkel magya
rázható, hogy a nemzetben még vannak
olyan alkotó energiák, amelyek nem
szabadultak fel teljesen. Az ország, a
nép javát szolgáló produktív erők nem
egy helyütt háttérbe' szorultak azért,
mert nyiltan megvallották vallásos meg
győződésüket.

- Meg vagyok győződve arról, hogy
ez az itt-ott még észlelhető jelenség ho
vatovább konzervatív állásponttá mere
vedik. Hiszen a társadalom ügye mín
dig az egész nép ügye, minden állam
polgár ügye. Ahol a végzett munka, a
közösségnek tett szolgálat az ember mér
céje - ez a megkülönböztető szemlélet
visszahúzó tényező.

Egyébként nekem sohasem volt mind
ez gondom. Nem tekintettem soha úgy
emberekre, társadalomra, hogy ezek hi
vők, ezek nem-hivők, ezek ilyenek, azok
olyanok. Mindennél fontosabb, hogy bár
ki ember legyen.

- Hogyan értelmezi a szocialista nem
zeti egység megvalósításának nagy és
lelkesítő tervét?

- A nemzeti egység megteremtésére
irányuló törekvést nem értelmezhetem
másként, mint egy valódi és gyakorolt
egység megteremtésének nagy kísérletét.
A magyar nemzet máig sem egységes.
Franciaországban éltem hosszú időn ke
resztül, s míndíg arról álmodtam, hogy
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egyszer a magyar is ilyen egy tömbből

faragott, egy akaratú nemzet lesz, amely
tisztában van nemzeti értékeivel. ere
jével és történelmi végeznivalójával.
Sokszor tapasztaltuk azonban ennek ép
pen az ellenkezőjét. Noha elérkezett az
ideje, és megteremtődtek a feltételei
annak, hogy ezt az egységet létrehozzuk.

Ti, láthatatlan. szent alakzatok
sorsunkon ti könnyítsetek:

súlyo!lOdjatok!

- Cikkeiben, tanulmányaiban már
több ízben kifejtette, hogy a társadalmi
tökéletesedés egyedüli útjának, az em
ber jobbá válása eszközének a művelt

ségi szint állandó emelését tartja. Gon
dolja, hogy az általános kulturálódás,
az ismeretek elsajátított halmaza önma
gában megoldja az ember lelki válságait
is?

- Az a tétel, hogy a munka felsza
badítása, amin általában a munka meg
szüntetését értjük - tehát a gépesítés
nek, a teleautomatizmusnak olyan fokát,
amikor az embernek legfeljebb csak
napi 3-4 órát kell dolgoznia -, s ami
egyúttal az ember felszabadítását is
jelentené - hamis alternatíva. Amíg az
ember nem ér el egy olyan műveltségí

színtet, az emberi érintkezésben egy
olyan magasságot, hogy fel tudja hasz
nálni létrejövő szabad idejét; amíg nem
tanítjuk meg az embereket arra, ho
gyan építsék magukat és egymást - a
munkaidő csökkentése nem hozza meg
a várt eredményeket. Éppen fordítva
igaz a dolog: a kulturált, fejlett tudatú
ember tud majd élni a szabad' idő le
hetőségeivel, az számolja fel a munka
terheit.

- De hol a garancia arra nézve, hogy
egy h o m o s u p e r s a p i e n s nem él-e
majd vissza meg szerzett szellemi és
esztétikai vagyonávql? Nem fogja-e
mások elnyomására, pozíciói és gyors
karrierje védelmére, önző célokra fel
használni? Tetteit tetszetős magyaráza
tokkal igazolni?

- Amit Ön mond, az inkább a civi
lizáció veszélye. Az elkényelmeskedésé,

a lustaságé. A háztartási gépek, kom
munikációs eszközök hozzászoktatnak
bennünket ahhoz, hogy mindent készen
kapjunk. A körülményeink, informálódá
sunk elmechanizálódása azonban nem a
kulturálódást, nem a gazdagabb tudatú
és érzelmi életet élő önálló embert je
lenti. A műveltség, önmagunk szellemi
bővülése ugyanis fejlett, érzékeny ideg
rendszert eredményez, és az ember
olyan kifinomult esztétikai és etikai ér
zékkel fog rendelkezni, hogy ez a társa
dalmi és közvetlen emberi kapcsolatok
ból előbb-utóbb kizárja a tragikus konf
liktusokat.

- Mindez nem biztosíthatja az ember
"belső" növekedését, érzelmi kiteljese
dését, nem lesz általuk szeretetre mél
tóbb. Okos lesz, félelmetes tudású,
konstruktív, de ezze! még nem tesz
szert jobb morálra, egészségesebb lelkü
letre. Nem véletlen, hogy az ember vég
ső sorsának kérdése, a fejlődés kime
netelének problémája ma égetőbb, mint
valaha is volt. Nem gondolja, hogy e
tekintetben a vallás, a kereszténység
példaadása, erkölcsi nevelő ereje meg
marad és továbbra is nélkülözhetetlen
szerepet tölt be életünkben?

- Ez kétségtelen. Ma is ugyanazokat
az erkölcsi alapelveket valljuk, amiket
a kereszténység időszámításunk kezde
tén megfogalmazott, s amelyeket a zsi
dóságtól örökölt. A szeretet himnuszá
nál szebbet és többet ma sem tudnánk
mondani. De úgy érzem, ez mind kevés
a mai ember értelmének ...

i\ HAz VÉGÉN tJLOK ...

Isten, aki 'mondjak, füben, vízben, fában
bújkálsz. mint mosoly a szerelmes Iányban,
ki a költőkénél .lobban kinyitottad
nagyanyám két f\ilét szözatodnak,
nekem, ki mint süket s vak tétova lábon
dülöngtem e Dörjtő viIáA"on,
tedd meg nékem is, hogy úgy mím ő füleljek
szavadra s szavadra oly bátran feleljek.

- Vannak vallásos versei?

- Sok. Adok is épp ezekből mutatót.

HEGYI BÉLA

(J. C. Barreau: La fai d'un paien)

Isten nem birtokolható fogalom. Ó valaki Más, akit szeretnünk kell. A Másik
"megismerése" nem idegeníti el az embert. Ez a szeretet aktusa (ami nem jelenti
azt, hogy az emberi szellemnek ne lenne benne szerepe). Mondhatjuk-e, hogy a
ezeretet elidegenít? Ellenkezőleg, a Másik megismerése felszabadít, különösen ak
kor, ha ez a Másik - Isten.
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ILLYÉS GYULA VERSEI

ISTEN = EMBER

'E.~ lett két szárnya két lator.
És az egyikkel szállni vágyik
föl-föl a föld mocskaiból.
És vissza rántja mind a másik.

Föl is, le is,
le is, föl is

verdes a szárny és vér fröcsög.
S egyhelyben áll.
Ég s föld között.

Meglőtt madár.

Mert vége, ha le, ide le esik.
S vége, ha - föl, föl! - visszaszáll.

A XX. SZÁZADBAN

Halottak napja mindig vonaton talál, - a kocsiban tenyé1'nagy fehér virágok
hideg illata, a sáros padlaton ujjnyi hosszú szirmok, a dombok közt néha temetók,
oly ünnepi hattyú-úszásban, mint a kivilágített hajók! Mintha minden halottak
est jét vonaton töltöttem volna, és ráadásul most az ünnepre hazautazó napszá
mosok közül a még félhomályos sarokban valaki arra kér engedélyt anagy közös
kocsi többi utasától, hogy harmonikázhasson. Igen kellemesen, csendesen harmo
nikázik s így semmi csodálkozni való, hogy hamarosan magát a vonatot húzza
szét és tolja ismét össze s ennek hatására, hol visszafelé, hol előre utazunk, nem
csak Budapest és Kaposvár között, hanem - egyre tágabb kilengést végezve - eb
ben a szomorkás, havas alkonyt ígérő huszadik században is. Halottak napján

születtem.

EMELŐ HALÁL

F. Feri halálát is, Mártáét is "végig csináltam", ahogy mi magyarok oly ke
gyetlenül-ártatlanul mondjuk, még az ilyenre is. Szerettem őket; elmúlásuk, vala
hányszor rágondolok, ma is földre nyom. De aztán - mert hogy oly példamutató
élet után, oly példamutatóan haltak meg - mindannyiszor fölemel. Igy ez a két
halál most afféle szárnyként lett a tartozékom; egyenletesen váltakozó csapások
kal visznek voltaképpen csak most megpillantott szakadékok, tenger szorosok fö
Zött. Aran és Laci - Gara - e g y ü t t m ű k ö d é s e m nélkül halt meg, de rám,
a második váltásban, szív-emelők ők· is. Igy - hasonlóan a halak mellékuszonyá
hoz - ráadás-szárnyaim is vannak. De hisz Járdányi és Berda is barátom volt
és ők is é r t é k e s e n haltak meg, mind ebben az évben! És Lajtha és Ney és
Úrhegyi és Rácz, Vass Elemér és Sarkadi és mind a csattogva eltávozottak, csak
Lőrincig visszamenően! Vállamtól sarkamig két sorban is sűrű mjtam a szárny II
biztatnak távoli emlékeimmel, hogy - bátran! gyáva csúszó-mászó, jutsz vala
mire majd ebben a közegben is, mint hajdan a vízben, amidőn - ússz te is! 
beletaszítottak.
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RÓNAY LÁSZLÓ

OTTLIK GÉZA
Ottlik a Nyugat és a Magyar Csillag köréből nőtt ki, s már ott is az egyik

legeredetibb, legtehetségesebb prózaíró volt. Aránylag későn kezdte pályáját, rész
ben azért, mert a katonaiskolában eltöltött évek, melyek majd az Iskola a határon
ban oldódnak regénnyé, szinte bénító hatást tettek rá, részben mert rendkivül
gondosan, már-már gátlásos aprólékossággal, szüntelen önkontrollal ír, s míndig
csak a leglényegesebbet akarja elmondani. Egy anekdotikus történet szerint regé
ny éből már ötven lapot megírt, amikor egyszerre ragyogó arccal állított be a ká
véházba barátai közé. "Megvan az első mondat!" - újságoltá büszkén. Az ötven
lapot eldobta, azt az egy mondatot érezte jónak és igaznak. "Az író elölről kezdi
a világot - írja alkotómódszerével kapcsolatban. - Visszaállítja a szemléletes
állapotot. ahonnét a vélemények eredtek. Tulajdonképpen a szó és a hallgatás ha
tárzónáján tartózkodik, a senki földjén, s csak be-betör a nyelvbe, a tér-idő-anyag

. rögzíthetőségébe. azzal, amit át tud menteni a nyelven inneni tartalmakból. Az
embernek előbb meg kell tanulnia a nyelvet, a nyelv teljes, óríásí sínhálózatát.
Aztán meg kell tanulnia ellenállni ennek a sínrendszernek - hogy ne oda utaz
zunk rajtuk, ahová visznek, hanem inkább oda, ahová éppen akarunk. Van az
irodalomnak egy amolyan kétkezi munka része, mondjuk, a megírás: amit meg
kell tanulni. Persze, egy valódi nagy versben vagy regényben olyan sokféle rend
van, hogy nem is tudhatunk míndegyíkről, nemhogy szándékosan megszerkeszt
hetnénk ilyen bonyolult hiperkomplex összefüggéseket. Ezt még nehezebb meg
tanulni, ezt a nem tudatos részt.";

Aki ilyen tudatosan nézi az alkotás folyamatát, nehezen szabadulhat a fel
ismert összefüggésektől. Ezért jelentkezik Ottlik jóval később nemzedéktársainál ;
a Nyugat csak 1939-ben közlí A Drugeth-legenda című elbeszélését. Ez az elbe
szélés Babits méltánylását is megszerezte számára: "Ha a százméteres síkfutás
olimpiai bajnokaágán kívül megnyerem a kétszázat is, körülbelül annyit ért, ami
kor Babits azt üzente A Drugeth-legenda című elbeszélésemről.: ,Tetszett.'''

A Drugeth-legenda kétségtelenül érett, teljes írás, míntha szerzője már réges
rég kísérletezett volna a próza különböző lehetőségeivel. s most végre hibátlanul
rátalált saját hangjára. A novellában sok olyan sajátossága jelentkezik végérvé
nyes kidolgozottsággal, amely későbbi írásait is jellemzi. Mindenekelőtt a szemé
lyes érdekeltség: alig van olyan írása, amelyben ne szerepelne ő is, akár mint az
események részese, akár mínt szemlélője, akár mínt kommentátora. Ezt a szemé
lyességet fejleszti majd teljessé az Iskola a határonban. S [ellernzője marad az az
aprólékosnak látszó, már-már túlzott részletesség, ahogya cselekményt indítja.
Egyszerre megragadja valamennyi szálat, néhány rövid mondatban az olvasó elé
idézi a történés környezetét, hogy az elbeszélésben majd szüntelen oda- és vissza
utalások hálózatában kibontsa minden összetevőjét. Itt semmi sem véletlenszerű,

s mindennek súlya van, még a legapróbb, elejtett szó is motiválhatja a későbbi

eseményeket. "Ezerkilencszázhuszonkilenc tavaszán, Franciaországból hazafelé igye
kezvén - olvassuk az elbeszélés bevezetésében - enyhe kerülővel vettem az uta
mat, hogy a világhírű tengeri fürdőn, amelyet szép hamis névvel Orolon-Ies-baíns
nek neveznek majd, meglátogassam Ervint, unokabátyámat. Ekkor már több mint
tíz esztendeje nem láttam őt - egy hónappal a fegyverszünet előtt találkoztunk
utoljára, s az összeomlás után nyomtalanul eltúnt. Egy ideig sokat gondoltam rá,
gyerekesen vágyakoztam utána, gyermekkorom e kedves rokona után, aki - fel
nőtt fiú létére - komoly, valódi .barátorn' volt. De aztán, mire évek múltán hírt
kaptam felőle, hogy Orolonban él, s valami szállodaigazgató, már alaposan elfe
lejtettem őt." E néhány mondat szinte minden szava, minden rejtett tartalma
visszatér a későbbiekben, míndegyiknek funkciója lesz a történet kifejlődése során.

Ugyanezzel az aprólékos gonddal állítja elénk a főszereplőt, részletesen leírja
külsejét, még egy ráncocska sem kerüli el flgyelrnét, hogy mínél karakterisztiku-
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sabbá tegye a figurát. "Hosszú, karcsú fiú volt- mondja Ervin ifjúságáról -,
tüneményesen mozgott, remekbe faragott, végtelenűl vonzó arcéle és felnyírt bar
kója kisfiúsnak hatott, rníg a szeme szögletében ezer apró, öreges ránc bujkált,
és arcán két : mély, megnyerő barázda szántott végig. Ha megérkezett, először

mindig kedvencét, Zseni nagymamát üdvözölte, két izmos karjával felkapta őt a
levegőbe, körültáncolta vele a szobát, s csak e szertartás után varázsolta elő szá
mára a szivarokat, a férfiszivar költeményeket." Néhány lappal arrébb nem ke
vésbé érzékletes portrét rajzolt az öregedő férfiról: "N em lehetett letagadni, hogy
erősen idegen kiejtéssel, furcsa hangsúllyal beszél már magyarul, - ha ismét fe
lém fordult, éreztem, amint nehezen kapcsolja át agyában a szót anyanyelvére.
Különös módon volt fogyatékos ez a beszéd, a szóbősége nemhogy csökkent volna,
hanem éppen feltűnően sok zamatos, magyaros fordulattal, ízes kifejezéssel élt,
igaz, hogy el-elvétve a ragokat és a vonzatokat. Bár meglehet, hogy éppen e mu
latságos botlások, e paradox hibák s a szokatlan hangszínezés és beszédütem tette
feltűnővé a tősgyökeres, szinte hatásvadászóan hamisítatlan magyar szöveget, - s
olyannyira, hogy az idegen környezet nagyítóján kissé népszínműhősnek,. s kissé
bujdosó brigadérosnak éreztem őt emiatt, megtévesztve."

A mondatai is lassan hömpölyögnek, akár maga a történés. Ráérős tagmon
datokban halad előre, az alá- és fölérendelések szövevényeiben olykor szinte teljesen
eltűnik a főmondat, s néha egészen meglepő stiláris környezetben tűnik fel egy szó,
mint például az idézet végére vetett határozói igenév..Ez a néha akár magyar
talannak is minősíthető mondatfűzés, kissé régies szóhasználat, keresettnek ható
ragozás a történés környezetében természetessé s az ottliki próza szerves al
kotórészévé válik. Nem stílusművész. Inkább nehézkesen fogalmaz, mint könnyen,
s mégis zökkenőmentesen irányítja a cselekményt, amelyet e sajátos nyelvi kör
nyezet még Izgalmasabbá. feszültebbé tesz.

Nemcsak az egyes tagmondatok, hanem maga a cselekmény is összetetten.
látszólagos bonyolultsággal halad előre. Drugeth Balázs - az ő "legendáját" mond
ja el az elbeszélés - "barkója idegesen remeg, pamacsnyi haja csapzottan lóg,
csak deres, kese bajsza hirdet nyugalmat", az osztályban pedig fokozódik a figyel
metlenség feszültsége. Am a konfliktus még nem robban ki. Az író elmondja,
milyen tündökletes színekben ragyogott az ablak előtt a téli táj, leírja, milyen
szelíd és megértő ember volt az alezredes, megmagyarázza, miért tartották félre
értett nagyságnak, s csak hosszú kitérők után tér vissza a pattanásig feszült lég
körű osztályterembe, ahol Drugeth Balázs, a szelíd tudós megpofozza az egyik fiút.
Ez a gondolati gazdagság, a burjánzó asszociációs rendszer jellemzi majd mind
végig Ottlik prózáját, ez az angol prózára jellemző ráérősség, amely azonban
szinte mindig megajándékoz a teljesség élményével.

A teljesség illúzióját kelti, hogy a realista aprólékosság mögött minduntalan
megvillan egy szürrcalisztíkusan lebegő világrend is, amely tele van ismeretlenek
kel, titkokkal, megérthetetlen és megmagyarázhatatlan lelki jelenségekkel. Ervin
elmondja a legendát, s mintha a maga halálának történetét is belefoglalna lázas
szavaiba, S aztán az író, aki csak hallgatólagos szereplője volt a történetnek, még
egy párbeszédes részt fűz hozzá; rokonával megáll egy pillanatra valahol a Bel
városban:

"Igaz is ... Emlékszel te Ervinre?
Mi van vele?
Hát. " én is csak pár napja tudtam meg ... karácsonykor meghalt Orolonban."
A titokzatos kör bezárult. A való világ és a megfejthetetlen között egyen-

súlyozó ember története befejeződött. Az elbeszélés "lebegő" eleme lett erősebb,

s a valóság szinei között utat . tört magának az a bizonyos másik szféra, amely
oly sok töprengésre, félhangos kérdésre készteti Ottlikot elbeszéléseiben.

Ezt a "szürrealista" hangot fejleszti tovább következő elbeszéléseiben, A Hegy
Lelkében (1938), A kilenc kínaiban (1939) és a Dalszínházban (1939). Az első no
vella .története mintha nem is a való világban [átszódnék: a fiatalember elfogyaszt
va a különös italt, valóságos révületbe esik, nem is tudja pontosan, hogy a kö
vetkező napok bódult cselekménye megtörtént-e a valóságban is. Ottlik hallatlan
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érzékkel tágítja itt a cselekményt, a valóságos helyzetekbe belelátszatja a külső

természeti eseményeket is, s ezzel csak fokozza az elbeszélés sajátos lebegését.
"Egy papírkereskedés mellett haladt el, a kirakatban tábla lógott: ,Kölcsönkönyv
tár', Az ajtó nyitva volt, benézett, de nem állt meg. Egy fiatal lányt látott a polc
mögött, s mintha a tegnapi rövídszoknyás lett volna. A felhők kezdtek szétszaka
dozni, a napsugár itt-ott áttört már rajtuk. Az állomásépület vendéglője erre a kis
kövezett, homorú térre nyílt, két sor asztal volt kirakva elébe, az asztalokon szí
nes terítők." Egyfelől részletekbe menő aprólékos tájfestés, ahogy a téren haladó
főhős környezetét megrajzolja; de föléje vetíti a tovatűnő felhőket, és a mögülük
előlopakodó napsugarakat. Ez a kettős dimenzió nemcsak növeli a cselekmény bel
ső hitelet, hanem ki is terjeszti érvényességét, kézzelfogható közelségbe hozva az
elérhetetlen távlatokat.

E kettős fénytörésben kialakuló történeteit a belső sík irányában is tágítj II

hatalmas monológokkal, mint A kilenc kínaiban, s ugyanakkor groteszkké is for
málja. A Hegy Lelkében ilyen megoldatlan, groteszk kapcsolat a fiú és Nina kö
zötti felületes érzelem, ezt fejleszti tovább a Dalszínházban, melyben mintha a gro
teszk elem teherbírását próbálgatná, A hazatérő operaénekes döbbenten látja, hogy
második felesége a fiával csalja meg. "Első gondolata az volt, hogy behuzza a
pocakját. Aztán jobblábával előrelépett, terpeszállásba, míközben ~ gallérját egy
gyors mozdulattal meglazította, két karját, közel a testéhez, kérdő-tétova kifeje
zéssel tárta szét, amivel a kultúrától lefékezett indulatot akarta jelezni, a mell
kasát megemelve, és dús sörényű fejét felvetve, tiszta felszárnyaló hangjával így
vágott bele a csendbe, énekelve:

- Megcsalta-to-hóóók!
Egy ismert opera nagy hármasa kezdődött ezzel a második felvonás közepe

táján."
A tragédiából majdnem vígjáték lesz, a groteszk elem hajszál híján giccsé vá

lik, hiszen a rajtakapott pár vele együtt énekli az opera hárrnasát. A jelenet még
sem válik bohózattá, inkább hihetetlen és megmagyarázhatatlan, ugyanazzal a ku
sza zűrzavarossággal. ahogy A Hegy Lelke főszereplője jegyzi be noteszába a tör
ténet tanulságát: "Nincs érzékszervünk a jelen számára? - tette 'fel a kérdést 
mí itt az igazság? Elek - gondolta aztán egyszerűen. Es a jegyzőkönyvébe azt
írta be: .. , a dolgoknak nincs lényegük csak formájuk - valamilyen természetük
van, sajátosságuk, s csak ez a milyenségük biztosítja az ontológiai szerepüket,
csak ez abszolút, a jelző, nem a főnév... de egyúttal: semmi sem öltheti fel ezt
a létező jelzőt, csak valami módon felidézheti a valóságban... semmi sem lehet
ilyen vagy olyan ..." Aztán kitépi a lapot, mert ráébred, "hogy jámbor vakmerő

ségében az elmondhatatlant éppen a legreménytelenebb módon akarja elmondani".
Ugyanezt akarja kifejezni az író is, ehhez keresi eszközeit, ezért játszatja egybe a
különböző dimenziókat, s végül ezért hangsúlyozza a térténetek groteszk elemeit is.

Azt, hogya dolgok milyenek romlatlan valójukban. már csak azért sem egy
szerű megtalálni és kifejezni, rnert ígazi lényüket felszínes, üres csillogás takarja
el. Ezt ábrázolja ottlik a Hamisjátékosokban (1941). Szebek Miklós, az író, már
már maga is .Jiamísjátékossá'' válik, elmerül a társasági élet üres forgatagában.
Az alkotás ereje, a tennivágyás bizodalma azonban erősebbé válik benne, s ráéb
reszti igazi hivatására. "Csókolni kezdi Hannát, aztán hirtelen otthagyja. - Vár
;jál - suttogta a lány felé búcsúzás helyett ... A szekrényéhez lépett, kölnivizet
keresett. A felső polcról leemelt egy papírlapot, és sebtében néhány szót firkált
rá. Ezt írta:

,A Belvárosban laktunk egy kicsike szobában.'
Habozott, majd így folytatta:
.Szép, verőfényes tavasz volt. A Koronaherceg utcán már felöltő nélkül jártak

az emberek. S a Kálvin téren és a vámházakon és a csepeli vasúti hídon is túl
ról, a Kamaraerdő felől, lassú, kék-fehér szárnycsapásokkal közeledett a húsvét.'''
Megszűnlk számára a "kinti" világ, egészen megfeledkezik a lányról. Csak az al
kotás öröme, a megtalált pillanat ihletése marad valóság, azt akarja megragadní,
minél teljesebben kifejezni.
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Ottlik ekkori elbeszéléseiben erősödik a leleplező tendencia. Kevesen írták
meg nálánál hitelesebben és találóbban a korszak "nagypolgári" Iétét és allűrjeit.

A leíráson túl azonban ki is gúnyolja ezt az életformát. "Nyárspolgár volt - olvas
suk az 1942-ben kelt Vegyészekben - közenséges lélek, éppen azok közül való,
akik közt érvényesült." A következő novellák már annak is kísérletei, hogyan emel
kedhetik az ember e "közönséges" lét fölé. Groteszk, de tragikus is e folyamat.
Groteszk, ahogy A drótszemüveg (1943) főhőse a híd karfája körül keringő sirá
lyok közé veti szemüvegét, de jelképes is: így akar megszabadulni hazug, "társasági"
önmagától. Groteszk a Hűség (1943) furcsa idillje, de tragikussá, vagy inkább tra
gikomikussá válik a Pangásos papillában (1943), amelyben a férj már-már nagy
világi szélhámosság árán akar kiszabadulni a szorongató valóságból, a befejezésben
azonban minden eddiginél mélyebbre kényszerül ugyanoda. Egyetlen embernek
sikerül kiszakadnia ebből a tartalmatlan létből, a Hajnali háztetők (1943) Halász
Péterének. Igaz, ő is csak a maga módján, a maga létének meghatározó körülmé
nyei között szakíthat vele: elhagyja Adriani Aliszt, a gazdag polgárlányt, s he
lyette Lilihez költözik, ezzel vállalva a társadalom perifériájára szorulást, az ed
digi életformájából való szárnkivetettséget is. A Hajnali háztetőkben szinte mínd
egyik polgári szereplő kiüresedett, céltalan egyéniség, némelyik lelki betegségeket
hordoz magában: közöttük a züllött, link Halász Petár még mindíg a romlatlan
erkölcsi eszményeket jelképezi. Az 1956-ban írt toldalékban aztán az ő sorsát is
oeteljesiti Ottlik: Halász Péter Párizsba megy kiállíttatni képeit, s megérkezik ha
lálhíre. Felesége - ekkor Lili már a felesége - csomagol, indul eltemetni. Aztán
kiderül, hogy a halálhír valótlan volt, Halász Péter az évek folyamán ritka, nagy
értékű művekre festette rá a maga képeit, kint aztán lemosta őket, s az eredeti
vásznak árából új életet teremtett: vendégfogadót nyitott, amelyben Lili lesz a sza
kácsnő. "A Hajnali háztetők műfaja - mondja az író ~ inkább csak dívertimen
to - szórakoztatás. Mégis, a festő - a regény első személyben beszélő szereplője

- tiszta hangja közvetíti igazán, az ő ép szeme, éles, nem ítélkező, hanem teremtő

látása próbálja létrehívni a kisregény valódi tartalmát. A vidám, hitvány Halász
Pétertől sem a gyermekkori barátságát nem tudja teljesen megtagadní, sem bi
zonyos fokú együttérzést, mert a társadalom kitaszított jának látja. Elbeszélésének
naivitásából alig lehet kihámozni még a puszta tényeket is, hogy az úri világnak
ez a kivetettje, végül kitűnőerr beilleszkedik mindenféle társadalornba, hogy ba
rátjától rendre elszedi a szerelmét, hivatását, művészí rangját."

A Hajnali háztetőket a Magyar Csillag közölte folytatásokban. Az utolsó rész
abban a számban jelent meg, amelyet a németek bevonulása után elkoboztak. Ott
lik sok más írótársával együtt életéért, mindennapí létéért küzdött ezekben a sú
lyos időkben, s csak egy évvel később tért vissza választott hőseihez és megol
datlan kérdéseihez. A kegyelem (1945) alapproblémája inkább a régi novellákét
idézi. De ahogya befejezésben felvillantja a tájat, az már az új világ híradása is:
"Kilépett az utcára, s átfutott a szívén egy röpke kíshítűség: de hát akkor mire
való volt minden nyomorúsága? A Duna-part felé indult, ruganyosan lépdelt,
kissé vonszolva maga után a lábát, mint a futó, akinek vasgolyókat bilincseltek
a bokájára, de most mégis megtanult velük járni. Munkások aszfaltozták egy grá
náttölcsér helyét. Az omladékokra szemét rakódott, a cserepekre homok, aztán
kőtörmelék, ezt is lehengerelték. s ráíllesztgették a bazaltkockákat. Forró szurok
főtt az utcán. Szállt a por a romok fölött, ragyogott a nagy nyár."

1945-ben és 46-ban nyolc elbeszélést írt Ottlik: kivételesen termékeny két esz
tendeje volt. Az Uszodai tolvaj (1946) Szomor Pétere, aki rezzenéstelen arccal lop
ja el barátja pénztárcáját és kőzönyösen nézi annak kába vergődését, voltaképp
egy társadalmi osztály tipikus figur-ájává válik. Hasonló alakok járnak vissza
többi írásaiban is, malyekből már egy regény körvonalai sejlenek fel. Nemcsak
azért, mert néhány novellában a szeraplők neve azonos, hanem mert jellemük
is hasonló, csak az őket körülvevő, hátteret adó szituáció más és más. Témavá
lasztásában is átalakulás sejthető, bár mínt A rakparton című elbeszélésben meg
vallja, nehéz szakítania régi önmagával: "A változás? - gondolta Damjáni. Meny
nyire kívánjuk, és mennyire tud fájni aztán. Milyen mohón sóvárgunk az új után,

467



egy világ, és benne egy új énünk után, és milyen sóvárogva vágyakózzuk vissza
a régit, ez is kellene, meg az is; mennyi mohóság í - gondolta Damjáni." Am az
elbeszélés végén a szerepe szerint színre lépő Damjáni "tisztán látta az utcát, a
körút esti fényeit odalent, hallotta a gépkocsik tülkölését, egy kék autóbusz csi
korgó fékezését, tisztán érezte a régi Budapest mondhatatlan édességét, az elsülv
Iyedt városét, amelyet hűtlenül túlélt, de amely mégis fogva maradt egyszer a
rakparton, hirtelen összeszoruló szívében, s szilárdabbul létezett, mint rníndaz,
ami túlélte, s még él és változékony." írói hitvallás ez a néhány mondat: olyan
szintézisre utal, amely úgy építi fel a jelent, hogy közben erős szálakkal győlee

redzik a múltban, amely ugyancsak fogva tartja és ihletét adja.
1948-ban jelent meg Apagyi című elbeszélése, amelyben már az Iskola a ha

tarott egyik jellemző epizódját írta meg. Utána hosszabb ideig nem publikált, egy
ideig a PEN Club titkára volt, majd sokáig csak fordított. Egyike legkitűnőbb

műfordítóinknak, Dickens, Shaw, Hemingway (Az öreg halász és a tenger) tol
mácsolója; kevesen ismerik nála jobban a mai angol és amerikai irodalmat.

A hosszú hallgatás érlelte meg benne legjelentősebb művét, a világszerte el
ismerést és sikert aratott IskoZa a. hatál'ont, amely a felszabadulás utáni próza
egyik legjelentősebb alkotása. A regényben szintézisbe hozza mindazt, amit eddigi
műveiben felépített. Prelúdiumában ismét visszatér egyik alapvető problémája: az
elbeszélés és általában az élet hiteles ábrázolásának nehézségei. Az író - a Haj
nalil háztetökből ismert Bébé - töprengve megy lefelé barátjával a Lukács uszoda
lépcsőin. Az jár az eszében, rniképp lehetne a dolgoknak formát adni. S megint
szembe találja magát a szó korlátaival: "Az sem igaz, hogy a Lukács-fürdő lép
csőin töprengve lépegettem lefelé. Ez nem a teljes valóság, sőt nem is a hű való
ság. Jóformán minden szavam hamis és pontatlan lesz, amint kimondom. Meg
engedem: csakugyan töprengtem; de ez egyáltalán nem jellemzi a pillanatot." Azt
a rendkívül bonyolult valamit akarja mínél hívebben kifejezni, amit mí időnek

nevezünk, bele akarja sűríteni tartalmait, a jelent és múltat, az előzményeket és
a következményeket. A regényben sikerül is megtalálnia azt a formát, amely erre
a legalkalmasabb. Három rétegbenipergetí a cselekményt. A prelúdium a "pocakos"
jelent idézi: Medve Gábor emlékirata 1923 őszétől idézi vissza a katonaiskola
fojtogató levegőjét; a regény utójátékában pedig már felnőttként könyökölnek a
hősök a Dunán úszó hajó korlátjára, s emlékké oldódtak bennük megpróbáltatá
saik évei.

Amilyen gazdag a regény idősíkja, ugyanolyan összetett világa és mondaní
valója is. Ottlikot elsősorban nem a. lélektani alaphelyzet, ez a szinte abszurd
emberi kapcsolat érdekli. De az is. Mint ahogy a regény pedagógiai célzata sem
elsődleges, mégis a két világháború köztí nevelés egyik leghívebb dokumentuma
annak az értelmetlen kasztszellemnek a leleplezője, amelyik az Apagyi-epizódban
nyilvánul meg, s annak a fasisztoid pedagógiai rendszernek a föltárása, amely a
lvierényiket és Tóth Tiborokat tenyésztette ki. Igaz, eltávolítják őket az intézmény
ből. De nem embertelenségük, nem deformálódott lelkületük míatt, hanem mert
megsértették azt a titkos hierarchiát, amely észrevétlenül a katonaiskola egyik leg
főbb összetartója volt. Biztosak lehetünk benne, hogy évekkel később találkozunk
még velük, amint a front mögött dekkolva halomszámra lövik áldozataikat a Du
nába, vagy karszalaggal karjukon fosztogat ják az elhagyott lakásokat.

Voltak azonban olyanok is, akik az igazi értékeket lábbal tipró légkörben is
emberek tudtak maradni. Mert Medve Gábor - akinek sok vonása emlékeztet a
fiatal Orley Istvánra -, Szeredy, vagy Bébé emberek maradtak. Még akkor is, ha
nem nyílt szembenállással, nem harcban, küzdelemben őrizték meg önmagukat,
hanem szinte gyermeki naivitással - mínt Medve -, szkeptikus, hunyorgó ciniz
mussal - mint Bébé -, vagy leleményes ügyeskedéssel, mint Szeredy. Noha OttliK
Géza érezhető tartózkodással ábrázolja hőseit - némelyik kritíkusa szemére is
veti, hogy voltaképp a katonaiskola légkören "belül marad" - mégis csalhatat
lan biztonsággal megmondhatjuk mind az előtérben álló, éles vonásokkal megraj
zolt alakokról. mind a háttérben maradt, szándékosan elmosódó kontúrokkal áb
rázolt figurákról is, kinek mi lesz a sorsa a jövőben. "Schulze tiszthelyettesről azt
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is tudja az olvasó, hogy az utolsó pillanatig üvöltve fogja az értelmetlen halálba
vezenyelni katonáit, de Orbán bizonyára vissza fog fordulni a határnál. Ugyan
így tudja Medvéről, hogy nem lehet fasiszta, de Merényi vagy. Varjú jóformán
nem is lehet más, mert máris az. A nevelésnek kellett volna mindent megtennie.
hogy ezeket a hajlamaikat nyeségesse. De éppen fordítva: ahol humanitást, em
berséget gyanított, azt nyírta-nyeste eltökélten."

Az objektivitás, a részletező pontosság csak növeli a regény lelepiezo hitelét.
Noha Ottlik többször is hangsúlyozza, hogy tárgyilagos krónikásként csupán em
lékeket közöl: ezt nem a műfajból szinte törvényszerűen adódó laza szerkesztés
sel teszi. A legapróbb részletekig bemutatja a katonaiskolát, minden zegét-zugát
bebarangoltatja velünk, s .míre az ember leteszi a mlndvégig lebilincselő könyvet,
már maga is a lépcsőkoptatók közé tartozik, tudja, hogy a fordulónál kép lóg a
falon: ,Stulp tanár úr anatómiája', ismerjük a tanszerládák véseteit, a kátránynak
döntött Medve kezenyomát a vécéajtón. halljuk Schulze tiszthelyettes közeledtére
a figyelmeztető cikkantást, a zsivajok elnémulását és kitörését, reflexeink alakul
tak ki, hogy Drágh szavára sorakozzunk, s teljesen értjük az elharapott káromko
dások használati értékét, amelyeket elöljáróban nekünk, civileknek, még oly jó
akaratúan magyarázott az elbeszélő Első személy". Ez az "iskola a határon" olyan
történelmi - társadalmi véglet, amely - mert benne az egész társadalom mikroor
ganizmusa él és lélegzik, környező világának is általános érvényű tétele.

Egyes kritikák felvetették a regénnyel kapcsolatban a dezilluzionizmus kérdé
sét: voltak, akik egyetemesen reménytelennek érezték az Iskola a határont. Pedig
az író félreérthetetlenül érzékelteti benne a történelem negatíverőinélvégül mégis
erősebb humánumnak, meg a szétszóró tendenciákon végül mégis felülkerekedő

emberi kapcsolódásnak az erkölcsi - s ezen át társadalmi - többletét; azt pél
dául - Bébé és Medve barátságában -, milyen megtartó erőt jelent, amikor "a
létezés felületében reménytelenül megnyúttózkodva mégis elérnek egymáshoz azok,
akikben él a szellemi-erkölcsi értékek (esetleg pontosan meg sem fogalmazott)
hite; és amikor egy különös, tapogatódzó, de szüntelenül élő és ható közösségi
áramkörben megteremtik azt a magatartást, amely túl lendíti őket a mindenna
pok embertelenségén, s hozzásegíti őket ahhoz, hogy megőrizzék énjük legmélyebb
értékeit és titkait.

Ezek a titkok sejlenek fel a Minden megvan című kisregényben (1968), Ottlik
Géza míndmáíg utolsó alkotásában. A helyzet, az alakok már ismertek korábbi el
beszéléseíből, amelyekben mintha szüntelen erre az utolsóra, teljes világképének
megvalósítására törekedett volna. Jellegzetes ottliki alak a főhős, a hegedűművész

Jacobi, aki hosszú távollét után kerül vissza hazájába, hogy ismét megismertesse
honfitársaival hegedűhangját. s átvegye a város díját. Nem újdonság az a módszer
svm, ahogy az író részletezve, aprólékosan bemutatja az öregedő művészt és kör
rivezetét. Jacobi azonban valahogy kiszakad a térből és időből; nem tudjuk, csak
sejtjük, melyik városba érkezett, az sem lényeges, hogy mikor, az emlékek és a
valóság egybejátszatásából ugyanis egy teljesebb, sűrítettebb világ támad. Az em
lékek jelenné válnak, a jelen emlékké ködösül. Mert nem a pillanat a fontos, ha
nem az, hogy ráleljünk igazi énünkre, s hogy azokat a rejtett hangokat csendítsüle
meg önmagunkban - de a külvilág számára is hallhatóan -, amelyek legtisztább
emlékeinkben élnek. Jacobi hiába talál rá gyermekkorának kedves barátjára, hiába
töltenek együtt egy délutánt, hiába idézik a múltat: legbensőbb énjük nem rezo
nál már a másikra, s e találkozás csak. egy groteszk, félbemaradt pillanattá fakul,
ragacsos kézfogássa és izzadt, összegyűrt cígaretták tapintásává. '

Hangversenye végén mégis megvalósul a keresett teljesség. A pódiumot körül
vevő néhány főiskolás számára inkább csak groteszk felhang a ráadásképpen el
játszott Yes s.r, that's my baby kezdetű kuplé, mégis ez teremt kapcsolatot - s
Ottlik szerint voltaképp egész életünk ilyen kapcsolódásra tett szüntelen kísér
letek láncolata - közte és a vak zongorista között, aki ebben a pillanatban a be
teljesült gyermekkor jelképévé válik, s megajándékozza a hegedűművészt - és az
írót - a megtalált bizonyosság boldog pillanatával.
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JÉKELY ZOLTÁN VERSEI

INTELEM LABDÁZÓ GYERMEKEKNEK

A templomban, gyermekei~,

a szép templomban ne labdázzatok!

Labdátok elgurul!

Ezüst-arany halotti bársony

borul rá súlyosan,

vagy sfr-üregbe hull.

A labda itt életből jött csoda,

hivalkodás, közénk szállt napgolyó.

nem illő hát oda,

hol rég nem tudják, mi a szólító,

a méta -

s fogalmuk sincs a néma

fali. odukban

arról, hogy mi a futball!

Usgyé, ki hát a kis terekre!

Van még, ha szűken is, hely ott 

l.abdázzatok és kurjongassatck,

napestig, kedvetekre!

(Velence, 1948)

UTOLSÓ IMÁDSÁG
(dr. B. Gy. barátom halálhWére)

Hogy álljak majd szfned elé,

Krisztus-Uram,

Mikor meghalni az ártatlanokkal

Nem volt erőm,

I!:s alig titkolható örömmel

Fogadtam felebarátaim halálhírét

- Ismét másvalaki s nem én! 

De még szívtépő gyásztól is olykor

Pa.ráznaságra pezsdült a vérem! ...

Most is bűnös testemnek miatta

Közeleg az órám.

Fekete függönyök nyiladoznak,

S mögöttük mélység, vagy magasság

Nem tudhatom.

Jobb, ha nem látom fényes Arcodat:

Belevakulnék! - s nem állok Eléd,

hogy ne kelljen próbára tennem

Csillagvilági türelmed!

ts egyenest a Pokolra vettetem,

:P'ertelmes mélyiből áhítva tovább

Mennyekből átsugárzó Tisztaságod.

(1969 október)
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S T Á c l Ó (ll.)
írta KALLÚ FERENC

Végül is kiderült, mennyire szerettek volna megóvni attól, hogy a felgyülemlő

költséggel a házamat terhelje a. kórház. -. Tudom, mennyire szereted, apuci,
ezt a szép kis házat, mennyit vontál meg magadtól, amíg fel nem épült és
még utána is, az adósság míatt, Elképzeltük, milyen szörnyű lenne, ha be
tábláznák rá a terhet, és mert nem tudsz fizetni, elárvereznék. aszi is mond
ta, sajnos, az ellen semmit sem tudna tenni. - Hiszen tiéd lesz a ház, kis
lányom, sőt úgy vehetjük, hdgy máris a tiéd. - Amíg nincs a nevemen, ad
dig apucit terhelik meg, ha viszont az én nevemen van, akkor már nincs rá
lehetőség, helyesebben jogalap, ahogyan aszi mondta. - Jaj, drágaságom,
minek erről beszélni! Készíttesse el Oszkár az ajándékozó iratot, így a leg
egyszerűbb. Remélem, megnyugodtál. -- Igazán? Komolyan mondod? - Mo
solyogva bólintottam, mire átkarolta nyakamat és összevissza csókolt.

Sok időm volt az elmúlt nyáron, mialatt ültern a meleg fürdőkben vagy
feküdtem iszapba csomagolva, vagy amikor dögönyözés után pihentem, vagy
a napi kúra végeztével hűtőztem és vártam, amíg értem jön Oszkár vagy 
ha ő nem ért rá - Helén. Oszintén szólva, nagy áldozatot hoztak értem:
nem mentek el nyaralni, helyesebben csak pár hétre hagytak magamra. A
baíneológus doktor ugyanis meghallgatta a szívemet, s miután beszélt He
lénnel, kúra-szünetet javasolt. Hiába, Helén az én őrangyalom, míndenre
gondol. O kutatta fel régi háztartási alkalmazottunkat - éppen olyan nyug
díjas, mint én -, aki vállalta távollétükben a gondozásomat. Amilyen nehe
zen nélkülöztem kislányomat, vele együtt Oszkárt is, éppen annyira élveztem
a rámszakadt magányt és gondatlanságet. Rozál, így hívták cselédünket 
cselédet mondok, mert én még emlékszem rá gyerekkoromból, hogy ami
vidékünkön a magyar ember feleségét "édes cselédemnek", gyermekeit "kis
cselédeimnek" nevezte - a háztartási alkalmazott szónak köznapi tartalmi
velejárója nem indít el képzettársításokat bennem, vagy amit elindít, annak
nincs poézise, vonzóereje sincs, nyilván ezért íródott sok édes-bús vers és
történet egy kis szolgálóról, háztartási alka1mazottról viszont egy sem. Ro
zál elővarázsolta valahonnét a sutból házam régi rendjét és pontosságát, mínt
ha ezzel az idő kerekét is visszaforgatta volna, szinte fiatalabbnak éreztem
magamat. Rozál semmit sem felejtett, minden hajszálnyira úgy pereg,
mint feleségem életében. Percre kész a reggeli, ebéd és vacsora, a régi ne
szezéssel folyik a mindennapi takarítás, mosogatás és a főzés. Felelevenedtek
a régi ízek, szagok, nem győztem dicsérni. Sajnáltam, amiért nincs még egy
gyomrom. Nagyon elkényeztetett néhány hét alatt még szóval is. Dicsér te a
színemet, azt állította, hogy ő úgy veszi észre, javul a [árásom, nem nagyon,
ahhoz bizonyára több idő kellene, de szemlátomást jobban lépegetek. Moso
lyogtam Rozálra, nem hurrogtam le, nem morcoskodtam, holott bizony én
épp az ellenkezőjét éreztem; fájt is a lábam, de valami egészen különős mó
don, inkább gyengének és bizonytalannak éreztem, mégis szíves-örömest hit
tem ... Nem, nem hittem Rozálnak, mégis megtapadt állításából valami és
összekapaszkodott a kívánságommal ; legalább egy csípetnyit lehetségesnek
éreztem a lehetetlent.

Szinte elröppent a nyár. Oszkár - becsületére mondva - szorgalmasan
vitt a kezelésre, én pedig, ha a gyógyulás terén nem is, az önmegismerés
területén újabb lépéssel jutottam előbbre, Próbáltam szellemileg, tehát gon
dolatban és érzésben elszakadni nyomorult és egyre kínzóbb és engedetlenebb
testemtől, de hiába, hozzá voltam láncolva, akár a gályarab az evezőpadhoz.

Elteltem félelemmel, a kiszolgáltatottság nyomasztó érzésével, a helyhez kö
tött ember korlátoltságával. Már-már alig is mertem egyedül rnozogni, bi
zonytalanság és gyengeség erőtlenkedett a lábamban, attól rettegtem, hogy
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ágyhoz szegez vagy karosszékbe kényszerít a nyavalyám. Már láttam magam
lelki szememmel holmi kézzel hajtható, gördülő székben, ahogy ide-oda ta
szígálorn magamat. Már ezt is sokkal jobbnak, elfogadhatóbbnak tartottam,
mintha mozgásra képtelenné és teljesen nyomorékká válnék. Izgalmarn és ag
godalmam néha a visszájára fordult, nemtörődömség, majdnem teljes érzéket
lenség és közöny nehezedett rám. ~ppen ilyen lelkiállapotban jutott eszembe
volt iskolatársam. De hogy' is nem gondoltam rá eddig!... Talán mert ő is
nyugdíjba került és már nem volt osztálya. Utolsó érettségi összejövetelün
kön mondta, hogy egyelőre inkább mint konziliárius praktizál, már amed
dig bírja a munkát. Persze arra az időre nem kaphat nyugdíjat, de jogo
sultsága megmarad. Szóltam Helénnek, beleegyezésével felhívtam telefonon.
Néhány meleg, ölelkező, baráti szó után a tárgyra tértern. Megígérte, hogy
felkeres a lakásomon. Két óra múlva már nálam volt. Elcsodálkoztam, mi
lyen jól tartja magát s még egész fürgén mozog. Gyönyörű, fekete Taurius-on
jött és - ami szinte elképesztő - még mindig ő maga vezeti kocsiját. He
lént lenyűgözte már a megjelenésével is, holott ismerte őt, de már jó ideje
nem látta, Oszkárt viszont az autójával bűvölteel. Úgy járta körül, olyan
settenkedő, puha lépésekkel, meg-megállva, leselkedve, nyakát nyújtogatva,
szemét meregetve, akár egy macska. Nagyon tetszhetett neki a Taunus, bizo
nyára odaadta volna érte a Wartburgját.

Barátom kikérdezett, alaposan megvizsgált, aztán eltiltott a további
fürdő és iszapkezeléstől, sőt még tisztálkodás céljából is csak langyos fürdőt

engedélyezett. Valamit irkált egy receptre, borítékot kért, beletette, lera
gasztotta s ráírta kezelőorvosom nevét. Faggattam. mondja meg, mi bajom
van. - Nem reuma. Egy orvosi szakkifejezés semmit sem mond neked. Egye
lőre pihenj, a többit elintézem a doktoroddal. Előbb is konzultálhattál volna
velem. - Nem akartalak igénybe venni, talán honorálni sem tudtalak volna.
- Hangosan fölnevetett. 'Na, ne vágj olyan kétségbeesett arcot, mintha most
is a tábla előtt állnál. Majd meglátogatlak - ígérte és elment. Láttam, Helén
kikísérte, egy ídeíg még beszélgettek, majd beült kocsijába és elgurult. Nem
bontottam fel a borítékot - ezzel formailag eleget tettem a tisztességnek -,
hanem erős fényű villanykörte -elé tartottam és átvilágítottam. Barátom, új
fajta tollat használt, amely vastagon fog és kitűnő árnyékot adott a papír
világos mezejében. Könnyen kibetűztem betegségem latin nevét. Barátomnak
igaza volt: nem tudtam mit kezdeni az orvosi szakkifejezéssel. Suttogva is
mételtem el a szót, mintegy keresgéltem az értelmét, de mert nem találtam
meg, egyszeriben titokzatos lett, sejtelmes, félelmetes is. Menekűltem ettől

a nyomasztó érzéstől, világosságot akartam, bizonyosságot, tudni, hogy mi
bajom. Még mindig mondogatva az orvosi kifejezést s megfeszítve maradék
erőmet, mentem a könyvespolchoz. leemeltem a lexikon megfelelő kőtetét,

felütöttem ... s a könyv, egyoldal híján, a keresett szónál nyílt ki ... volt
ebben valami kísérteties figyelmeztető, mint a "Mene, Tekel, Ufarsin". Csak
egyet kell lapoznom - villant át agyarnon - s a fátyol lehullik a titokról.
Meghökkentem. néhány pillanatig tanácstalankodtam, aztán győzött akaratom,
urrá lettem balsejtelmemen, újra összpontosítottam szétriadt gondolataimat,.
sietősen átperdítettem a lapot, mielőtt meginognék elhatározásomban, és el
olvastam a szakkifejezéshez fűzött magyarázatot. Belesápadtam, mire a, vé
gére jutottam, de valahogy az eszem sem fogott jól, csak többszöri olvasás
után tárult fel előttem a szavak értelme, maga a nyers valóság: " ... a be
tegség oka ismeretlen ... kutatásán sokan fáradoznak. Az alkalmazott gyógy
módok skálája széles, az elért eredmények még nem meggyőzőek. A kutatás
tovább folyik ..." Megsúlyosodott kezemben a könyv, alig birtam tartani, de
újra - most már olyasféle siralomházi, minden mindegy. nyugalommal 
visszatértem a tünetek tanulmányozására: " ... kezdeti bizonytalan fájdalmak,
érzészavarok ... rendszerint az alsó végtagokban ... később izomtónus-zavarok,
Incoordinatío . " különböző helyeken bénulásos tünetek... szemgolyó Yángá-
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sai ... skandáló beszéd ... akaratlagos mozgásokat kisérő remegés ... később
érzéskiesesek ... hólyagzavarok ..." Élesen vésődtek emlékezetembe a szavak,
máig sem felejtettem el, de külön is megjegyeztem azt, hogy "az agyban
ritkán található elváltozás, leginkább csak a gerincagyban, a betegek szel
lemi funkciója rendszerint zavartalan." Tehát nem hülyülök meg, nem borul
el szellemi képességem! Mindig is azt szerettem volna, hogy öntudatom teljes
birtokában, tehát tudatosan fogadhassam az elmúlás pillanatát.

Életünknek új, suta, visszás szakaszához érkeztünk: az álkodáshoz. Mire
Helén bejött, alexikont visszatettem a polcra, a levelet pedig az asztalon
hagytam. - Meggondoltam a dolgot - mondtam Helénnek -, mégis oko
sabb, ha te adod át il körzeti doktornak barátom levelét. - Még mosolyog
tam is hozzá. Vagy mindössze fintor volt? .. Mindegy I Helén is mosolygott,
ám túlságosan mohón kaparintotta kezébe a borítékot. Attól kezdve úgy tet
tem, mintha mit sem tudnék betegségem súlyos voltáról, Helén pedig az or
vosoktól szerzett értesüléseit fokozta le, mintha szükség sem volna aggoda
lomra. Aztán Oszkár is bekapcsolódott a játékba. Megtelt szívünk színlelés
sel, beszédünk valótlanságokkal. Én persze könnyen át1áttam rajtuk - a le
vél és a lexikon a valóság tudójává tett -, de úgy tettem, mintha hinnék a
szavuknak, sőt eldicsekedtem kezelőorvosom derűlátó kijelentéseivel. így ját
szottuk tovább a szembekötősdit, csak a szereplők száma nőtt. Osztálytársam
tanácsára írtam egyik volt növendékemnek. Péternek, aki orvos lett és a
középiskolában együtt koptatta a padot Oszkárral. Hívásomra azonnal fel
keresett, készségesen vállalta az injekciók beadását. Telefonon, de alkalman
ként nálarn személyesen is tanácskozott az én osztálytársammal. Rendkivüli
élmény volt, erős nyomot hagyott bennem. hogy egy volt iskolatársam, nyu
galmazott professzor meg egy volt tanítványom, immár adjunktus együtte
sen és buzgón foltozgatták egészségemet. .Másf'él esztendőn keresztül kaptam
legalább háromszáz injekciót. különbőző besugárzásokat, vizsgáltak. figyeltek,
s mínthogy állapotom nem javult, újabb és újabb gyógyszereket kerítettek,
de nem tágítottak. - Szeretnénk a stagnálás állapotát rögzíteni. Úgy látszik,
sikerült is. - A kórság azonban gyorsan rácáfolt ískolatársamra, s rámtört
életem legkeservesebb szakasza. Támasz nélkül nem birtam járni, az ágyból
felkelnem is csak nagy fáradság árán sikerült; széket toltam magam előtt,

ügy tudtam Iépegetni. Néhány röpke nap alatt feilődött ide az állapotom, s
még bele sem nyugodtam az új helyzetbe, amikor bekövetkezett, aminek még
a gondolatától is irtóztam : felléptek a hólyagzavarok. Akaratom teljesen el
vesztette uralmát a záróizmok fölött, a parancsai nem jutottak el a pusztuló
idegszálakon át a gát és hólyag izomzatához, mint ahogyan az elektromos
áram is megreked a hibás vezetékben. Azt a szőrnyű lelki és szellemi kínt,
amit az első hajnaion éreztem, amikor beteg testem nyomorúsága megszégye
nített s rádöbbentem tehetetlenségemre. teljes kiszolgáltatottságomra . .. S
ahogyan ott feküdtem tanácstalanul, szégyenpírral az arcomon, felzaklatot
tan és izgatottan keresgélve a szavakat, amelyekkeliánvom tudomására hozom
a vaskos valóságot... nem. azt a gyötrelmet nem lehet érzékeltetrri, Elkén
zelni sem tudtam. hogy Helén tegyen tisztába, mint errv gyereket. Kerülő

utat választottam. Rosszullétet színleltem és megkértem Helént. hívja ki hoz
zám sürgősen Pétert. Néhány percen belül ott -volt nálam. orvosi köpenyére
rántotta fel kabátját és a kis Volkswagenién jött. Kiküldtem Helént és Pé
terre bíztarn szégyenemet meg. azt a kérésemet is. magvarázza meg Helén
nek nyomorult helyzetemet. Találjon egyben valamiféle megoldást, hogy ez a
~yalázatos állapot mennél kevesebb alkalmatlanságot okozzon s meg ne un
dorodjanak tőlem azok, akiket szeretek.

Csodálatos! Péter fél szóból is megértett, Kiemelt az ágyból, lemosott,
szárazba tett, fehérneműt, tiszta ágvneműt hozott, kerítiett alám vízhatlan
lepedőt is, közben folyton vigasztalt, biztatott, nyugtatott. Jóformán még ma
gamhoz sem tértem. amikor búcsúzásul kezét nyújtva mondta: - Szerzek a
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tanár úr mellé egy nyugdíjas ápolónőt és' ma délután újra eljövök. - Elér
zékenyültem. Néhezen szorult ki torkomon a szó : - Köszönöm, fiam. 
Gyorsan elfordult, hogy ne lássa meg kibuggyanó könnyeimet. Még le sem
gördülhettek arcomon, rohant be hozzám Helén: - Apukám, drága, jó apu
kám, mi van veled? Hadd lássalak! Jaj, borzasztóan megijesztettél. Istenem,
ez rettenetes! Igazán szólhattál volna. Ilyesmi megesett már másokkal is.
Majd vigyázunk. Te is vigyázol egy kicsit ... - Nem is tudom, még mennyi
mindent hordott össze, sírósan, aggódva, néha-néha gügyögve, mintha gyer
mek lettem volna. Rájöttem, hogy szeretettel és megértéssel fogadta a tör
ténteket, de fogalma sincs róla, hogy vegetatív életműködésem egy része füg
getlenné vált akaratomtól, más szóval elpusztult az az ídegszál, amelyen ke
resztül akaratom eleddig parancsait osztogatta. Tudtam, hogy ennek megér
téséhez, főleg pedig megemésztéséhez idő kell.

Erzem, megváltoztam. Gyanakvó lettem. Figyelek. Lesem, fürkészem
mindenkinek az arcát, mozdulataít, szemük villanását, pillájuk rezdülését,
figyelem' minden szavukat, hozzá a hangot, dallamát, változatait, tiszta vagy
hamis csengését. Külön vigyázem arcukon a színek játékát, orrcimpajuk lib
benését, amikor beleszagolnak szobám levegőjébe, szinte lesem az undor, li'
lebecsülés, az irtózás apró jeleit, asietséget megokoló. átlátszó füllentése
ket ... s egyre kevésbé kívánok embereket látni magam körül. Újabban már
Helénre is gyanakszom, holott semmi okom sincs rá.

A gyanakváson kívül, sőt éppen annak kiegészítéséül, alattomos is let
tem. Ostoba. de körmönfont kérdéseket szoktam feltenni a barátomnak, más
kor meg Péternek. Elejtett szavakból hámozgattam ki az igazat, az ismeret
len szakkifejezéseket kikerestem a lexikonból, ha nem találtam meg, más
nap egyenesen megkérdeztem. mi az értelmük. Aluszékonyságomat is kihasz
náltam hallgatódzás céljára. Könnyebbé tette a látszatot, hogy nyugtatót ka
pok, ami kissé elbódít, ha beveszem, de én nem nyeltem le. Időnkint lecsuk
tam a szemern olvasás közben s ölembe eresztettem a könyvet, így ellestem
pár szót Helén és az ápolónő vagy Oszkár suttogásából. Újabban egyre gyak
rabban riadtam fel a valódi szundításból egy-egy erősen, nyomatékosan be
esukott ajtó dörrenésére. - Talán huzat van? - kérdeztem Heléntől. de meg
nyugtatott, hogy siettében kicsúszott a kezéből a kilincs; máskor Oszkár ke
ze vagy éppen a kilincs volt síkos; a kilincsre azért gvanakodtam, mert aa
öreg ápolónó is hangosan nvítogatta-csukogatta az ajtókat. A dörrenésektől

vagy csupán merő idegességből különös feszültség vibrált a levegőben. Sze
rettem volna az arcokból kiolvasni a fokozódó nyugtalanság okát, sőt még
a célját is. Mindössze a képzeletemre hagyatkozhattam. Találgattam a dolgok
magyarázatát. Persze betegségem fénytelen világában komor, bántó és aggasz
tó képzetek támadtak bennem. mert ugyan mi vidámságot rejteget az ajtó
csapkodás"! - Szerencse. kislányom - példálództam -, hogy csúszós a ki
lincs. Valahololvastam - bizony nem tudom. ki mondta: ,.A hangosan be
csukott ajtó sokszor egy szívet is bezár." - Riadtan nézett rám. szinte meg
merevedett álltában. - Talán valami baj van, kislányom? - Kissé gyorsan
és idegesen válaszolt:

- Nem, semmi baj sincs, apukám, de imitt-amott akad egy kis gondunk.
- Miattam? - Nem, dehogyis. Inkább az anyagiak. - Anyagiak? Hi-

szen Oszkár, tudtommal, kap havonta... - Igen, apukám, de ki kellett fi
zetnünk a házért az ajándékozásí illetéket. - Oszkárnak sikerült alacsonyab
ban értékeltetnie a házat. Vagy nem? - Azért csak le kellett rónunk az il
letéket.

- Furcsán néztem Helénre. - Ne is haragudjál rám, apu, ez az igazság.
De akad még más kiadás is. - Az ápolónő? Ott van rá a nyugdíjam. - Ne
légy olyan naiv! Hol kapsz annyiért ápolónőt napi fél munkaidőre? Es gon
dolj a sok külföldi gyógyszerre! - Azokat a Caritas-tól kaptam. - Ugyan,
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apukám, még a felét sem. - Nem válaszoltam. - ~s Péternek is kellett .. ;
- Ö ingyen kezel meg az iskolatársam is - szóltam közbe ingerülten. A
barátodtól igen, de Pétertől nem fogadhatjuk el ezt az áldozatot. Ahány ün
nep, annyi alkalom arra, hogy ajándékba ezt-azt küldjünk neki. Igy nem
tudja, nem is meri visszautasítani, csak tiltakozik ellene. - Szóval gondot,
sok gondot okozok nektek, kislányom, holott úgy gondoltam... - Apukám,
kérlek, te ne gondolj semmit se! Én szívesen járok a régi rongyaimban, csak
neked legyen meg mindened. És Oszkár is addig kilincselt, amíg elő nem
kerítette a gyógyszereket, belföldit vagy külországit - míndegy! - került,
amibe került - nem számít, csak használjon.

Közben újra ősz lett, sárgulní kezdtek a levelek. Osztálytársam morcos
lett; én lettem az általa képzelt tudomány élő csődje. Péter fürgén jött, beadta
az injekciókat, pár szót szólt és ment. Fokról fokra mindenki eltávolodott
tőlem, végül is osztálytársam azt javasolta, ki kell próbálni a mozgásterápiát
és a faradizálást ; Péter támogatta a professzori javallatot. Oszkár már he
lyet is szerzett az összeköttetései révén. Helén biztatott, ha nem használ, visz
szajöhetek a szobámba és olybá vehetjük, hogy nem történt semmi sem: ő

tudta, mennyire ragaszkodom a szobához, a házhoz. Nagyot sóhajtottam és
vállalkeztam az utolsó kísérletre.

Mindössze két hétig voltam az intézetben. Üjabb vizsgálatok sora. Majd
a főorvos utasítása alapján egy vörös hájú, tenyeres-talpas nő tornáztatta
lábamat, hajlítgatta, emelgette így is, úgy is; én bizony csak szenvedöleges
résztvevője voltarn a tornának, ugyanis hiába bíztatott és erélyeskedett, a
lábam már nem tudta végrehajtani a legegyszerűbb tornamutatványt sem.
Áthelyeztek az utókezelőbe - mondván, hogy magában az intézetben kevés
a hely -, ott aztán meg-megjelent a vörös hajú nő, tessék-lássék mozgatta a
lábamat és jó egészséget kívánva, eltűnt. Egy kis idő után már a lábamat
sem mozgatta, csak néhány kedves szót szólt és elköszönt. Helén eleinte mln
den nap meglátogatott, hozta és vitte a könyveket, hozott egy igen ügyes
kis lámpát is, rá lehetett csíptetni a könyv táblájára vagy a gerincére, és
akár éjjel is olvashattam. Egyébként is kedveskedett hol egy-két naranccsal,
hol szalámival, máskor konyakos meggyel. Mintha jobb kedvű lett volna,
élénkebb, beszédesebb, de örökké sietnie kellett. Beszélgetésünk napról napra
kínosabb lett; nem kínos, hanem szokványos a helyes kifejezés. Mindig
ugyanazok a kérdések, ugyanazok a feleletek. Láttam Helénen, hogy zavarja
a környezet, sokszor emeli zsebkendőjét az orrához, bátortalanul pislant né
ha-néha másfelé is, bizonyára megborzong a tisztes öregség másik arculatán,
amely olyannyira különbözik a vágyva vágyott hosszú élet színes képzetétől.

Egy alkalommal óvatosan, halkan tapogatództam kérésemmel: - Úgy gon
dolom, jobb volna, ha hazavinnétek. Ez a sok mászkálás fárasztó lehet neked,
kislányom, én meg otthon jobban tudnék pihenni. - O, apucikám, itt meg
van mindened, ápolnak, kezelnek. Ha tudnád, mennyit szaladgáltam, telefo
náltam. kérleltem, izgultam csak azért, hogy ki ne rakjanak innét. Allandó
stresszben éltem, amíg össze nem szedtem a sok iratot, okmányt, hozzájá-l
rulást, bizonyítványokat, mindezek tetejébe a megfelelő ajánlót is ... Napról
napra biztattak, már-már majdnem bedil... akarom mondani azt sem tud
tam, hol áll a fejem. Most kiderül, hogy kárbaveszett fáradság volt. - Sze
retnék, kislányom, a szobámban lenni. nem okozok majd alkalmatlanságot. 
Jól van, apukám, csak egy kicsit légy türelemmel, csak néhány hétig, amíg
össze nem szedjük magunkat egy kissé Oszkárral. Hiába, kikészültünk ide
gileg mínd a ketten... tudod, a betegséged miatt, a tömérdek izgalomtól.
Oszi szabadságából is bentmaradt pár hét, ki kell venni még ebben az
évben, vagy kárba vész... Oszi olyan kedves volt, már megszerezte az úfle
veleket. a valutát, a vizumokat. Mit szólsz hozzá? .. Hát nem aranyos! Tu
dod, apukám, egy hét múlva, éppen karácsony előtt indulnánk és talán a há
rom királyok utáni héten már vissza is jönnénk.
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Még sokáig csacsogott szegény Helénkém és egészen felélénkült. Olyan
nak láttam, mint kicsi leányka korában, amikor még ártatlanul tudott örülni
mindennek és csodálkozni önfeledten az újonnan felfedett titkokon. Atjárta
az öröm és annyira magával sodorta, hogy még a környezetről is megfeled
kezett. Egy-két szobatársam közelebb somfordált. köztük Hajek is, leplezet
lenül hallgatták, amit beszéltünk. Helén - "most már sietnem kell" kiál
tással - felugrott és elbúcsúzott. Láttam, hogy az ajtónál Hajek megszó
litotta és pár szót váltottak. Később megkérdeztem Hajekot, mit akart a lá";
nyomtál. - Semmit, csak azt mondtam neki, hogy ne utazgasson, hanem
vigye haza az édesapját. Azt is mondtam: ez a hely nem olyan finom embernek
való, mint a tanár úr. Igenis ezt mondtam. Mert az elfekvő csak nekünk jó,
akik hasznavehetetlenek vagyunk és otthon egy szobában kénytelenkedünk
a családdal. Magának, tanár úr, van otthon saját szobája, igazában semmi
helye itt. De ezt már csak magának mondom,

Közeledik a karácsony. Napról napra több a látogató. Helén majdnem
minden nap bejött; legutóbb hozott néhány szál ezüstfenyő gallyat és egy
virágcserépben földet. Szépen elrendezte a gallyakat és odaállította az éjjeli
szekrényre. Tudja, mennyire szeretem a karácsonyfát. Hozott cukorkát meg
süteményeket. Ellátott mindenféle tanáccsal, átadott néhány telefonszámot,
hogy hová forduljak, ha hirtelenében pénz kellene vagy más valami. Ezzel
el is búcsúztunk egymástól. - Aldott, vidám ünnepeket, kislányom! És jó
utat! Pihenjétek ki a fáradalmakat! - Hosszan néztem utána ... az ajtóból
még visszanézett és búcsút intett ...

Kigyúlt a mennyezeten a lámpa s én hunyorogva bámultam a tejszínű

búrából hullongó fénybe, hangulatom szappanbuborékként pattant szét a va
lóság érintésétől. Elment az utolsó látogató is. Három szobatársam érzéket
lenül feküdt, semmivel sem törődött. Alusznak - tanakodtam - vagy már az
örök álmok világából torkoskodnak. A többiek kisebb csoportokba verődve

álldogáltak vagy ültek az ágy szélén, néha szóltak egymáshoz egy-két szót,
de leginkább maguk elé meredtek, vagy talán befelé néztek s a régi emlékek
között barangoltak, akárcsak én. Viselkedésük szekatlan. volt. Zsörtölődő

öregember valamennyi, még Hajek is; őt apostolnak csúfolják és bármilyen
szolgálatkész is mindenkihez, mégis kerülik; fáradhatatlanul arra :biztatja
őket, hogy itt az ideje, mossák ki a lelkük szennyesét, mert a kaszás ott le
selkedik - azzal a szoba legsötétebb sarkába mutat. Nekem panaszolta el
keserűséget, ha valamelyik "vénember" zokon vette a figyelmeztetést. És a
többi zsörtölődő is örökké talált valami kifogásolnivalót. ltn voltam pana
szaik meghallgatója. Semmiségek miatt méltatlankodtak: az egyiknek az ágya
közel volt az ajtóhoz, ott járt el mindenki mellette, tehát irigyelte a többiek
helyét, ha azonban megürült egy, dehogy feküdt volna át az elhalálozott
ágyába. A másik arról panaszkodott, hogy örökké "cugot" kap az ablak kö
zelében; a harmadiknak az fájt, hogy ágyszomszédja mínden héten csomagot
kap vidékről postán és egyedül falja be, ad is belőle egy kevéskét meg nem
is; a negyedik örökké a másik nyugdíjat firtatta, s ha húsz forinttal több
volt, mint az övé, elöntötte az irigység, holott ő is meg a többi is csak zseb
pénzt kap a nyugdíjából, a maradék az ellátási költség fejében az utókezelőé.

- Hát akkor is! - szokták válaszolni, ha ezzel a magyarázattai nyugtatgat
tam őket -, miért jár neki több, mint nekem?

Bátortalanul közelebb húzódtak hozzám néhányan és leültek a szomszé
dos ágyak szegélyére. - Szép fenyőcsokor - mondta Hajek. - Ezüstfenyő!

Azért olyan szép - toldotta meg sipítozó fejhangon Csóka, egy fáradt, vé
kony dongájú, a teljes fogatlanságtól összelapult fejű, békaszájú bácsika. 
Minden fenyő szép - jelentette ki Lóki; ő ellentéte volt Cs6kának, tömzsi,
kerek fejű, kopasz ember, az arcán már megereszkedett a hús, régi tokájá-'
ból tekintélyes lebernyeg lett, kicifrázta állkapcsa szegélyét és csak félig ta
karta el megvékonyodott nyakát.
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ültünk, hallgattunk és néztük azt a pár szál fenyőgallyat. Bodor hang
jára lettünk figyelmesek. - Kit keres? - kérdezte öreges, de még csengő

hangon. - Köszönöm, bácsikám, már helyben vagyok - válaszolta az ide
gen férfi, azzal odaállt elém. - Nem ismer meg, tanár úr'? - Nem sokáig
kellett kutatnom; az emlékezés érintésétől arcvonásai meglágyultak. a gyű

rődések kisimultak. s a negyvenes éveit taposó férfiból tejfölösszájú diák
lett. - Dehogynem. Balogh Béla. Igaz'? - Úgy van. De csak tessék most is'
tegezni l - J ól van. Tudod, még arra is emlékszem, fiam, hogy nem osztá
lyoztam egyik dolgozatodat, mert egy "Q"-vel írtad, pedig én úgy tanítottam,
hogya kevésbbé-hez egy "b" az kevés "b". És vajon-t írtál vajjon helyett,
holott kettő közül az egyik nem kenhető kenyérre, a másikon viszont el le
het csúszni. - Mosolyogva nyújtottam kezet. - De az új helyesírás neked
adott igazat; vakartam is a fejem búbját. amikor megláttam. Most jóvá
teszem a dolgot, elismerem: zseniális látnok voltál. - Nem vagyok én sem
egyik, sem másik, csak egyszerű firkász. - Ne szerénykedjél, fiam, a te
szakmádban más erényekre van szükség. De hogy' kerültél ide? Mí járat.ban
vagy? - A tanár úrhoz jöttem, hogy boldog ünnepeket kívánjak .. , És ma
guknak is mindnyájuknak. - Némán bólogattunk. a dróthajú szobatárs fe
lelt helyettünk is. - Magának is meg a kedves családjának, ha van.

Béla kikattantotta irattáskáját, kivett belőle két csomag sajtos ostyát
meg egy üveg konyakot, majd egy karácsonyfa alakúra öntött, tetszetős zöld
színű, giccses gyertyát. Meggyújtotta és oda állította a fenyőgallyak elé. Be
lebámultunk a libegő lángba, közben Hajek hangosan elimádkozta az Úr
angyalát. Éreztem, hogy mozog az ajkam, a nyelvem, meg-megrándul az áll
kapcsom is, de egyetlen hang sem jött ki a torkomon. Hosszabb idő után szó
laltam meg: - Kitől tudtad meg, fiam, hogy itt vagyok? Akislányomtól? 
Béla rábólíntott. - Igen, ez rá vall, mindig jó kislány volt. - Elutazott a jó
kislány Bécsbe - vihogott a békaszájú bácsika. - Elutazott, persze. Egy
fiatalnak világot kell látnia. - Szegény negyven éves fiatalka! - inge
relt tovább Csóka. - Eh, nem· ért maga ehhez intettem le.
De Hajek is az ő pártjára állt: - Én megmondtam neki, vigye haza az
ünnepekre a tanár urat. Legfeljebb nem utazik Bécsbe. Attól nem dűl össze
a világ. - Pap gondja a mise, kocsisé a ló. Ne is törje ezen a fejét, Hajek
barátom. Majd hazajön vízkereszt után a lányom és akkor elvisz magával. 
Majd elválik - feleselt Hajek. - Hagyják abba! - szólt közbe a kerek
fejű Lóki. - Legalább ma legyen békesség! - Mi csak beszélgetünk, de ki
pityergett tegnap, hogy nem mehet haza az ünnepekre? ....i. olvasta fejére a
békaszájú Csóka. - Nem amiatt, hanem a lányom miatt keseregtem, hogy ép
pen az ünnepekre lett beteg ... így nem bírná otthon gondomat viselni. - Egyik
ember olyan, mint a másik... - énekelt közbe a dróthajú Bodor erőteljes,

göcsörtös hangon és kajánul mcsolygott ránk... Csend lett, bántó, komisz
csend, még a béka-képű Csóka is tátott szájjal bámult a levegőbe s - úgy
látszik - igen elcsodálkozott azon, hogyatovarezgő néhány szó új értelmet
kapott a pillanat hevében, Halkan szólalt meg: - Érdekes... nálunk éppen
most pottyant bele egy tégla a kis szoba kéményébe. Nem lehet befűteni a
kályhába, cudarul füstöl, tudatta a vejem. Nem akarják, hogy megfázzam,
inkább maradjak itt ... Nahát, ez igazán érdekes! - Ide-oda hintázta magát
és csóválta a fejét. Bodor újra rázendített, öregesen, recsegősen: - Egyik
ember olyan, mínt a másik ... - ezzel újra abba is hagyta. Nyugtalanul fész
kelődtünk, én kissé kényelmetlenül éreztem magam, pedig Balogh Béla úgy
tett, mintha semmi sem történt volna. Lecsavarta a konyakos üveg kupak
ját : - Koccintsunk egyet, ha már ilyen szépen együtt vagyunk! - mondta,

- Erőt, egészséget! - recsegte elsőnek a dróthajú Bodor; kidolgozott,
nagy kezében szinte elveszett a pohár és mintha csak az öklét emelte volna
a magasba.
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Mindnyájan találtunk egy-egy köszöntő szót, mielőtt lassan, öregesen
kóstolgatva, lecsurgattuk nyeldeklőnkön a jó kis italt ... Egyiknek-másiknak
rnegpárásodott tőle a szeme, aztán kipirult az arca, s nem tudom, jól láttam-e,
de míntha elsimultak volna a gondvéste barázdák, Talán kis melegség támadt
az ő szívük körül is, ami hasonlított kissé a szerétethez ...

- Jó estét mindnyájuknak! Látom, már folyik az ünneplés - köszön
tött ránk Bodor hórihorgas fia. - Mi pedig induljunk, édesapám. Késő lesz,
mire kidöcögünk Újpestre. Nagyon várják ám az unokák.

Bodor tűrte a fia gyámkodását, ahogy gyorsan rásegitette a kabátot,
belekarolt és vitte magával. - További jó ünneplést! - köszönt el tőlünk.

- Áldás, békesség! - szólt oda hozzánk dróthajú Bodor. Szeme csillogott,
szája köré vidám zárójelet rajzoltak a ráncok. Nem bírta titkolni örömét,
talán nem is akarta.

- Na, egyik ember olyan, mint a másik, mi? - sipítozta utána Csóka.
- Nem egészen - válaszolt Bodor az ajtóból, s nagy titokzatosan hozzá-

tette: - Csak a végén derül ki, amikor mérlegre tétetik... - Becsukódott
mögötte az ajtó.

Miért, miért se? - lehorgadt a fejünk, akárha pergő, guruló pénzdura
bot bámulnánk, hogy vajon a császár feje vagy az írás ke rül-e fölülre ...
Arra tértünk magunkhoz, hogy Béla töltött, és a poharak vidám, csilingelő

hangot adtak. Igen... tisztán láttam, de nem értettem: remegett kezében
az üveg.

Ittunk. Béla elkoppantotta a gyertyát, kezet szorított mindnyájunkkal
és megígérte, hogy Szilveszter napján újra eljön. Ha előbb szükségem volna
bármire, itt a telefonszáma, üzenjek érte ...

Nehezemre esik az írás ... Fáj a karom, különösen a baL Hirtelen a fá
jással együtt tört rám egy egészen újszerű, szorongó érzés. A mellemből .indul
ki, a szívem tájáról és félelemként folyik szét az ereimben. Lassan már ki
járom a szenvedés iskoláját, még meg kell tanulnom meghalni ... Gondolat
ban már megy, de szívem szerint otthon, a szobámban... azt hiszem, köny
nyebben elfogadnám ... Nehezen múlik az idő. Vízkeresztig még kilenc nap ...
Tovább szenvedni már aug van erőm; meghalni - még mindig nem bírorn
eléggé megvetni az életet. Hiába!... ilyennek alkotott a világmindenség Er
telme, Bár elrejtette és sejtelmessé tette létünk okát és célját, ugyanakkor
megajándékozott minket - a Nobel-díjas Carrel szerint - három lelki ér
zékkel : a szépérzékkel, a hitérzékkel és a misztikus érzékkel. Igen, három
fehér bot a vaksötétben; vagy három súgó, hogy hibátlanul játszhassuk az
Ember szerepét, S még én is játszom, még nem vonultam le a színről, még
nem mondtam el a végszót ... Nehéz lett kezemben a toll és erősebb a szo-
ritás a szívem táján ... de még így is ... Mindegy! Az én nyomorúságos
életem is élet: mert remélek, szeretek és szenvedek Hallgatom a szívem
dobolását . .. Mintha sántikálva, botladozva azt dobolná: mea... culpa .
mea. .. culpa... Az a végszó?.. Nem tudom... Szenvedek... szeretek .
remélek ...

A "falat", mely elválasztja az egyházat a munkásság világától, s amely Suhal'd
bíborosnak oly fájó volt, szóval a "falat", mely az Egyházat a technika világától,
sőt egy bizonyos fajta polgári világtól és a világnak mindazon részeitől is elvá
lasztja, melyek kívüle jöttek létre, az esetek többségében nem a pogányok emel
ték, mint azt oly könnyen hihetnők. Ez a fal sokkal inkább az a láthatatlan pajzs,
melyet a keresztény népek hOldoznak maguk előttI

(J. C. Barreau: La foi d'un paien)
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BENEY ZSUZSA VERSE

TIZENÖT HAIKU

1 Agak és fonnyadt levelek rajza az égen.
Al'anytallér nap. Ködfehér, vértelen ég.
Üres temetőben sírmécs világít.

2 A forg6szél homokot sz6r a házra.
Kristálykék égbolton a szürke zápor.
Ovegen kvarc kopog.

3 Legördül az izzó
szikrázó könnycsepp az arc sivatagján.
Föld a jéghideg űrben.

4 Kibomlik a galaxisok sűrű ködéből,

messzeragyog, aztán kialszik a csillag.
Messzeragyog, kialszik egy elkésett őszi virág.

5 Szárnysuhanás a könnyű levegőben.

Forró csivitelés a sűrű lombban.
Madárláb-csillag a hóban.

6 Esővel·te lánycsontok, kopár, kitárt táj,
korhadt fák., sárbatiprott városok, deres mezőség.

Ezer ősz lángol két-három bogyóban.

7 Füstté változott bokrok közt bolyongok,
földbe taposott utak kanyarognak.
Elmúlt ablakok mögött rőzset'Úz ég.

B Tücsök, kis lélek, parázsról ciripelő.

Fecske fenn és lenn, ív és homorulat.
Megkövült barna tekintet.

9 A test vaskelyhéból a föld eros
füstben lengnek az áldozati égre.
Újra és újra vérrel föltelődik.

10 Beomlott tárna mélyén nap világít.
Hófelhők fölött hold úszik az égen.
Csak Te nem vagy, ki belőlem születtél.

11 Az ég vörös felhőiben a szél,
sorsok a csillagokban - földön-égen
fényesedő jelek.

12 Könnyek, vaskések, hová lettetek?
Elmondhatatlan telek, elporlott alkonyok?
Kettőnk között már rég a szél bolyong.

Z3 A t6 kiszárad, a viz elszivárog,
a hold elfogy, homokszemek peregnek.
Az én valóságom is elszivárgott.

14 Csak azt mondjuk útnak, mi hazaér,
csak azt mondjuk égnek, mi betakar
kéznek csak a kinyílót.

15 Te jössz, rámnézel - én tükörben élek.
Te megérintsz - csak kísértet vagyok.
Egysze'/' megöltél - most miért ölelnél?
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ÉLETET TEREMTŐ FESZÜLTSÉG

Újra és újra találkozhatunk emberekkel, kik úgy vélik, hogy a napjainkban
tapasztalható feszültségek, konfliktusok mind ez eddig ismeretlen jelenségek vol
tak egyházunk életében. Új és veszélyt hozó tünettel állunk szemben - mondják
- és sürgetik, hogy a betegség elburjánzását, ha szükséges, hát drasztikus gyógy
szerekkel kell megakadályoznl.

Nos, aki így gondolkodnék, akit az "új" jelenségek nyomán félelem vagy
nyugtalanság szállna meg, annak azt tanácsolhatjuk: vegye elő a szeritírást. Nem
csupán az apostolok versengéséről, gyarlóságairól fog benne olvasni, nemcsak a
Mester felszabadító örömhírét gyakran oly nehezen megértő tanítványok zavart
ságát kell tudomásul vennie. Ennél többet, illetőleg "furcsábbat" is felfedezhet,
olyant, amitől tán még ma is "megijed". Hogy mit, arról teljes nyíltsággal beszél
Szent Pál, Krisztusnak az a "kiválasztott edénye", aki "szembeszállt" Péterrel,
az apostolfejedelemmel is, "mert rászolgált" (Gal 2,11). Sőt, a "juhok és bárányok
pásztorát" kifejezetten "kétszínűséggel" vádolta, mível látta, hogy "nem visel
kedik híven az evangélium ígazságához" (Uo. 14). Nem is maradt adós a feddés
sel: "mindnyájuk előtt megmondja neki" véleményét. S míndezt nem saját fel
fogásának, saját ügyének védelmében, hanem kizárólag az evangéliumi szabadság
törvényének, az egyház missziós hivatásteljesítésének érdekében teszi. Mert Pál
hittel vallotta: "Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság" (2 Kor 3,17), ott nem lehet
senkit az elavult, merev és merevvé tevő "régi törvény" betűjének béklyóiba ver
ni. Szent ez a szabadság és ezért védeni kell a zavart keltő, a testvéri szeretetet
megbontó denunciánsokkal szemben is: " ... a hamis testvérek ellenében, akik azért
lopakodnak és tolakodnak be, hogy kifürkésszék Jézus Krisztusban való szabad
ságunkat és szolgaságba taszítsanak. Ezeknek egyetlen pillanatra sem engedtünk.
hogy az evangélium igazságát (számotokra) megőrizzük" (Gal 2,4-5). Természe
tesen, e szabadsággal nem szabad visszaélni, hanem szeretetben kell egymásnak
szolgální (Gal 5,13). "Az egyetlen törvény ugyanis ebben teljesedik ki: szeresd fe
lebarátodat, mint önmagadat! Am ha egymást marjátok és rágjátok. vigyázzatok,
hogy egymást föl ne faljátok" (uo. 15).

Feszültség, konfliktus keresztény őseink életében, az ősegyházban! Nyílt konflik
tus az apostolfejedelem, Péter és társa, Pál között! Konfliktus, melyet azonban
nem a bírvágy, nem is a hatalmi mámor, hanem kizárólag Krisztus ügye, az evan
gélium terjesztésének ügye vált ki: a szabadságért, a szeretet törvényéért lelkesedő

meggyőződés szül. Konfliktus az evangélium szolgálatában és szolgálatáért! Konflik
tushelyzetek, melyekben bővelkednek egyházunk történetének lapjai.

Miért hát a megütközés. sőt botránykozás, ha olykor ma is ilyenekkel találjuk
magunkat szemben? Talán azért, mível a mi generációnk számára valóban újsze
rűen, szokatlanul hatnak? Lehetséges. Mert mintha az utóbbi századokban kiik
tatták volna e feszültségteremtő erőket, pontosabban azoknak hatékonyságát, pusz
ta jelentkezését is egyházunk életéből. Mintha nagyon békéssé vált volna mínden,
És ha mégis akadt volna baj és probléma, azt igyekeztek minél simábban, a "szín
falak mögött", ügyes "diplomáciával" elíntézní. Valóban, egészen a legutóbbi
évekíg nem illett, sőt nem is igen lehetett ilyenekről szólni, TIltotta ezt az egy
ház "egységéről" vallott - valójában valamiféle tekintélyi uniformizmusba öl
töztetett, feltétlenül téves - ideológia. A csakis "lelki" és "természetfölötti" egy
házat szem előtt tartó, feltétlenül egyoldalú felfogás nem tűrte, hogy a súlyos
emberi problémákról, feszültségekről hírt adjanak.

.Az csak természetes, hogy az egyháznak "isteni" arculatáról nem szabad el
feledkeznünk, hogy isteni alapítását valljuk és hirdessük. Mindez azonban nem ok
és jog arra - mily kemény szavakkal figyelmeztetett erre Suhard bíboros --, hogy
eltakarjuk vagy épp feledtetni kívánjuk az "emberit", a valóban és mélyen em
beri arculatot. Vagy tán valóban elfeledtük volna már, hogy Isten érettünk, a mi
üdvösségünkért emberré lett? Hogy arca nemcsak ragyogott, hanem a szenvedés
vonásaitól is eltorzult, hogy megütötték. megköpdösték ? Elfeledtük volna, hogy
az egyház - bár isteni alapítású - de emberekből álló közösség? Nem jut eszünk
be, hogy az emberi közösségben nem csupán elképzelhető, de egyenesen életet
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Roger Schütz

biztosító, lendítő erő az új eredmények felé mutató feszültség? Nemde, épp a
fent idézett konfliktus-szituációnak köszönhettük - ki mondaná, hogy a Lélek
irányitása nélkül? -, hogy az egyház kilépett a zsinagóga zárt közösségéből, hogy
kitárulkozott a "pogányok", a "hitetlenek", a világ felé?

Aligha kell látnoki erő ahhoz, hogy megállapítsuk : napjaink egyházi életét
újra belső erők feszítik és egyre inkább fogják még feszíteni. lVIert a "betű rab
szolgaságát" levetni kívánók, a több - mert evangéliumi - öröm és szabadság
után vágyók törekvései szinte törvényszerűen szülik napról napra az újabb konflik
tus-helyzeteket. A múlt és jövő, söt élet és halál csap össze - hogy az Élet üljön
újra és újra diadalt. Akkor is így van ez, ha tetszik egyeseknek. ha őszintén

örülnek az élet ily pezsgése miatt, de akkor is, ha sokaknak nincs ínyére.
Amint egyházunk életének első óráiban - a hivők, a missziók megmentése,

eredményessége, a szabadság biztosítása érdekében - Pálnak szembe "kellett"
szállnia Péterrel, "mert rászolgált", amint őt a nyilvánosság előtt kellett meg
feddenie, mivel így parancsolta számára nem csupán saját meggyőződése, de a
Lélek is - épp úgy hárul ma is sokakra e kötelesség. S nyugodtan mondhatjuk:
nehéz és "kényelmetlen" kötelesség. Mert ma is vannak és lesznek továbbra is
feszítő erők, konfliktusok egyházunkban. Egyszer fegyelmi és jogi, máskor teoló
giai és lelkipásztori megfontolások teremtik meg őket. Mert mindig voltak és ma
is akadnak köztünk, akik - Szent Pétert idézzük - oly igát akarnak a tanít
ványok nyakára tenni, amelyet sem atyáink, sem mí (Péter szavai!) nem bírunk
elviselni (Apcs 15, 10). S míként az ősegyházban is voltak, akik a "régi mellett"
akartak kitartani, mások viszont inkább "előre tekintettek", épp úgy ma is élnek
közöttünk. akik az egyik, illetőleg a másik "típust" képviselik. Meg kell ezért
ijednünk, meg kell zavarodnunk? Korántsem. Mert Isten ügye, az evangélium
örömhíre, a Lélek ereje épp az ilyen teremtő feszültségek során nyilatkozik meg,
juthat előbbre. Igy volt ez a kezdet óráiban, így van ez ma és marad továbbra is
"belső törvénye" az emberekből összegyűjtött "Isten népének".

Mindez a feszültség, feszítő erő nem a "hitet zavarja meg", nem a "lelkek
nyugalmát" kavarja fel. Nem, mivel az egyház nem "eszme", hanem élő közösség.
Az élet pedig mozgás, mely belső erők teremtő feszültségétől terhes ugyan, de
megújult. ígéretesebb beteljesedés felé mutat. A meglévő vagy épp jelentkező

konfliktusokat épp ezért nem lehet elfojtani, és nem szabad agyonhallgatni. Az
elfojtás - tudjuk - könnyen robbanást eredményezhet, vagy - ami sokkal rosz
szabb - rezígnácíót, kedvetlenséget, közömbösséget, sőt közönyösséget válthat ki
a lelkekben.

Ezen a téren csak a II. vatikáni zsinattól és azóta is, magától a pápától oly
őszintén ajánlott párbeszéd, mindenekelőtt a "belső dialógus" lehet az a mában
jelentkező konfliktusok feszültségét feloldani képes út.

Mert ahol feszültségek vannak és ahol megvan a hajlandóság arra, hogy eze
ket a konfliktusokat "kihordják", kölcsönös tiszteletben és szeretetben fogant pár
beszédben megtárgyalják. ott márís ígéretes, gazdagabb élet van születőben, XXIII.
János pápa és az "Ő zsinata" óta, bár konfliktus-helyzetekkel teli, de - nyugod
tan állítjuk - épp ezért egyre dinamikusabb élet bontakozik ki egyházunkban.
Ez az egyház egy és egységes. A valódi egység azonban - emberekről lévén szó!
- nem jelent kaszárnyaélethez hasonlítható uniformizmust. Egy a hit, - valljuk
Szent Pállal (Ef 4,5). De ez az "egy hit", mely Krisztusra épít, az emberek lel
kében él és az emberek által tárul a világ elé. Épp ezért a maga ezerszínű,

konkrét valóságában bontakozott ki, és így él ma is az emberszívekben, a sza
badság, a nyílt őszinteség és a felelősségvállalás igényével és szellemében. Ami
olykor feszültséget teremthet, de épp ezzel serkenti az életet; a tespedés nyugalma
helyett az élet mozgalmasságát és továbblendítő erejét.

SZENNAY ANDRAs

Egyedül az Eucharisztia tud természetfölötti er5t és képességet adni nekünk,
hogy megval6sítsuk egységünket. a földön a keresztények között. mert az Eucha
risztia eszköze és egyúttal létrehoz6ja is az egységnek. Egzisztenciális igazság rej-.
lik ebben. Az egység szetuséue: értünk adatott, hogy meg szűnjön bennünk és
körülöttünk a, szakadás minden csírája.
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AZ or,VASÓ NAPLÓJA

Mi ennek a kötetnek*, mi ennek a
költészetnek a varázsa? Aki csak egy
két versét elolvassa, nyomban a hatása
alá kerül; de meghatározni nehezebb,
mínt gondolnánk. Hangjának alig van
nak változatai; formában szemlátomást
nem is törekszik semmi bravúrra, sem
mi mutatványra, semmi rendkívülire;
nyelvi anyaga inkább szürkés, mint szí
nes; "modernsége" alig több, mint hogy
néha kicsit megborzólja a nyelvi kifeje
zés fölszínét; témavilága sem változatos:
az öregedés, az elszálló élet, az elködlő

emlékek, a betegségek, bátortalan kései
szerelmek és érzelmes-fájdalmas öniró
níával tudomásul vett szükségszerű csa
lódások - és semmi vajákoskodás, sem
mi harsánykodás, semmi abból az idét
len lázongásból. amit zöldfülű bölcsek
igyekvő esztétikája sírig tartó érvénnyel
minősít a par excellence - és egyedül
üdvözítő - költői magatartásnak (mint
ha - Kassák is megmondta már - a
prolongált csecsemő - vagy kamaszkor
különleges lírai érték, nem pedig ne
vetséges handabandázás volna).

Nem, Zelk Zoltánban semmi ilyesmi
nincs, semmi hisztériás fiataloskodás,
semmi nagyhangú pátosz, semmi kongó
retorika. Ellenkezőleg. Mintha bölcsen
gúnyoros mosollyal - az igazi tudók és
értők mcsolyával - egyenesen vállalná
azt, amit mások, sokan - a többnyire
se nem tudók, se nem értők - manap
ság költői főbűnökként tartanak számon.
Lehet valakire sommásabban lesújtó
ítéletet mondani, minthogy "érzelmes"?
Hát Zelk Zoltán érzelmes. Lehet vala
kire megvetőbbet mondani annál, hogy
"beletörődik", "elfogadja" a bajait, az
öregedését, még a balekságait is? Nos,
Zelk Zoltán "beletörődik"és "elfogadja";
még mcsolyogni is tud rajta, és néha
bizony még úgy is, hogy a mosolya már
már "könnyes". És mégis: milyen nagy
líra ez a "bekerített csönd", milyen ki
kezdhetetlenül teljes költészet. Tornamu
tatványok, kóklerkedések, halandzsák és
handabandák nélkül, csöndesen és szeré
nyen, tétovának tetsző dúdolgatással.
amiben persze minden hanglejtésnek,
minden parányi modulációnak megvan
a maga értelme, jelentősége; ahol min
den a helyén van és semmi sincs hiába;
ahol néha látszólagos hiábavalóságokból
kerekedik elfelejthetetlenül igazzá és
méllyé és naggyá' egy-egy aprócska köl
temény; ahol a legnagyobb dolgokról -

• Zelk Zoltán: Bekerített csönd, Szépí rodalmí
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életről, halálról, szerelemről olyan
csöndesen, egyszerűen. kis hangsúlyok
kal beszélnek, mínt a Iegmindennapíbb
dolgokról; "ahol, ahol, ahol, ahol" ...

Végül mi mást tehettem volna,
a kapu küszöbére ültem,
s mert itt ülök már ezer éve,
látja a kőszakállú ember,
látják a toronylakó varjak
s minden hajdani madarak:
ül a városuk kapujában,
csak ül az özvegy szerelem.

Kinek nem jut eszébe Krúdy? Kinek
nem jut eszébe másutt - szinte az el
lenpólusról - Szép Ernő? S kinek nem
végül Arany János? Mert az özvegy sze
relem, a szállongó téli varjak, "a lejtős

évek csatakos kövén a régi léptek" itt,
ahol "az Innen a Túlnannal határos",
épp olyan hitelesen otthonosak, mint
Krúdy emlékekkel átszőtt világában; 
mert annak az érzelmes-ironikus (érzel
mességét elironizáló, iróniáját érzelmes
séggel beszívárványló) hangnak, maga
tartásnak, lirizmusnak, amit Szép Ernő

képviselt, Zelk Zoltán nemcsak tudato
san vállalja, hanem el is mélyítí, meg
is nemesíti az örökségét (két szembe
szökő példa rá: a Sóhaj a nyári utcán
meg a Fölkél a perc); - és mert a só
hajok és "szösszenetek" apró rezdülé
sekben megnyilatkozó kifejező ereje, ta
karékos nyelvi tökéletessége, egy-egy
szókötésben, hanglejtésben megbúvó hu
mora, fájdalma, keserűsége, ez a való
ban nyelvben élő és ható Iíraság óha
tatlanul az 6szikék és a töredékek Arany
Jánosát juttatja az ember eszébe.

Csupa telt, érett, dús őszi íz és zamat,
egy első látszatra valóban mindenestül
"spontán" lírában. "Volt, aki azt írta
rólam, úgy vagyok költő, ahogy a rigó
rigó" idézi kurta "vallomásában"
Zelk Zoltán egy kritikusának méltatá
sát - vagy fönntartását? "Vállalom" 
teszi hozzá; mert ez is "így igaz" ...
részben. Mert ez a "rigó" nemcsak úgy
vaktában fütyül bele a világba; ez az
ének nagyon is "tudatos", vagy hogy
még kárhoztatóbban használt, holott
igazában csak még méltánylóbb jelzővel

mondjuk, nagyon is "irodalmi": csordul
tig tele a magába élt, magába, sajátjává

Könyvkiadó, 1971.



érlelt legnemesebb hagyománnyal. És ta
lán éppen ez az igazi titka: hogy való
ban úgy látszik, hogy "úgy költő, ahogy
a rigó rigó", és közben, ugyanakkor a
maga különleges, utánozhatatlanul Zelk
Zoltán-i módján, tévedhetetlen rigó-ösz
tönnel és egy rigóhazányi kert távlatai
közt hamisítatlan poeta doctus is: iro
nikus mosolyba burkolt - már szinte
ravasz - tudatossággal. és "rigó-ösztö
nösségbe" takart, megingathatatlan mes
terségtudással.

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Németh László: Bodnárné - Örkény
István: Macskajáték - Hubay Miklós:
Álomfejtés.

A magyar színpadi irodalom örvende
tes lendületbe jött a saját pátriájában
is, nemcsak szovjetunióbeli térhódításá
nak örvendhetünk. Igaz, negyven év
előtti első darab ősbemutatóját is lát
hattuk, s éppen a hetvenedik évé t ün
neplő Németh László tollából. S most
sajnálhatjuk igazán, hogy ez a B o d
n á r n é nem negyven, harmincöt vagy
legalább harminc év előtt került szín
padjainkra. Talán az első, klasszikus
drámaépítkezésből fakadó siker inkább
arra indította volna a később burjánzó
dráma-dzsungeleket papírra vető szer
zőt, hogy színpadibb nyelven, konstruk
ciójában is megépítettséget, szilárdságot
áttekinthetőséget sugárzó színpadi mű~
veket írjon. Mert ez az első bevallott
műve, a Bodnárné jóformán tőmonda

tos egyszerűségű színpadi beszéddel ör
vendeztet meg, egy óriási kihagyott lé
pést helyettesít a népszínmű-kultusztól

megrontott igazi magyar paraszt dráma
elhaquott parlagán, és amellett a görög
dramak hegytetőről legördülő sziklaom
lásának színpadi remeklése is. Mintakép
lehetett volna a megszületni alig tudó.
szocialista, népi drámapróbálkozások
számára is, ahelyett, hogy könyvekben
porosodott és igazi színpadi erejét meg
mutathatta volna.

Bodnárné jómódú parasztasszony, két
fiat szült az örökös munka jármába fo
gott urának. Jánost, idősebbik fiát
ugyanebbe a munkajáromba fogja. Pé
tert, a nyafka, majdnem egykeként el
rontott kisebbiket pedig egyetemre eről

teti, bár az csak urizálni s nem tanulni
szeret. Péter előmenetele kedvéért Péter
tanárának leányát, Cicát is házába fo
gadja nyaralásra. Hiszen Cica apja sze-

AhogyaMa reggelben mondja:

hatvan esztendőm olthatatlan
erdőtüzével, árvizekkel,
bányaomlásokkal mögöttem,
oly szelíd, lassú szóval, mint az
őszi kert fái ...

De a költészetben a nagyság nem
hangerő kérdése. "Szelíd, lassú szóval"
is lehet nagy Iírát csinálni. Mint Zelk
Zoltán a Bekerített csöndben.

RÚNAY GYÖRGY

rez majd állást Péternek, a vadászsör
tés kalapú, urizálva vadászgató dzsentri
pótléknak. Bodnárné portáján ezzel a
Cicával megsűrűsödik a levegő. A te
herhordó munkagépnek nevelt Jánossal
is kacérkoiini kezd a pesti fruska. az
meg kivert kutya sorsában, szolgáló' sze
relmére utalt istállóba száműzöttségében

ébre.~ rá, hogy neki csak a munka jut,
az occse pedig az Ő verítékéből vadá
szik és tivornyázik a falu uraival. Az
élet javaiból kisemmizett idősebb fiú
végül baltát ragad és szétveri nyegle
öccse fejét. Bodnárnét eddig is a fölfe
lé törés és a paraszti céltudatosság ve
zette. Most már csak egy fia maradt ezt
kell védelmeznie. Hogy a baltacs~pás
nyomait eltűntesse, fölragadja a ked
venc fiú vadászfegyverét és széironesot
ja a saját méhéből született drága fő

eléktelenített ma'radványait.
Az anya és a szerelmes kis szolgá

ló, Bodnár István szeretője már-már
félrevezetik a nyomozást, elhitetik a vé
letlen szerencsétlenséget a csendőrökkel

mikor a kivetett fiú fájdalmában min~
dent bevall, és Bodnárnét is arra a val
lomásra kényszeríti, hogy az egész tra
gédiában igazi bűnös csak ő volt.

Görög tragédiához hasonlítottuk Né
meth László parasztdrámáját és Adám
Ot,tó szere,ncsés rendezésében, Köpeczi
Bocz Istvan találó díszletei között a
Madách Színház utóbbi éveinek egyik
legjobb előadásához lehetett szerencséje
a ,nézőnek. A dunántúli magyar paraszt
haz oszlopsoros folyosójával maga is
görög tragédiát idézett. Hogy Németh
László parasztdrámája mégsem lehetett
igazi, szabványos görög tragédia, annak'
a meseszövésben kereshetjük az okát.
Ha a darab következetesen zárt, klasz
szikus tragédia-formában épül föl: ak
kor a kényeztetve ezeretett fiú fejének
szétroncsolása nem történhetett volna a
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szemünk előtt, és egy nagyhatású szín
padi játék lehetőségével lettünk volna
szegényebbek. Akkor a kis szolgáló adta
volna tudtunkra, mi történik abban a
hagyományos, ágyaktól zsúfolt paraszt
szobában, a magasra vetett ágy spanyol
fala mögött meghúzódó. alacsonyabb
fiúi fekhely véráztatta takaróin. A drá
ma idegeket fölkavaró izgalmához kel
lett az :utolsó kép előbb vakvágányra
menő, majd igazi katharzisban kicsapó
dó nyomozási és bűn:bevallási jelenete.

Éppen ez a naturalitásában enyhített,
de a mindenre kész anyatigris vala
mennyi attributumát magán hordozó je
lenet adott alkalmat Kiss Manyinak éle
te utolsó nagy alakítására. A betegség,
az életkifáradottság minden jele ott volt
már törékeny alakján. Nemcsak mint
színpadi anyának kellett minden erejé
vel küzdenie a feje fölött leskelődő tra
gédia ellen, de fogyó testi erejének meg
feszítésére is szűkséqe volt. Éppen, ez
tette alakítását feledhetetlenné.

Huszti Péter a gyilkos fiú szerepében
egy életpá~ya kezdetén tett tanúságot a
tökéletes színészi azonosulásról. Eddig
is játszott ifjú hősöket, könnyedén cse
vegő gavallérocskákat, sőt a televízióban
a Tragédia Adámját is. Amíg nem lát
tuk ebben az istállószagú Káin-szerep
ben, bajosan hihettük volna, hogy ilyen
elhihetően és magátólértetődően tud bal
tát fogó, iskolázatlan agyú s csak szen
vedélyében ölő parasztlegényt is hús-vér
alakká forrósítani. Méltó párja volt a
kis szolgáló szerepében Schütz IZa. Dégi
István az elnyomott férj szerepében és
Balázsovits Lajos vadászkalapos mama
kedvenceként korrektül szolgálta a szer
ző és a rendező szándékait.

A Bodnárnéhoz azonban volna még
egy szavunk. Van egy, fővárosi színpa
don mostanában alig látható, mondhat
ni kitagadott nagyszerű színésznőnk:

Dayka Margit. Már a Kurázsi mama
szerepe utána kiabált, a Bodnárnét pedig
Kiss Manyi után is, talán ő tudná mél
tón eljátszani. Akár a Madách Színház
ban, akár Szegeden, ahol mostanában is
tanúi lehetünk néha utánozhatatlan
egyéniségű művészetének.

Örkény István M a c s k a j á t é ka a
szabályt megerősítő kivétel. Hányszor
kellett igazán nagy művészekkel keser
ves színházi estét átszenvednünk, ha
Tolsztoj Anna Karenináját vagy Flau
bert Bovarynéját próbálták a nagy név
be fogódzkodó átírók színpadra szabdal
ni. Örkény Macskajátéka is regényke
volt eredetileg. A színpadon pedíg meg
történt a csoda: az egész mese jobban
él, százszínűbb és százélűbb, mínt a re
gény, amiből formálták.
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A regényke meséje százszor megírt, 4
szerző vallomása szerint is. 1!;ppen ezek
az igazi. színpadi témák. A világszép
Szkalla lányok elszakadnak egymástól.
Az egyik nővér Nyugat-Németországba
sodródik vagyonokat kereső fia mellé, de
béna, évek óta tolószékbe kényszerített,
eltartott és terrorizált teremtmény. Olyan
árva nyugati száműzetésében, hogy a
vagyonát féltő fia még magyarokkal
sem engedi szóba állni. A másik nővér,

bár ő is elmúlt hatvanéves, nem fogad
el semmiféle korlátot, semmiféle nyu
gati csalogatást egy anyagiakban bizto
sabb életre. Éli pesti társbérleti életét,
veszekszik a Közértben, vitái támadnak
társbérlőivel - akiktől azok tudta nél
kül ruhát is kölcsönöz -, és szerelmes.
Szerelmes egy pocakos, kivénhedt opera
énekesbe, aki megmaradt pubinak, mert
hatvanéves korában is egykori operaéne
kesnő anyjának lakásában él. Jólesik in
nen, a pubisan őrzött legényszobából ki
rándulnia a hetenkénti vacsorára, ahol
Orbánné, a másik Szkalla lány kényez
teti. A két nővér között örökös telefon
beszélgetés folyik - a telefonok díját a
béna asszony fia levonhatja a nagy jö
vedelmeknél fenyegetően tetemes adó
alapból. Az írói lelemény pedig az, hogy
a béna Szkalla lány, Giza is ott van
állandóan a színpadon, de csak a tele
fonbeszélgetések alatt világosodik meg
alakja. Giza beteg és gyáva, állandó fé
lelemben aggódik nővére viharos "ki
lengései" miatt.

A béna nővér, tragédiát sejtve, haza
menekül fiától nővéréhez. A nővér ÖTök
gyermekként macskanyivákolást játszik
kedvesebbik társbérlőnőjével, és halálra
kacagtat ja, de közben fölélenyezi évek
óta nem nevető, csak aggódó Gizáját. Gi
za pedig élete nagy veszteségeként köny
veli el, hogy ő sohasem tudott élni,
merni, harcolni valamiért, amiben iga
zán kedve telt volna. A világszép Szkal
la lányok melankolikus akkordjával zá
rul a darab. Mindketten a múltat si
ratják, a fölöttük elsuhant esztendők

szürkeségbe tűnését, az emberi életet. A
katarzis mégis ott lebeg a nézptéren.
örkény István a Tóthék európai sikere
és a Sötét galamb problematikus, de
feledhetetlen kísérlete után ismét reme
kelt, amiben a rendezés és a .színészi
gárda is oroszlánrészt igényelhet ma
gának.

Színházi életünk nemesedésének és
egészségesedésének jele, hogy egy szol
noki eU>adásból nemcsak a rendezlit, ha
nem két jelent15s szerepet játszó szí··
nészt, egy egészen kezdőt és egy nyugdí
jazottat át lehetett emelni az egyik leg-



nagyobb sikerű pesti színházi produk
cióba. Székely Gábor a rendez6, Bodnár
Erika a süvölvény, macskajátékos társ
bérl6 és Kaszab Anna a wagneri páto
szú és hanger6sségű, hatvanéves bébi
kéjét véd6 és kényeztető anya.

A SzkaUa lányok közül a nehezebb
és hálátlanabb szerep Bulla Elmának
jutott. Ű a Münchenben, vagy annak
közelében élő béna testvér. Egész estén
át .meg-megvilágosodó színpadi alakja
művészi remeklés. KüZönösen pedig ab
ban feledhetetlen, ahogyan elsiratja azt,
hogy sohasem mert igazán élni. Sulyok
Mária Orbánné fergeteges szerepében
elemében van. Pompás kontrasztot raj
zol az itthon is minden harcot vállaló,
élni akaró n6alakból a látszatkényelem
be és biztonságba menekültekkel szem
ben. A két másik vendégszínész, Gre
guss Zoltán és Simor Erzsi éppúgy ré
szesei a darab sikerének, mint a víg
színházi Földi Teri és Szatmári István.

Hubay Miklós A lom f e j t é s e az
utóbbi évek legremekebb abszúrd szín
házi ötlete. Schratt Katalinnak, 1. Fe
renc József morganatikus élettársának
1914 vészterhes nyarán az az ötlete tá
mad, hogy a hanyatl6, nyolcvannégy
éves császárt Bécs világhírű lélekelem
z6jével, Freud Zsigmonddal analizáltas
sa. A derék álomfejt6 és lélekelemző

meg is jelenik a Burgszínház egykori
h,írességének szalonjában a délutáni ká
vézásnál, és elemezni kezdi az elaggult
császári felséget és a nyugtalan, háború
ba hajszol6d6 Monarchiát egyszemély
ben. Teszi ezt annál is inkább, mert há
rom katonaköteles fia van, és nem is
kell sok álomfejtés és lélekelemzés ah
hoz, hogy lássa: az egymásra acsarkod6
imperialista hatalmak hamarosan soha
nem látott világégést robbantanak ki.
A császár gyenge, nem bír sem saját
minisztereivel, sem a kacska kezűVilmos

K~PZ()MŰV~SZET

B u d a p e s t i t á r 1a t o k. Milán Kon
jovics idős jugoszláv festőművész mű

csarnoki kiállítása alatta maradt várako
zásainknak. Konjovics munkássága a
fauveizmusban és az expresszionizmus
ban gyökeredzik, azonban sem színei,
sem képeinek faktúrája, sem erőltetett

deformációi nem vallanak igazán jelen
tős művészegyéníségre. "Szeretem a sza
bályt, amely kordában tartja az emó
ciót ..." Braque e gyakran idézett, bölcs
mondását Konjovics nem szívlelte meg.

császárral elég erélyesen szembeszállni.
Pedig mikor fiatal volt, milyen nyugod
tan rendezte aradi és pesti vérfürdőitI

Sic transit gloria mundi. Szarajevóban
megölik a császár legádázabb ellenfelét,
a hatvanéves, trónra, hatalomra, sőt a
Monarchia megmentésére hiába készülő

dő Ferenc Ferdinándot, s mintha a nagy
ellenfél bukása már feleslegessé tenné a
makacs aggastyánban pislákoló életszik
rák további élesztgetését, Ferenc Józs~f
is elereszti kezéből a gyeplőt s aláírja
a hadüzenetet. Közben véres álmai van
nak, amiből Freud és Klió istennő meg
jósolhatják a Monarchia széthullását és
a halottak hekatombáinak föltornyosu
lását Európa minden harcterén és vitás
határán.

Hubay groteszk ötlete nemcsak fölszíni
kiaknázást érdemelt volna~ Dehát ő rö
vidke, röpke kamarajátékot szerkesztett
a leghatalmasabb tragédia anyagából.
Az ír6nia finom szófegyvereivel vívják
itt meg mikroszkopikus harcukat a
szembenáll6 erők, az elmeszesedett agyú
aggastyán, a császár mellé temetkezni
akaró metresz és a fiait féltő lélekbú
vár Freud. Nem egy szócsatájuk szín
padi bravúr.

A rendezés a darab lehetőségeinek ki
aknázatlansága mellett is meglehetősen

kerek egészbe fogta az előadást. Balázs
Samu agg császára kísértetiesen élt és
átütőerőben a színész egykori nagy ala
kítására emlékeztetett, az őserdői fivért
idézve "Az ügynök halálá"-ból. Tolnay
Klári Schratt Katalinja elhitetővé tette
az aggastyán vonzalmát az örökszép nő

iránt. Garas Dezső Freud professzora
sajnos nem tudta korban sem utolérni
az ötvenéves professzor alakját, és így
jelentősége ís csökkent. Garics János
és Schütz Ila érdekes színfoltjai voltak
a kiérlelt előadásnak

POSSONYI LASZLÚ

A dél szláv muvesz érzelmei korláttala
nul és szertelenül áradnak - hiányzik
munkáiból a szellem fegyelme. A tar
ka-barka képek sokaságából mégis ki
emelkedik egy-két sikerült darab, így a
"Duda" című csendélet (1957) és az
"Olasz búza" című tájkép (1970).

Az 1930-ban született Csík István 
Konjoviccsal ellentétben - az intellek
tuális típusú festők közé tartozik. Ké
peinek - amelyeket ugyancsak a Mű

csarnokban láttunk - gondos kompozí-
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ció és míves traktálás a jellemzői. Ar
ról, hogy Csík átütő képességű alkotó
lenne, nincsen szó, - de a munkáiban
megnyilvánuló festői kultúra és a mű

vész által önmaga elé kitűzött problé
mák értelmes, világos megragadása
megbecsülést érdemel.

Dicséret illeti az ízléses nyomdai ki
állítású katalógust, - Losonci Miklós
nak a katalógusban közölt írásában vi
szont túl gyakran ütközünk mesterkélt
mondatokba, öncélúan bonyolult megál
lapításokba. Lyka Károly, Petrovics Elek,
Farkas Zoltán, Elek Artúr, Réti István
példát mutattak arra, hogy egyszerű, jó
zan szavakkal, ezoterikus stílus-eikor
nyáktól mentesen is lehet írni művé

szetről. És egyedül így érdemes.

Marton Ervin (1912-1968) festő, szob
rász, grafikus és fotoművész emlékkiál
Iítását rendezte meg áprilisban a Nem
zeti Galéria. Marton - aki a harmin
cas évek kőzepétől haláláig Franciaor
szágban élt - elsősorban neves irókról
és művészekről (Albert Schweitzer, Marc
Chagall, Jean Cocteau, André Maurois,
Németh Andor, Czóbel Béla, Brassai
stb.) készített nagyszerű fotoportréiban
alkotott maradandót, de kitűnőek a pá
rizsi clochardokról, utcalányokról. rend
őrökről. bisztróba betérő munkásokról,
az ócskapiac portékairól és vevőiről,

tengerparti tájakról készített felvételei
is. Marton szobrászi és festői munkássá
ga kevésbé számottevő, - bár egy-két
önarcképe (főként az 1937-ből való pa sz
tell-önportré) és "Kalocsai házak" című

kubisztikus munkája (1934) a két há
ború közötti magyar művészet java ter
méséhez tartozik.

A Marton-emlékkiál1ítást - bízunk
benne - követni fogja a művész fotói
nak (portrék, női aktok, párizsi utca
részletek. francia embertípusok. kalocsai
parasztok, alföldi cigányok stb.) kötet
ben való közreadása. Egy ilyen kötet
minden bizonnyal elismerő viaszhangot
váltana ki határainkon túl is.

*
M ű v é s z e t i i r o d a lom. A közel

múltban látott napvilágot a Magyar
Nemzeti Galéria 1970-es - finom papír
ra nyomott, gazdagon illusztrált - év
könyve. A Pogány Ö. Gábor, Szegzárdy
Csengary Józsefné és D. Fehér Zsuzsa
által szerkesztett vaskos kiadvány több
értékes tanulmányt tartalmaz: a legna
gyobb érdeklődésre Szabó Júliának a
magyar naiv festészetről szóló írása és
Passuth Krisztina Vajda Lajos-esszéje
tarthat számot. Márffy Albin Csontvá-
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ry-cikke ugyancsak figyelmet érdemel;
Márffy néhány újabban előkerült, fiatai
kori Csontváry-szénrajzot mutat be.
Ezek az - 1894-ből való - grafikai la
pok is azt bizonyítják, hogy Csontváry
- ellentétben a hiedelmekkel, mende
mondákkal - alapos mesterségbelí is
meretek birtokosa volt.

A szép kötet francia és magyar nye!
vŰ. A külföldi műtörténészek bizonyára
szívesen olvassák majd a Csontváryról,
Vajda Lajosról, a magyar naiv festőkről

szóló írásokat, vagy azt a hírt, hogy a
Nemzeti Galéria nemrégiben megvásárol
ta Brocky Károly pasztell-arcmását a
nagy angol költőnőről, Elisabeth Barrett
Browningról. Viszont szükségtelen volt
a közlemények mindegyikét lefordítani
franciára ... A hazai művészet-barát jól
esően értesül arról, hogy az elmúlt esz
tendőkben "befejeződött a Nemzeti Ga
léria tető-felújítása", "új gondnoki iroda
létesült", .Jcazánházt javítások történ
tek", "rendbehozták a Galéria csillár
jait", "a büfé gipsz mennyezetdíszfté
seit restaurálták", - a nem magyar
olvasó azonban aligha kívánesi a Nem
zeti Galéria kazánjaival. csillárjaival és
büféjével kapcsolatos közlésekre.

•
L e p o l d A n t a l (1880-1971). Május

4-én - életének kilencvenkettedik esz
tendejében - elhunyt Bécsben Lepold
Antal apostoli protonotáríus, a Collegi
um Pazmanianum rektora, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, a
magyar művészettörténészek doyenje.

Lepold Antal tevékeny, szerteágazó, a
magyar kultúrát hűségesen és buzgón
szolgáló munkásságának egyik legszebb
fejezetét azok az évtizedek alkotják,
amelyekben az esztergomi Keresztény
Múzeum és az esztergomi Főszékesegy

házi Kincstár élén állott. (A prímási
képtár vezetésével 1915-ben bízta őt

meg Csernoch esztergomi érsek, aki
1917-ben a Kincstár őrévé is Lepoldot
nevezte kí.)

Mindkét nagy értékű gyűjtemény szív
ügye volt Lepold Antalnak; fáradhatat
lan agilitással munkálkodott a képtár
és a kincstár .bővítésén, korszerűsítésén,

népszerűsítésén.Az ő működésének évei
ben került a Keresztény Múzeumba
Ipolyi Arnold püspök hagyatéka és a
San Marco hercegi család gyűjteménye.

Lepold - Gerevich Tibor professzorral
karöltve - újjá is rendezte a képtárat;
sok korai itáliai táblakép attribúciója
is Lepold preféktúrája alatt történt meg.
A Kincstár anyagának is ő volt az egyik



legjobb ismerője. 1942-ben összeállította
(és közreadta) a kincstár katalógusát,
1943-ban pedig elmélyült tanulmányt
publikált a gyűjtemény egyik büszkesé
géről ("A Főszékesegyházi Kincstár Ár
pád-kori körmeneti keresztje").

Lepold Antaira mínt archeológusra és
Esztergom történetének kutatójára is
emlékezni fog az utókor. O bukkant rá
III. Bélának - a török hódoltság idején
föld alá került - palotájára, s ő kez
deményezte (és részben ő irányította) az
1934 és 1938 közötti esztergomi ásatá
sokat.

Lepold prelátus 1946 óta Bécsben élt,
- a Pázmáneumot vezette. 1963-ban
jelent meg utolsó munkája, egy kis
könyv Csernoch János hercegprímásról
(Verlag Opus Mystici Corporis, Wien).
Lepold Antal halálával régészeink és
műtörténészeink egyik legkiválóbbját
veszítettük el. Az eltávozott pap-tudóst
május ll-én helyezték örök nyugalomra
Bécsben. - temetésén részt vett az esz
tergomi főkáptalan háromtagú küldött
sége is.

•
C s á k y J ó z s e f (1888-1971). Május

első napjaiban temették el Párizsban a
nyolcvanhárom éves korában elhunyt

ZENEI JEGYZETEK

(LOVRO VON MATACIC HANGVER
SENYE) Monteverdi Vesperásának cso
dálatos élménye óta úgy emlékezünk
Matacicra, erre az óriás termetű kar
mesterre, mint karunk egyik legnagyobb
múvészére. S hogy valóban az, bebizo
nyította két újabb koncert jén is. Előbb

a korszerű Beethoven-interpretációból
adott leckét, amikor a kor divatjával
szembehelyezkedve nagyon is érzelmes,
ellentétekből épülő világot tárt fel a VI.
szimfóniában, félelmetes tűzzel, nem
csökkenő feszültséggel. S ugyanez a ki
élezettség jellemezte Brahms-felfogását
is. Brahms igazi nagysága hovatovább
elsikkad a másodrendű - vagy rosszabb
- zenei előadások során, s egy-egy
ilyen kivételes egyéniségnek kell eljön
nie, hogy rácsodálkozzunk játszi humo
rára, amely oly könnyen fordul a tra
gédiába (a Tragikus nyitányban) s tar
tózkodó, szemérmes érzelmességére,
mely a pillanat tört része alatt válik
egeket ostromló szenvedéllyé (a Schick
salslied ilyen szépséggel talán még so-

Csáky József szobrászművészt, akit a
művészettörténet Henri Laurens. Archi
penko, Zadkine, Lipchitz társaként. mínt
a kubista szobrászat egyik elindítóját
tartja számon.

Csáky József munkáíból 1959 nyarán
kis tárlat nyílott Budapesten, Bölöni
György, Szelesi Zoltán és Bajomi Lázár
Endre tollából néhány szép cikk is író
dott róla a hazai lapokban és folyóira
tokban, - a Csáky-életművet mégsem
ismerjük kellőképpen. Pedig Csáky al
kotásai megérdemelnék műtörténészeink

nek - az eddiginél nagyobb - figyel
mét, hiszen a most eltávozott mester az
École de Paris tagja és a század eleji
rnűvészetí újjászületés egyik élharcosa
volt.

Csáky munkásságának mínősége az
avaritgarde törekvésekkel szemben tar
tózkodó Lyka Károlyt is lefegyvereztc:
"Csáky József szobrai olykor a gótika
frisseségét, olykor az egyiptomi állat
szobrok egyszerűséget ju!tatják az
eszünkbe ...", - a mester művészettör

ténetí szarepét viszont Maurice Raynal
szavai érzékeltetik: "Csáky nagyban
hozzájárult a romanticizmus és a natu
ralizmus által ellaposított szobrászat
megtisztulásához és felszabadulásához."

D. I.

ha meg nem szólaló kórusmozaikjában).
Hogy Matacic milyen szuverén egyéni

ség, azt a nagy várakozással kísért Nel
son-mise előadásával 'is bizonyította.
Haydn hat utolsó miséje kétségtelen az
egyházzene irodalmának is kivételes be
csű darabja, amelyben a gát jait szal~itó

hit már önálló formateremtésre készül,
s a hagyományos keretekből ki-kilépve
olyan új perspektívákat kínál, melyeket
talán azóta sem vett birtokába a zene
irodalom. Emberi vallomások ezek' a
csodálatos művek, egy olyan szív dob
banásai, amely nem szégyellte kinyilvá
nítani érzelmeit, még akkor sem, ha
netán konvencionálisak; s akkor is meg
leli a megnyilatkozás lehetőségeit, ha
úja t akar mondani, olyat, amit az előtte

való századok csak lopva mertek sej
tetni a zenei szövetben. Mozart csodá
latos c-moll miséjének befejezetlen kí
sérlete teljesedik ki ebben a hat utolsó
Haydn-misében, olyan gondolati egység
ben és gazdagságban, mint Bach pas
sióiban.
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Büszkélkedés nélkül állíthatjuk, hogy
kellő összehasonlítási alapra támaszkod
hatva vártuk Matacic Nelson-miséjét. Ki
feledkeznék meg a csodálatos Mátyás
templomi délelőttökről, ami1wr a ma
gyar kóruskultúra nagy mesterének ke
ze .alatt szárnyaltak fel a mise hangjai?
Vagy kinek ne jutna eszébe Ferencsik
János néhány év előtti hatalmas sikere,
amikor újra az érdeklődés középpontjába
állította a misét? Vendégünktől, aki
gyermekkorában a Wiener Siingerkna
ben tagjaként bizonyára sokszor éne
kelte ezt a művet is, azt vártuk, hogy
a klasszicizmus szinte végérvényes tisz
taságában mutatja fel a misét. Am már
az első taktusok után érezni lehetett,
hogy Matacic alapvetően új utakon jár.
Már a Kyriében is azt a Haydnt állí
totta értelmezése középpontjába,' aki
alighanem csak a Benedictus komponá
lása közben gondolt az abukiri ütközet
re és Nelson-admirálisra. Matacic az
egész műre kivetítette ezt a tragikus
boldogság-érzést. Kicsit lassított a tem
pókon, a partitúra mélyebb árnyalatait
dolgozta fel elképesztő' tisztasággal,
mindvégig a halál élményét hangsú
lyozva. A "passus et sepultus est" volt
ehítvallás vezérlő elve, s nem a "re
surrexit" fénylő bizonyossága. Lehet vi
tatni ezt az értelmezést? Kétségtelenü.l!
De az adott pillanatban egyszeri, cso
dálatos élménnyel ajándékozott meg, s
azt a felismerést sugaHta, hogy a mise
szinte kimeríthetetlen gondolati gazdag
sága zenei feldolgozásában, illetve annak
megszólaltatásában is revelálódhatik. (S
még azt is hajlandók voltunk elfogadni,
hogy az Agnus Dei tételben azért kell
meggyorsítani a tempót, mert Haydn is
így tehette, hisz az előkelő társaság már
alighanem az ebédre irányította vára
kozó figyelmét, s nem a zeneműre). A
hatalmas sikerű előadásban a nagy kar
mester mellett joggal osztozott a Hang
versenyzenekar és a feladatokhoz min
dig felnövő Budapesti Kórus (karigaz
gató: Forrai Miklós), amely "megérde
melné", hogy egy bérleti sorozat kere
tében előadhassa mind a hat nagy
Haydn-misét. (E bérlet kelendőségétlel

kapcsolatban aligha jelentkeznének a
máskor tapasztalt problémák.)

(OTTO FERENC: III. MAGYAR MI
SE) A Mátyás-templom énekkara mu
tatta be Ottó Ferenc többszólamú 111.
magyar miséjét, s szinte ugyanazon a
napon jelent meg a sierző 11. magyar
miséjének partitúrája a Szent István
Társulat kiadásában. (A mise mellett
egy pompás motettagyűjtemény is meg
jelent, Bárdos Lajos és Kertész Gyula
értő, nagyvonalú szerkesztésében. A két
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mú összehasonlítása azt a gondolatot
sugallja, hogy Ottó lépésről lépésre há
dítja meg magának a liturgikus zenét, :I
egyre több egyéni leleménnyel gazdagít
ja a hagyományos fordulatokat. Oszin
tén reméljük, hogy előbb-utóbb sor ke
rül a mise eredeti formájának (ütőkí

sérettel) előadására is. Az orgonakíséret,
melyet a szerző nagy ügyességgel oldott
meg, már jelezte, hogy a hangszeres va
riáció még izgalmasabb és modernebb.
A kitűnő előadás így is felszínre hozta
az új mű (melynek többszólamúságát
érdemes még egyszer elismeréssel hang
súlyozni) minden értékét. kivált a mű

vészi magaslaton megoldott egyszerűsé

get és közérthetőséget.

(BEETHOVEN C-DÚR MISÉJE A
SZENT ISTVAN BAZILIKABAN) A Fe
hér László vezette ének- és zenekar ki
vételes élménnyel ajándékozta meg a
Bazilikát zsúfolásig megtöltő hivősere

get. A C-dúr mise kétségtelenül sok elő

adói nehézséget rejt magában, s proble
matikusak egyes tételeinek benső arányai
is. Ez a dinamikus, pompás színekben
kibomló tolmácsolás azonban feledtette
a nehézségeket és aggályokat. A kor sze
rint, is fiatal együttes és a szólistané
gyes bármelyik hangversenyteremben
felléphetett volna ezzel az érett produk
cióval. Hasonlóan elmélyült, szép elő

adásban hallhattuk a mise végén Hiin
del F-dúr orgonaversenyét Koloss Ist
ván rangos közreműködésével.

(A PASARÉTI KÖRUS JUBILEUMI
IiANGVERSENYE) Csendes ünneph~z ér
kezett a Vargha Ferenc vezetésével mú
ködő pasaréti kórus: fennállásának ti
zedik évfordulóját ünnepelte Kodály
Missa brevisének és a Budavári Te
Deumnak előadásával.A hatalmas vállal
kozás megsokszorozta a kórus erejét, s
kiváló teljesítményre ösztönözte. Érett
karmesteri elképzelésnek lehettünk ta
núi, melyet az együttesek tökéletesen va
lósítottak meg. Úgy érezzük, apasaréti
együttes legfőbb erénye, hogy állandóan
"jó hangulatban" tud muzsikálni, tagjai
készek azokra az áldozatokra, melyek
ma már szintenélkülözhetetlenné vál
tak a templomi együttesek eredményes
működésében, s ez a záloga a következő

- reméljük ugyancsak - értékes sike
reket hozó tíz esztendőnek ts.

(LEMEZFIGYELO) Meglehetösen gyér
választékból válogathattunk ezúttal. Ugy
látszik, a hanglemezgyártásban is érez
tetik hatásukat a nyomdák közismert
nehézségei. (Elég csak a Bartók-összki
adás meglehetős késésére emlékeztet
nünk.) A hónap két magyar leme
z e azonban kárpótol igényes művészi



voltával, a zenei kivitelezés finomságai
val. Jancsovics Antal Wagner-lemeze
például a zeneszerző rajong6inak is tar
togat meglepetést a Faust-nyitánnyal,
melyet bizony alig-alig lehet hallani.
Remek tempóban, vérbő humorral sz61al
meg a Nürnbergi mesterdalnokok elő

játéka, mélt6sággal zeng a Tannhiiuser
nyitány, s a Parsifal-eZőjáték összefog
la16 jellegét is j61 érezteti a karmester,
akit nagyszerűen támogat a Magyar Rá
dió és Televízi6 szimfonikus zenekara.
Kár, hogy a tasakot borít6 kép nem
nagy leleménnyel készült (LPX 11 463).
Erdélyi Mikl6s remek vezényletével Puc
cini Bohéméletének keresztmetszete a
másik újdonság. Eseménye a lemeznek
Ilosfalvy R6bert közreműködése, Melis
György gyönyörű t6nusú énekhangja s
Várhelyi Endre a lemezen is j61 érvé
nyesülő karakter-teremtő képessége. A
Kabátária a sok ismert felvétel mellett
is megállja a helyét, már ez is jelzi a
felvétel zenei értékeit, melyMI nagy
részt vállal a Filharmóniai Társaság Ze
nekara is (LPX 11 503).

Két igen szép Mozart-felvétel is akad
a külföldi lemezújdonságokon. Az új
s z o v j e t .s z t e r e o - l e m e z e k egyi
kén jelent meg a G-dúr zongoraverseny
(K. 453) Dimitrij Baskirov tolmácsolá
sában. Kitűnően sikerült zenei elképze
léseit tökéletesen va16sítja meg, ragyogó
Mozart-játékos, keze alatt szinte pereg
nek a futamok, mégis minden egyes
hang önáll6 életet is él, mint annak ide-

jén a csodálatos Edwin Fischer játéka
nyomán. (A Rudolf Barsaj vezette
Moszkvai Kamarazenekar látja el kísé
retét - ugyancsak pompásan.) Ravel-·
játékának acélosságát, változatos szín
skáláját is módunk van megcsodálni, a
lemez másik száma ugyanis abalkézre
irt Zongoraverseny. (A Moszkvai Allami
Filharmónia Zenekarát Viktor Dubrov
szkij vezényli:) Külön is ki kell emel
nünk a sztereo-hanghatás nagyszerű

megvalósítását (Melodia C 01067-8). A
másik Mozart-lemezt az E t e r n a jelen
tette meg. A szinigazgató című játékot
Helmut Koch vezényli, s a szereplők

között némi büszkeséggel és nosztalgiá
val hallottuk Geszty Szilviát. Pompás ez
a lemez is, pergő ritmusú, szellemes,
mint maga a mű. A felvételi technika
ugyancsak példamutató (Eterna 826073).

Ave Maria a zenében - ezzel a so
kat ígérő címmel jelent meg a l e n
gyelek újdonsága (Veriton XV
722). Természetesen a válogatók nem
törekedhettek teljességre, igy is sikerült
azonban érzékeltetníök a nemes téma
nagyszerű zenei megvalósulásait. Arca
delttől Gounod-ig ível a sor, s néhány
ismeretlen, de a jelek szerint nagyon is
jelentős lengyel zeneszerző műveit is
hallhatjuk. Különösen Schubert Ave Ma
riajának megsz6laltatása sikerült szépen
ezen az értékes, gyönyörű címlappal
megjelent lemezen.

RÖNAY LAsZLÖ

DOKUMENTUM
AZ AMERIKAI MAGYAROK TÖRTÉNETÉNEK

NÉHÁNY TAPASZTALATA*

Tanulmányom előző részeiben az Amel"i:kába bevándorolt magyárok történeté
nek a hazai érdeklődés középpontjában álló problémakörei áttekintésére töreked
tem: mikor és kik, míért mentek Ameríkába: a beilleszkedés, az asszímüácíö kér
dései, amelyeket a generációk útja és a bevándoroltak közösségeínek, sajátos
szervezeteialek kialakulása és felbomlása' tükröz. A vizsgálódás eredményei a követ
kezőkben összegezhetők:

Magyarország lakosságából az elmúlt száz év folyamán viszonylag magas szá
mú népesség vándorolt el - mindenekelőtt gazdasági érdekektől és politikai indí
tóokoktól hajtva - és telepedett le más országokban, A kísszámú folyamatos el
távozások mellJett akliámmlá.soknak egymástól többé-kevésbé jól elkülönülő sza
kaszai mutatkoznak. A kivándorlás első és legnépesebb hulláma hazánkban az

• Pu5kál!l JuJilJannJa: Akik ~mentek c.~ (lk:ézLrat) egy1ik fejezetét ;;Az amerika!
magyarság etnlJkuB mtémlén~" címme! a V'lglliia közölte 1911 márc.-áJlll'.-májusi számában.
A jelen cikk: a ta.rvulmálny me~tásalnak Ö6S'L'e~ezéIge.
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1890-1913 közötti időszakban zajlott Ie, Szerves része volt ez annak a nagy európai
új "népvándorláJsnak", amely a XIX. század első évtizedeiben Nyugat-Európa,
majd a század utolsó harmadától kezdve Közép- és Kelet-Európa túlnyomó több
ségben agrárfoglalkozású népességéből verbuválódott. A XIX. század folyamán
felduzzadt és a mezőgazdaságból kiszoruló agrárnépességét Európa ípara fejlődé

sének Ioezdetí szakaszán nem tudta felszívni. A század első felében a tengerentúli
szabad területek, majd az 1870-e8 évektől kezdve az Egyesült Allamok rendkívül
dínamíkusan 11ejlődő ipara (amely riszont nem rendelkezett szélesebb hazai agrár
bázíssal) nagy vonzást gyakorolt a népességre. Az amerikai kivándorlás a magyar
országi agrárnépesség iparba áramlásának egyik fő útja volt - akárcsak más kö
zép- és kelet-európai országokban is.

A tengerentúlra irányuló kivándorlás kíszélesedését és méreteit jelzi Magyar
országon, hogy míg 1861-1870 között az Egyesült Államokban még rnindőssze 484
magyarovszági szernélyt tartottak számon, az 1871-1900 közötti időszakban már
478.012 magyarországi lakos szállt hajóra; századunk első 13 évében pedig több
mint másfél millió kivándorlót regísztráltak,

A kivándorlók soraiba szórványosan értelmiségiek (elsősorban papok és mű

vészek), az uralkodó rétegek lecsúszott egyedei, tönkrement dzsentrík is kerültek,
viszonylag nagyobb számban ipari munkások, túlnyomó többségben azonban (az
összes kivándoroltak 75-80%-ában) birtoktalan és kevés földíí parasztok. A ma
gyarországí kivándorlást mégsem a paraszti tömegek teszik jellegzetessé - ebben
a komzakban valamennyí európai, legalábbis közép- és kelet-európai kivándorló
népességben ugylancsak a parasztok, az agrárfoglalkozásúak domináltak - hanem
soknemzetiségű összetéteLe. A kivándorló népességben a nemzetiségek magasabb
arányban szerepeltek, mint az ország összes népességében. A magyar anyanyelvűek

aránya akiivándorlás szélesedesével párhuzamosan emelkedett - a legnagyobb
csúcsot az ÖSSZles kivándorló népességben 27-29%-kial érte el. Akivándorlókinak
azonban legalább egynegyede hazatért, hiszen többségük - legalábbis kezdetben
- nem a végleges letelepedés szándékával ímdult; útnak; Arneríkát csak átmeneti
munkaalkalomnak, pénzszerzési lehetőségnek tekintette. Azoknak a magyar anya
nyelvűek'nek a számát, akik az első világháború előtt vándoroltak Amerikába,
maximálisan 300-350 ezerre becsülhetjük. Az Amerikában letelepedett paraszti
kivándorlók az [iparban helyezkedtek el, a legnehezebb munkaterületeken, több
nyire bányákbam, acél- és vasgyárakban szakképzetlen, betanított munkásként,

Új környezetükben a Magyarországról kivándorolt nemzetiségi csoportok ha
marosan elkülönültek egymástól és szeros anyanyelvi közösségeket, intézményeket
hoztak létre. Az anyanyelvi kapcsolódás "olt a legfőbb szervezője közösségeíknek,
ínspirálója közösségí tudatuknak, nemzeti érzéseiknek. kötődésüknek az óhaza
nemzeti közösségeíhez, Sőt, ez említettek a legtöbb kivándorló népcsoportban az
idegen környezetben tudatosultak. A monarchia népességének nemzeti öntudato
sodására az amel'ikaikivándoroltak nem kis mértékben hatottak. Az anyanyelvi
kötődés mellett a hasonló életsors, múlt, hagyományok, etnikus tradíciók is meg
könnyítették a szerosabb közösségak kialakítását.

A ,két világháború közötti időben számszerűen jóval szűkebb, képzettség te
kintetében viszont kvalifikáltabb rétegek hagyták el az országot. Ha az első vi
lágháborút megelőzően a távozók túlnyomó többségben parasztok, a két világhá
ború közötti időszakban viszont értelmiségieik és Iparí munkások, valamint polgári
személyes voltak. Amerika viszonylatában legalábbis, ez mutatkoZlik, mivel az
1920-30 közöttí időszakban a paraszti kivándorlás utóhulláma már elsősorban

Kanadába irányult. Megváltozott a helyzet nemcsak a társadalmi rétegződést, ha
nem a távozás okait illetően is, A távozók sorát az 1918. évi forradalom és az
1919-es Tanácsköztársaság poldtíkaí emigránsaí nyitották meg, őket követték a
20-as évek első felében a depresszió elől Franciaországba és Belgiumba igyekvő

ipari munkások és Kanadába törekvő parasztok. Végig [ellemzd ezt akorszakot 
különösen a harmincas években - az értelmiségi csoportok megnövekedett ará
nya a távozék között, Az értelmiségilek elhatározásában a gazdasági és politikai
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megfontolások kezrlettől fogva összefonódtak, a harmincas években pedig kifeje
zetten politikai okok domlináltak: a nácizmus elől meaekültek vagy mentek til-
takozásképpen ernígrácíóba. I

A hivatalos statisztika 1921-1941 között összesen 55.329 kivándorlót tart szá
mon, mégpedig ebből 42.324--et az 1921-l!l30-as és 13.005-öt az 1930-41-es évekre.
Bár az adatokat osak hozzávetőlegeseknek fogadhatjuk el, a tendenciát - azaz'
a távozók számának Ieszűkülését - jól mutatják. Az adatok megbízhatóságát az
korlátozza, hogy nem tartalmazzák azokat, akik közvétlenül a Tanácsköatérsaság
bukása után hagyták el az országot (számuk 8-10.000-re becsülhető), és természet
szermeg nem terjedtek ki 'azokra a magyar nemzetiségűekre sem, akJik az utód
államokból vándoroltak ,ki és új közösségeikben a magyar anyanyelvűek számát
szaporították.

A kivándorlás. általában vett leszükülése fokozottan vonatkozik az USA-ra.
Az első világháború után az Egy'esült Államok ugyanis nem tárta ki újra kapuit
Közép- és Kelet-Európa népessége előtt. A bevándorlást erősen megszorító kvóta
rendszere Magyarországot 'a "non preference race" listájára tette és évenként mínd
össze 876 személy bevándorlását engedélyezte. A 30-as években, a válság időszaká

ban még ez akieret sem tJöltődöttld. Az amerikai magyárok tehát ez időszakban

számban kevéssé szaporodtak - maximum 12-15.000-rel -, de több kiemelkedő

személyíség, világhírnévre szert tevő értelmíségí Ietelepülése, tevékenysége révén
viszont ebben az időszakban kezdtek a magyarokra felfigyelni az Egyesüllt Álla
mokban. Es ugyanúgy az ez időszakban települőkből keri.iltekki az amerikai ma
gyar baloldali és' kommunista szervezetek vezetői, akiknek tevékenysége különö
sen az antifasiszta rnozgalmakban vált az amerikai magyarság szélesebb körében
ismertté.

Az Amerikában letelepülő magyarok száma az elmúlt 25 év alatt gyarapodott
tetemesen, mégpedig először az úgynevezett ,,45-ös menekültek", maid az ,,1917
49-es emígránsok" és végül - viszonylag a legnépesebben - az ,,56-os díssziden
sek" csoportjaiból. A másodík világháború után a szovjet csapatok előrenyomu

lásával Magyarországról több százezren menekültek Nyugatra, azaz Ausztriába és
Németországba, A háború befejezése után többségüle visszatért otthonába, azon
ban a kintmaradtak száma mínímáüs becsléssel is megközelíti a százezret. Első

sorban a német poUtlika hívei, a szélsőjobboldali szarvezetek exponált képviselői,

nyilasok és a régi közigazgatás emberel, valamírit a volt uralkodó osztályok: nagy
birtokosok és nagypolgárok,akiket a felelősségre vonástól való félelem vagy tár
sadalmí, politikai pozícióiknak elvesztése ösztönzött más országokban történő le
településre, A konzervatív és retrográd politikai irányzatokat, nézeteket (fasiszta,
soviniszta, legitiltTllista) elsősorban a ,,45-ös menekültek" sorai prezentálják. D~ a
probléma leegyszerűsítése volna, ha csupán az emlitett csoportokat látnánk a 45
ösökben. Voltak közöttük sokan mások is. Fiatalok, leventék és katonák, akiket
egységeik vittek kIi az országból; egyetemisták, politikailag nem kompromittált
értelmiségi szakemberek, tisztviselők, sőt - ha kevesen is - munkások és pa
rasztok, akik belekeri11tek az általános zűrzavar és pándk sodrásába. Az ausztriai
és németországi rnsnekült táborokban döntöttek úgy - hallván a rémihíreket és a
valóságosokat Magyarország romos állapotáról és gazdasági nehézségeiről -;:., hogy
a hazatérés helyett más országokban, más világrészekben próbálnak szerencsét.
Kinn maradt, ilLetve hasonlóan más: országok felé orientálódott a koncentrációs
táborokból kdszabadultmagyftr zsidók eg[y része is, mások pedig közvetlenül haza
tértük után, amikor családjuk pusztulását Iátták, hogyták el újból az országot.

1947-49 között az errugrálás kísebb, de személyi összetételénél fogva jelentős

hulláma zajlott le. Foglalkozási, társadalmi, műveltségí és politikaJi szempontból is
különböző rétegeket érintett. Látványos vonulatát a polgári ellenzéki politikai ve
zetők és pártok képviselői alkották. Részint hozzájuk: kapcsolódva, részint tőlük:

függetlenül, de ebben az időszakban távoZOltt a nyugati diplomáciai képviseletünk
egy része is. Több neves író, művész, tudós, jól képzett értelmIségi szakember
hagyta el ebben a két évben az országot. Olyan személyek is kiléptek tehát a
nemzet közösségéből, akiik közvétlenül az 1945 utáni politikai életben komoly sze-
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repet játszottak, és akik - eltérőerr a ,,45-ös menskültek" politikailag hangadó
csoportjaitól - nem kompromittálták magukat a németekkel való együtnműkö

déssel, Sót többen -közülük aktívan náciellenesek és őszinte hívei voltak Magyar
ország demokratikus átalakulásáriának - de a proletárdiktatúrát és társadalmi
rendszerünk szocíalísta perspektíváit már nem tudták elfogadni. Letűntek a hazai
politikai élet porondjáról, emigráctóba kerültek. Antifasiszta múltjuk, demokrati
kus szemléletük folytán hitelük - legalábbis kezdetben - nagyobb volt a nyu
gati közvélemény előtt, mínt a kompromittált ,,45-ösök"-nek, s így a Szovjetunió
~ népi demokráciánk elJleni hidegháborús kampányhoz, ellenséges poLitikaIi teV'e
kenyaéghez kedvező személyekként fogadták öket a nyugati hatalmas; elsősorban

az Egyesült AUamok. Korábbi itthoni, majd emigrácíós tevékenységük között nem
lehet mínden esetben közvetlen összefüggést találni, vagy a kettőt azonosítani. Leg
többjük feladta - fel is kellett adnia - korábban itthon vallott nézeteit. Azok,
akik "hivatásos emigránsokként" a leteiepülés után is elsősorban politikai tevé
kenyaéget folytattak, gyökértelenekké váltak, elszakadtak a realitásoktól és sze
mélyí elvódásokba keveredve, torzsalkodásokban demoralizálódva még a poldtdkal
kalandörságba is belesüllyedtek. Csak keveseknek sikerült önmagukat megőrizni

- gondolunk itt elsősorban Károlyi Mihályra -, de náluk már az emígrácíós okok
is mások voltak: nem a polgári ellenzéldesség, nem a szocíalízmus építésének
programja, hanem annak megvalósításában mutatkozó hibák és torzulások,

Ismét más színezete, más "arca" és politikai természete van azoknak a pénz
embereknek, tőkéseknek, földbírtokosoknak, akik nem távoztak még a ,,45-ösök
kel", hanem a földreform, majd a bankok és üzemek: államosítása után, vagyi
már előre kimenekített értékeikkel mentek. Többeket pedig az iskolák államosí
tása az egyház és állam különválasztása, valarnint a Mindszenty-per kJésztetett az
ország elhagyására: egyházi emberek, papok, szerzetesek, apácák kisebb-nagyobb
szárnú csoportjait.

Az úgynevezett ,,56-os disszidálás" volt az utolsó 50 év legnagyobb tömegű

elvándorlásí hulláma az országból. Néhány hónap alatt közel kétszázezren lépték
át hazánk nyugati határát, és noha egy részük (kb. 40-50.000 személy) később

visszatért, ezzel együtt is 150-160.000-re becsülhető azoknak a száma, akik végleg
más országokban települtek le. A kiáramlás időpontja ugyan kapcsolódott az is
mert politikai eseményekhez, és az okok is többnyire azokkal összefüggésben ál
lottak - előtérbe is a politikailag kompromittált személyek és csoportok kerül
tek; ők vá~tak hangadókká, Ennek ellenére az ,,56-os dísszídálás" egészében véve
mégsem tekinthető tisztán pol!iUkai emlgrácíőnak, Számos vonzás és taszítás ere
dőj~ént jött létre. Jelentős részüknél a gazdasági érdekek, fiataloknál az érvényesü-

. lés, a kalandvágy. bűnözőknél nienekülés a felelősségre vonás elől, a sértetteknél,
mellőzötteknél a megbántődottság, vélt vagy valóságos sérelmek. Egyeseknél a pol
gárháborútól, másoknál az anüszemíuzmustél való félelmen kívül számos családi
és egyéni ok is közrejátszott az elhatározásban. Nem lehet eltekinteni az évekíg
szigorűan ilezárt határok megnyílésának pszichés hatásától sem. Az emberek egy
része úgy érezte, hogy a "soha vissza nem térő alkalmat" használja ki. & végül
hatottak azok az illúziók ~s,amelyeket a túlságos elzárkózás az ísmeretlennel, a
"mással" szemben csak fokoZJOtt: a nyugati életforma "tiltott gyümölcsv-ének von
zó hatása. Bár az országnak mínden részéből távoztak, legtöbben Budapestről és
a nyugati vidékekről. Többnyire fiatalok - az összes eltávozottaknak a fele 25
éven aluli volt. A foglalkozás és a társadalmi rétegződés szerinti szóródás azt mu
tatja, hogy a dísszídálás - bár nagyon különböző mértékben - valamennyi tár
sadalmi réteget és színte mánden foglalkozást érintett. Legmagasabb arányban
mégis az értelmiségiek távoztak (viszonylag sok diplomás, 30-40 év körüliek).
Munkások közül a szakmunkások, paraszt nagyon kevés. A diplomások kőzül a
természettudományos képzettségdek (mérnökök, orvosok, technikusok vezettek),
a szakmunkások kö'zött pedig a keresettebb, ,,!internacionalista" szakmákkal 1'00

delkezók (lakatosok, villanys.zerelők, esztergályosök, gépkocsiszerelők), voltak több
ségben. A fiatalkorúak magas számát, szakképzettségűek és diplomások viszony
lag magas arányát figyelembe véve, megállapítható, hogy az ország tevékeny la-

492



kosságáoól, emberi ér1lékeiből, "szellemi tőkéjéből" többet veszített, mint arndt
pusztán a Iétezámbelr adatok tükröznek. Az ,,56-osok" településének centrumai az
Egyesült Allamok és Kanada. Ebben a két országban kötött ká végül - rövidebb
hosszabb európai tartózkodás után - a disszidáltaknak kb. a fele. A többiek Nyu
gat-Európában, Ausztráliában és Amerikában leltek új otthonra, de jutott belőlük

a világ mínden részébe, Mindent összevéve, az ,,56-os disszídensek't-nél mutat
kozík a legnagyobb szóródás mind a távozás motavurnaít, mínd a foglalkozás sze
rinti megoszlást és a végleges lételepülés helyét illetően is.

Attekintve a magyárok amerikai letelepülésének főbb szakaszait, a bevándor
lók főbb rétegeirőf Illyés Gyula tömör és kifejező megfogalmazásával magunk is
elmondhatjuk -, hogy a századfordulón lezajlott IIlagy gazdasági kivándorlás _óta
"több rétege - több emelete - lett az amerikai magyaroknak, mint egy New
York-i felhőkarcolónak. Ezek az emigrácíós rétegek nemcsak az alappal, az anya
országgal vannak e11entétben, hanem egymással is. ,És nemcsak időben egymásra
következéseik szerínt, Olyan bonyolult képletét mutatnak, amilyent egy maitema
tikai permutáció sem."

A múlt század utolsó és századunk első évtízedeíben kivándorolt parasztok
problémái napjainkban már történeti, tudományos kérdések. Ez a generáció 
néhány idős embert kivéve - kihalt, kapcsolatépítés szempontjából legföljebb
utódaik, az ún. második generáció vehető számításba. Hasonlóan szűk azoknak a
rétege, akik a két vílágháború közötti időszakban települtek le, részint azért, mert
mint említettük Amerika ebben az időszakban csak szűk keretekben engedélyezte
a magyárok bevándorlását: részint azért is, mert időközben ugyancsak megöreged
tek. Többen pedig pl. a kommunisták és a baloldali emigransok közül a második
világháború után hazatértek. Napjainkban az amerikai magyárok első generáció
ját nagyobb részben már azok alkotják, akik hazánkat az elmúlt 25 év alatt hagy
ták el. És ha ez a többség Amerikában, ahol a legkorábban alakultak ki a töme
ges kivándorlás központjai, még inkább ők képviselik az első generáclót azokban
az országokban, amelyekbe később indul meg Ietelepülésük, Számolni kell ezzel
a történeti valósággal, és nem célJraveZető kapcsolataink építésének könnyebb
magyarázataképpen - mint azt publícístáínk olykor teszik - az amerikad ma
gyarok többségeként ma is azokiat a paraszti gazdaságí kivándorlókat tekinteni,
akik csak voltak, akik közül életben ma már alig vannak. (Fel1Jehetóén hozzájárul
e közhit kialakulásához az is, hogy akivándorlások, kitelepülések története ma
még kevéssé közísmert, s a közvélemény ma is inkább a század első harmadának
haladó Iróítól, "amerikába kítántoegó" .magyarjaíról tájékozódott.) És ugyanígy nem
célszerű az amerikai. magyarokat ma qzzal a számban kis - noha munkásságáról
annál ismertebb - csoporttal jellemezni, amelynek tagjad a Tanácsköztársaság
után, az ellenforradalom, illetve a falsizmus következtében hagyták el az országot.
Közülük ds kevesen élnek már, személyes életművük továbbélő alkotásai pedig
általában az egyetemes emberi kultúra, magyar, illetve nemzetközí gazdagságába
épültek be.

A másik, amit figyelembe kell vennünk, hogy az elmúlt 50 esztendő alatt
teljesen átalakult az amerikai magyárok szoclálís összetétele. A hajdani, majd
nem homogén szakképzetlen munkás-paraszt réteget erősen dlfferenciált csopor
tok váltották fel, amelyekben a szakképzett munkások és technikusok mallett a
diplomás értelmiségiek aránya jóval magasabb, mínt hazai társadalmunkban. De
jóval magasabb az arányuk - 1960-as amerikai népszámlálási adatok szerint 
az amerikai rnagyarok körében, mint az ott élő lengyelek, jugoszlávok, vagy akér
a csehek között is.

&; éppen az értelmiség mai helyzete és súlya miatt érdemes kissé jobban
szemügyre venni az amerikai magyarok foglalkozási összetételének ezt a változá
sát. Már szóltunk arról, hogy az értelmiségiek, kiváló szakemberek lételepülése
1919 után indult meg. 1945-ig azonban ez Számszerűen nem jelentékieny, csak
1945-tól - még inkább 1956 után - vált tömegessé.

Mind az Egyesült AUamokban, mind Kanadában egyértelműen hangoztatják,
hogy a szakiemberek és értelmiségiek számát - különösen a műszaki- és termé-
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szettudományok területén - az 1956 után bevándoroltak gyarapították betemesen.
Az Amerlikai N~ Tudományos Alapítvány jelentése szerint pl. 1949 és 61 kö
zött 43.523 magyar szakember telepedett le az USA-ban. A jelentés kíemeld két
ezer ,,56-os" tudósnak és mérnöknek az eredményeit, hangsúlyozva, hogy a nagy
magyar veszteség az Egyesült All'amok nyereségévé változott, mert ezek a kíváló
felkészültségű szakemberek hozzájárultak a nemzeti gazdaság emelkedéséhez. A
kanadai "EcOlIloonk and Research braneh department of labour Ottava" kimu
tatásai szerínt pedig az 1946 és 1966 évek között Kanadába került 2334 magyal
diplomás 77%-a, összesen 1819 személy 1956-58-ban telepedett le.

Jelentősen módosult az elmúlt fél évszázad során az amerikai magyárok te
rületi elhelyezkedése, települési formája is. A gazdasági kivándoroltak még egy
más közelébe igyekeztek települni és túlnyomó többségüle az USA négy keleti álla
mának ipar- és bányavídékeín tömörült. Sokkal nagyobb szóródást mutat a ké
sőbb letelepülő csoportok területi elhelyezkedése. Az értelmiségiek már munkakő

rüknél fogva sem települhettek olyan szorosan egymás mellé, rnint a paraszti ki
vándorlók; képzettségük, nyelvísmereteík következtében pedig nem jelentett lét
szükségletet számukra, hogy a magyar közösségekhez szorosan kapcsolódjanak. A
paraszti bevándoroltak első generációjának kihalása és a belső vándorlások a régi
magyar telephelyeloet, a szorosabb etníkus vonásokat mutató közösségeket felbom
lasztotta, illetőleg folyamatosan bomlasztja. Az amerikai nemzetközösségben tehát
ma viszonylag sokkal szétszóródottabban él a magyarság, mínt 50 évvel ezelőtt.

Fontosnak tartjuk a figyelmet felhívni e változásra azért is, mert egyéb tényezők

mellett maga a települési forma is döntően befolyásolja, azaz kihat a közösségbe
való beolvadás időtartamára.

Nem közömbös a kint élő magyaroknak generációk szerírrtí megoszlása sem 
jóllehet adataink csak az első és a második generációról vannak, Az 1960. évi
amerikai népszámlálás 245.252 olyan egyént mutat ki, akJik Magyarországon szü
lettek és 456.384 olyan személyt, akák Amerikában születtek ugyan, de magyar
szülőktől. A harmadik generációra vonatkozólag már semmiféle statisztikai tárn
pontunk nincs, mi'vet az ameríkat népszámlálások a harmadik. generáclót már nem
mutatják ki nemzetiségi csoportokként, Iezártnak tekintve körükben az asszimilá
ció folyamatát. Az 1930-as évektől a lételepülések újabb hullámai ellenére is egyre
növekszik a második generáció aránya az első generációhoz viszonyítva. Akkor
tehát, arniker ma az első és második generáció együttes száma alapján kb. 800.000
amerikai magyarról beszélünk, nem lehet figyelmen kívül hagynunk, hogy a két
nemzedék nem azornosmértékben és módon "magyar"; hogy manapság az ame
rikai magyarok nagyobb részét már az a .memzedék alkotja, amely gyorsabb vagy
Iassúbb ütemben - takarva vagy vállalva magyar származását -, de rninden
képpen az új nemzetközösségbe való beolvadás útját járja. Ha nehéz tényleges
asszimilálódásról az első nemzedéket illetően beszélni - még olyan esetekben is,
amikor az egyéni bedfleszkedés jól sikerült -, a második generációnál már ez a
folyamat általában lényegesen. előrehalad. Azaz az asszimiláció folyamata törvény
szerűnek mutatkozik, amit llllern lehet és nem is célszerű akadályozni. Nem tud
ták ezt a folyamatot hatásosabban meggátolni még azok a szűlők sem - és ezek
a paraszti klivándoroltJak voltak -, ak&knek számára magától értetődő volt, hogy
gyermekeik ugyanosak magyarok maradnak. Az ilyen szülőí törekvések - a ma
gyarság megőrzésének a szándéka - a legtöbb esetben többnyire' valami egészen
másfajta, ki:liejeootten nem szándékolt eredménnyel járt: éles és fájdalmas csalá
don belüli generációs konfJ.:i.ktusokkal. Külőnösen vonatkozik ez az első kivándor
lási hullám paraszti rétegeire. Nem véletlenül tapadt gyermekeikre az "átmeneti
nemzedék" mellett "a tragikus nemzedék" elnevezés. Nem törvényszerű azonban,
hogy az eltávolodás a szülők népétől zökkenőkkel, lelki törésekkel párosuljon; hogy
az eredeti nernzat közösségéből kiszakadó csoportok szálaikat. gyökereiket sza
kítva, hátra nem 1Jekintve próbálkozzanak az új nemzet közösségebe beépülni. De
lehetséges - és erre !iis vannak történeti példák - az amerikai magyarság köré
ben az asszímífácíónak egy máslik folyamata is, amikor az érzelmi kapcsolódás, a
kulturálís vonzódás, az érdeklődés fennmarad, és ~k révén az új nemzet közös-
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ségébe beépülő csoportok hídépítő pillérekké válhatnak kultúrák és népek között,
Véleményünk szerínt ez az a természetes lehetőség, amelyet a világban szétszóró
dott magyarság, így az amerikai magyarság is magában hordoz.

Nehéz eldönteni, hogy ennek a lehetőségnek a valósággá válása kinek érdeke
inkább: vajon nekünk, az anyaországnak. vagy nekik, az Amerikában letelepedett
magyaroknak. Úgy tűnik, egyformán érdekeltek vagyunk. Számunkra nem lehet kö
zömbős - sem politikai, sem kulturálís, sem gazdasági tekintetben -, hogy nem
zetünk "eltékozolt" vagy "tékozló" fiai hogyan viszonyulnak hozzánk. De számuk
ra sem csupán annyi előnnyel jár, hogy könnyebben elkerülhetik az egyén számára
egyáltalán nem közömbös - és tanulmányunkban jelzett - családi, generációs
konfliktusokat, hanem kulturálís hertzontjuk szélesítésével, és esetleg a több nyel-
vűség - ma már általánosan ismert - előnyeível is. '

Egy ilyen útnak az egyengetése rajtunk is múlik. Az anyaország magatartá
sától és tevékenységétől is függ, hogy akirajzott magyarok meg nem változtatható
múltjukat szégyenlősen takargatják-e vagy öntudatosan vállalják. Nem naciona
lizmus tehát, amikor a hazai társadalom is keresi azokat a módokat, amelyekkel
elősegítheti a kulturális kapcsolatok kiépítését és fenntartását, valamint a külföldi
magyárok származástudatának egészséges alakulását.

Az utolsó száz évben Amerikában letelepedett magyar csoportok társadalma
sulásí folyamata - a beilleszkedés és asszírnílácíó törvényszerű menetén belül 
egyfelől a közösségí élet alakulásában, másfelől sajátos szervezetek létrehozásában
jut kifejezésre. Tanulmányomban ezeket a szervezeteket etníkus szervezetekként
jelöltem. Minden félreértés utólagos elkerülése végett szükségesnek bartom meg
jegyezni, hogy az "etnikum" fogalmát tanulmányomban - tekintettel e néprajzi
fogalom egyébként sem egyértelmű használatára - operacionális fogalomként ér
telmezem. Tehát a problémakör vdzsgálatánál "etnikus" szarvezetként jelöltem
mindazokat, amelyeknek a létrehozását más nemzet keretén belül, az adott esetben
az amerikai társadalomban, a magyar közösség és származástudat tényleges vagy
vélt összetartó szálai ímspírálták,

Az amerikai magyárok szervezeteínek története a beilleszkedés és asszimiláció
folyamatának megfelelően két ellentétes tendenciát hordoz, melynek történelmileg
is két szakasza érzékelhető. Az egyik a zárt közösségekké válás - rnondhatní et
níkummá kovácsolódás menete - a kivándorlás első szakaszában. Ez általában
jellemző a múlt században és századuruk elején kivándorolt és Amerikában lete
lepedett valamennyi népcsoport életére. Ezt azután a változó társadalmi aspírá
cióknak megfelelően egy ellentétes tendencia követ, a közösségí élet lassú elhal
ványulása, végül teljes felbomlása. E társadalmasulásí folyamatnak tanulmányunk
banelsősorban azokat a szer-vezeteit kívántuk bemutatni, amelyeket a bevándorolt
közösség belső igénye hívott életre; ezekhez nemcsak az iniciativát, hanem a.
anyagi erőforrasokat is a közösség szolgáltatta.:

E szervezetek részben egyháziak, részben világiak - funkcióikat tekintve val
lásos, ezociálís, kulturálís és politikai célzatúak. Ezen az alapon azonban nem
lehet őket a,z egyébként szokásos módon elkülöniteni, mert - noha megvoltak az
egyes szervezeteknek a rájuk jellemző funkcióik - éppen az volt az etnikus szer
vezetek egyik sajátossága, hogy csak akkor tudtak eredményesen működni, ha a
lényegükhöz tartozá funkcióik mellett még igen sok más funkciót is betöltöttek.
Ilyen tekintetben tehát sokkal összetettebb feladataik voltak, mint a hasonló - de
nem etnikus közösségekben működő - szervezeteknek. Ezekben a szervezetekben
például nem volt életképes az a vallási szervezet, amely nem vállalt egyúttal kul
turális és szociálís érdekvédelmi feladatokat is.

Az amerikai magyárok szervezeteinek jelentősége, jellege és rendeltetése a
kint letelepedettek spectálís helyzetéhez, s az ebből adódó igényekhez kapcsolódott
- természetes tehát, hogy nagyon nagy mértékben változott a szerínt, hogy mikor
és rmlyen letelepedett csoport hozta létre. Jelentőségük legnagyobb és rendelteté
sük legsokoldalúbb az első világháborút megelőzően kivándorrolt csoportok körében
volt, akiknek gazdasági, társadalmi, seocíális, vallási és kulturális bedlleszkedésük
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is csak ezeknek aziintézrnenyeknek a keretében ment végbe. Természetesen időről
időre már a gazdaságikivándocoltak. szervezeteí is küejeztek politikai aspírá
cíókat, a. hangsúly azonban nem ezeken volt. Intézményeik életképességét az hatá
rozta meg, hogy milyen eredményességgel tudták pótolni az elvesztett közösség
helyett a társadalmi aspirációkat és szolgální a beilleszkedési igényeket.

A második generáclót ezekben az etníkus közösségekben, magyar szeevezetek
ben megtartani még aZOkInak a paraszti bevándoroltaknak sem síkerült, akikne~

tudatában, érzelmi. világában, a "magyarnak maradás" természetes (egyszersmind
kényszerhelyzet, is) volt, llIkik - legalábbis kezdetben - azt is magától értetődőnek
tartották, hogy a gyermekeik ds magyárok maradnak. A beídleszkedés előrehala

dása, a második generáció felnövekedése és túlsúlyba jutása a közösségben és szer
vezetekben természetszerűleg csökikentették a nemzeti tradíciók és a magyar kul
túra szerepét, A szervezetek (elsősorban az egyháziak és a betegsegélyzők) fokoza
tosan levetve etnlikus vonásaíkat, asszámílálódní kezdtek, és amikor eljutottak már
abba a 'szakaszba, hogy j'elszavUikká "az amerikai szellemben magyar lélekkel"
vált, valójában tudatosan vagy ösztönösen az integrálódás útját járták. Azok az
intézmények, amelyek erre az útra nem tudtak rálépní, elsorvadtak vagy meg
szűntek. Szemünk előtt játszódik le ez a folyamat az első bevándorolt nemzedék
által lét4"ehozott dJntézményekkel, és ezt a folyamatot csak az lassította meg, hogy
valamelyes utánpótlást a később letelepülők soraíból is nyertek. Az egyházakban
és a betegsegélyző intézményekben, főleg a második világháború után, az angol
nyelv került előtérbe. Az öregek kihalásával a szervezetekhez tartozó tagok cse
réjének legszembetűnőbb mozzanata az amerikanizálódott, asszimilálódott csopor
tok térfoglalása. NapjainkbaJll ezeket tehát már nem lehet egyértelműen és kízáró
lagosan magyar szervezeteknek tekinteni. Magyar alapításúak, az Amerikába ki
vándorolt magya:rok speciális szükségleteí hívták életre, de már kezdettől fogva
magukon viselték az új környezet je.gycit is. AssZJilmilálódásuk, íntegrálódásuk az
amerikai nemzeti, társadalmi intézmények soraiba természetes és törvényszerű.

A sajtó (és általában a tömegkommunikációs eszközök) életének, mozgásának,
lehetőségeinek törvényszerűségei általában diS eltérnek a szervezetektől - még ak
kor is, ha közvetlenül szerove.zetekhez kapcsolódnak. Az amerikai magyárok eseté
ben ezt legalábbis két tekintetben világosan meg lehet figyelnii : egyrészt a 'Iéte
kizárólagosan a. magyar nyelvhez és a magyar nyeívű kultúrához kapcsolódik. Az
első generáció számára ez tehát nemcsak azt jelenti, hogy általános kultúrájuk
fejlődik, hanern azt lis, hogy a mindennapi tevékenységhez nélkülözhetetlen infor
mációkat is a magyar sajtó szolgáltatta. Itt tehát a magyar sartó éppen az
amerikai társadalom, a beilleszkedés felé vezető híd volt. Másrészt: a magyar
sajtó kezdetben kollektív organizátor volt, a társas élet egyik szerveződésí köz
pontja. A későbbiekben a. sajtónak ez a tevékenysége fokozatosan csökkent, vagy
teljesen megszűnt, Es míg a szervezetek a. társas kapcsolatok ápolása, funkcióik
fokozatos átalakulása révén rugalmasabban tudtak alkalmazkodni a beilleszkedési
folyamat periódusadhoz, a magyar nyeívű saitö Iehetőségeí ebben a tekintetben
korlátozottak voltak.

A második generáció számára már nem tölti - és nem is töltheti be - ugyan
ezeket a feladatokat, sőt nem töltheti be ezt a sokrétű feladatot az újabb ki
települt CSOPortok első generácíójánál sem. A magyar nyelvű sajtó lehetőségel és
feladatai tehát beszűkülnek - létük tulajdonképpen csak addig tart, ameddig
azokat az első generáció i~l!i.

A később letelepedett csoportok közössége; és szervezetei több szempontból is
más kiépet mutatnak; a bevándorolt rétegek kötődése a magyar közösségekhez és
szervezetelcl1ez Jiazább lett. Magasabb műveltségük, nyelvismeretük vagy annak
gyorsabb elsajátftásaáltalában lehetővé tette, hogy a szerosabb magyar" közössé
gek és szervezetek: maIllk:6ja nélkül illes.zkedhessenek be az új környezetbe. Az
egyes csoportok társadaJ.imi és politikai rétegezettsége nemcsak el.killönítette, ha
nem egymással élesen szembe is ál1ította, differenciálta szervezeteíket, Mivel az
értelmiségiek szerepe Itermészet:s2'JeI"Űleg az újabb szeevezetekben nagyobb, a kul-
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turálís színvonal is megnőtt. A közösségekhez és szervezetekhez való kapcsolódás
ban II "helyzeti kényszerv-t egyre inkább olyan szituáció váltja fel, hogy a kint
élők személyes döntésének, választásának kérdésévé válik, hogy ki és mennyíben
vállalja a magyar közösségekhez való tartozását. Az elmúlt 25 évben a kulturális
képviseletek mellett időről időre népi demokráciánk és szocialísta rendszerünk
ellen irányuló politikai aspirációk és szervezetek kerültek előtérbe. Ezek azonban
szélesebb tömegbázisra huzamosabb ideig igényt nem tarthattak, így politikai tar
talmuk is egyre halványul. Annál is inkább, mivel az őket létrehozó szűkebb vagy
tágabb csoportok politikai tudata is mínd bizonytalanabbá válik. A szervezeteket
a nagyarányú fluktuáció és a rövidebb időtartam [elilemzi. Altalános tünet, hogy
még azok is, akik hazánkat politikai vagy politikailag motivált okok míatt hagy
ták el, amint új környezetükben talajt éreztek ,a lábuk alatt, a kifejezetten poli
tikai szervezetek kötelékéból igyekeztek kilépni és elhatárolni magukat azok direkt
politikai akcióitól. A "mesterségesen felülről", az amerikai társadalom hivatalos
intézményei részéről is inspirált és finanszírozott politikai szervezeteket pedig meg
alakulásuktól kezdve szakadék választja el a kinti magyarök szélesebb rétegeitől.

Fennállásuk ma már nem az egyes magyar csoportok politikai és társadalml ér
dekeltségét reprezentálja, hanem részint az amerikai politikáét, részint a beil
leszkedni nem tudó vagy nem akaró "hivatásos emigránsok't-nak megmaradt szűk

rétegek egzisztenciális kereteit. -

NapjainkJban az ameríkaí magyarök nagyobb része az egyházi közösségeken
kívül legfeljebb a helyi klubszerű társulásokban vesz részt, amelyekben a mínden
napi gondok és szórakozás mellett napirendre kerülnek politikai kérdések is, de
maguk e társulások már nem kifejezetten politikai célzatúak és nem is érdekvé
delmi jellegűek, hanem a társas összejövetelekhez szelgálnak keretül.

Természetesen vizsgálni lehetne a kivándorolt és emigrált csoportok politikai
tudatának alakulását, időről időre való módosulását, amelyek többnyire e tár
sadalmi szervezetekben történnek. Ilyen vizsgálatnál azonban más hangsúlyt kap
nának a társadalmi szervezetek lis, hiszen az alapkérdés ez esetben nem a szerve
zeteknek és nem is a politikának a társadalom életében betöltött változó funkciója
volna - miként azt tanulmányunkban érzékeltetní kívántuk -, hanem az ideoló
giai kérdés kerülne középpontba, hogy a politikai élet eseményei - szervezeteík
életre hívásán túl - míként hatottak és hatnak az amerikai magyarokra, mennyire
színezik politikai gondolkodásukat. hogyan tükröződnek tudatukban. E probléma
felvetés jelentőségénél fogva külön tanulmányt Igényel. Amikor a társadalmi szer
vezetek számbavételével és történeti leírásával a társadalom mozgását érzékeltet
jük, valójában már megtettük az első lépést politikai tudatuk alakulásának vizs
gálatához is.

PUSKAS JULIANNA

Jegyzet: Puská,s Julianna tanulményának harmadtk részéről, mely az smerncaí magyar sadtóval
fogJalkozilk, néhány fontos adat és megáüapítás kímaeadt. A téma részletesebb, több össze.
függést figyel1embe vevő s elemző klJJejtése a Történelmi Szemlle 1970. 4. s'ZJálmában olvashatö
ugyancsak a SZJeIl'ZŐ tollából.

A művészet nem egyéb, mint önmagunk keresése, amit megfelelőbben Úll/l ts
lehet mondani, hogy emberkeresés az Emberben.

Ami a ve'/lshez kell? Az értelem erőfeszítése és a közösségi érzés áradása.

József Attila
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MOSZlíVÁBAN - KOLOSTOBBÓL líOLOSTOBRA
- ÚTIEMLÉK -

Budapesten még csak este tíz óra van,
de Moszkvában már éjfélt üt a híres
nagy óra a Kremlnek abban a tornyá
ban, amely míridmáíg "a Megváltó 'bás
tyája" (Szpasszkaja basnya) nevét viseli.

Eltelt az első nap a felhökarcolóknak
és a templomoknak ebben a csodálato
san változatos városában. A nézelődő ide
gen szemében Moszkva ma is egy szent
város benyomását kelti. Sokszáz temp
lomából jelenleg csak míntegy ötven mű

ködik az ortodox egyház joghatósága
alatt, de a többi is áll, és hozzáadja a
magáét az izgalmasan érdekes városkép
hez. Részint magas, aranykupolás épü
letek, részint bájos játékszerekre emlé
keztető apróságok. Mindenhol ott van
nak: tereken, utcasarkokon. a házsorok
ba ékelve, vagy épp az udvarok középén.
Leginkább azok ébresztették fel kíváncsi
ságomat, amelyek kolostorfalak közül
emelik fejüket a magasba. Ilyenekből is
van bőven, hiszen a mai 'Nagy-Moszkva
- a régi fejedelmi főváros és közvetlen
környéke - az ortodox szerzetesélet me
legágya volt valaha. Elhatároztam tehát,
hogy mindennap ellátogatok egy-egy ko
lostorba, akár még a társasutazásunk na
pirendjébe illesztett pihenő idők terhére
is.

Első napi utam a Megváltóról elneve
zett Andronyíkov-monostorba vitt. Tisz
telegni akartam a szeritéletű szerzetes
festőművész, Andrej Rubljov emlékezete
előtt. O volt az oroszok Fra Angelicója,
amint, hogy az idő tájt, a XIV-XV. szá
zad fordulóján, még egy Grécójuk is volt

. Feofán Grek - a görög Theofanész 
személyében, aki világi ember, Rubljov
nak egyik művészi vezetője volt, és 1410
táján halt meg. A szerzetes festő mintegy
húsz évvel élte túl mesterét, Az Andro
nyíkov-rnonostorban nevelte a maga ta
nítványait a szeritképalkotás mesterségé
nek minden ágában: a kézirat-miniatú
rától az íkon-táblafestésen át a templom
falakat ékesítő monumentális freskófes
tészeng. Ott is halt meg a szentek halálá
val. Kolostorában jelenleg ikonmúzeumot
taláíhatunk, természetesen Andrej Rubl
jovról elnevezve.

A Vörös térről indulok a mesébe illó
külsejű "Szűz Mária oltalma" székes
egyháztól, amelyet a XVI. század népsze
rű bolondos szentjének", Vaszilij Bla
zsennijnak nevére keresztelt át a köztu-
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dat. Haladjunk a rakparton, szembe a
Moszkva folyásával. egészen a kis Jauza
folyó torkolatáig. Ott bekanyarodunk, és
ettől fogva a folyócska fekete, olajos vi
ze lesz a vezetőnk aházrengetegben
míndaddíg, amíg csak egy fordulónál fel
nem bukkan előttünk a dombtetőn álló
kolostor várfalával és tornyaival. Az egy
séges orosz állam egyik megteremtője,

Szent Alekszij moszkvaí főérsek alapí
totta a XIV. század középén. Ide ajándé
kozta az akkor még keresztény császár
városból, Konstanti!I1ápolyb6l magaval
hozott ikont, a Megváltónak ,,nem em
berkéz alkotta" arcmását a Veronika
kendő keleti megfelelőjét. A kép mélté
elhelyezésére épült később - éppera
Rittbljovnak és szerzetes művésztársaínak

tervei szerint - a ma is álló kis szé
kesegyház a kolostor-vár udvarának kel
lős közepéri.

Az íkonmúzeum az egyik melléképület
ben van, és néhány terem csupán. Meg
lepetésemre nem kérnek belépődíjat. A
további meglepetés, hogy nem Rubljov
műveít találjuk benne. A nagy mester
remekeivel ugyanis egyebütt, nevesebb
helyeken találkozunk. Mindenekelőtt a
két nemzeti galértában (a leningrádi
Orosz Múzeumban és a n;lQSzkvai Tretya
kov Képtárban), továbbá a moszkvai
Kremlnek Gyümölcsoltó Boldogasszonyról
nevezett székesegyházában meg a za
gorszkí Lavrában. Századunkban, mióta
felébredt az érdeklődés az ikonfestészet
iránt, valóságos expedíciókat kellett in
dítani a lappangó Rubljov-ikonok felku
tátására. tgy került aztán elő Vaszíliev
szkoje község rejtekhelyeir6l - korom
mal és piszokkal borítva - egyebek közt
a remek "Angyali üdvözlet"; egy zvení
gorodí pajtából pedig, egy rakás hasáb
fa alól, szintén több más képpel együtt
a rnéltán híres Krisztusarc-töredék. A fel
fedezés azonban korántsem jelentette
még a kutató munka végét. A jámbor
szerzetes festő tudniillik nem latta el
kézjegyével alkotásait. Csak a kr6nikák
ból tudjuk, hogy hol és milyen feladatok
ból vette kli. részét - többedmagával. A
biztosan tőle származó- képek jellemző

sajátosságai alapján válogatják ki a ku
tatók a neki tulajdooátható további mű

veket. Zenei egybecsengést idéző vonal
rajz, opálos színösszeállítás és az oroszos
típusú arcok lírai, bensőséges, tűnődő ki
fejezése jellemzik. Mindebben tanítvá
nyai is követnd próbálták, persze egyéni



elhajlásokkal és többnytlre fel nem ér
ve a mester színvonalára,

Rubljov nagy méretű falfestményeLt jó
részt elpusztították a mostoha idők. Igy
mentek veszendőbe az Andronyikov-mo
nostor székesegyházát díszítő fresk6i is.
Az épület azonban maga is elgyönyör
ködteti a szemet, főleg mióta az 1960-as
évek elejére, a művész születésének hat
századtk évfordulójára külsőleg tökéle
tesen helyreállították. Nem gerendás fe
délszék tetőzi be, hanem különböző
irányokba forduló, gúlaszerüen egymáS
fölébe emelkedő csúcsíves fehér falfeIil
letek, za7wmárok koszorúja. Mintha egy
nagy, csiszolt drágakő lapocskái volná
nak. Közülük szökken magasba a karcsú,
egyetlen kupola,

Nem tudom, hol keressem Rubljov egy
kori szerzetes-celláját. úgy hiszem, nem
is áll már az az épület. A kolostorudva
ron, amely nagyjából ugyanolyan lehet,
rnint az egykori, épp egy rnűvésznöven

dék leány festeget. Talán ugyanott, ahol
Rubljov állt valaha festóállványa előtt.

Mert képeinek színhasználatából arra
gyanakszanak a hozzáértők, hogy a mes
ter a szabadban dolgozott.

•
A Donszkoj-monostor a Moszkva-folyó

másik oldalán van, a Go·rkij-üdülQpark
közelében. Ez sem csirpán kolostor volt,
hanem vár is: mindmáíg álló bástyafalai
dél felől védték a régi Moszkvát, Hálá
ból alapították 1591-ben annak örömére,
hogy a város megmenekült a krímí tatá
rok kánját61. Attól a Girejtől, akit jól is
merünk Puskinnak a bahcsíszeráh szökő

kútról írt költeményéból. A kolostor-erőd

és első temploma épp azon a helyen
épült, ahol az oroszok főtáborában a sá
tor-templom állt a "doni Istenszülő" ré
gi [kopjával. Ezt a meleg színekben pom
pázó Mária-képet, amelyet utóbb a kő

templom is őrzött, mI jelenleg a Tretya
kov Képtárban csodálhatjuk meg. Arcá
val bájos édesanyja arcához símulő, pi
sze orrú, térdig csupasz lábú Jézuskája
a szónak betq szerinti értelmében is
"aranyos" - a ruháját díszítő síira arany
vonalkázás, a chriizográjia miatt.

Nagy idők emléke ez a kép. Dmitrij
Donszkoj moszkvai nagyfejedelem. magá
val vitte az 1380~as kulikovó-mezei üt
közetbe. amely ugyanolyan jelentős az
orosz történelemben, mint Nyugat múlt
jában a két évszázaddal későbbi lepan
tói diadal. EI15szörtapasztalta meg itt a
török, ott a tatár, hogy mily nagyszerű

fegyvertényekre képes a keresztény nép,

ha fejedelmei egyetértenek egymással. Es
a szövetségesek itt is, ott is a. Szent Szűz

pártfogásának tulajdonították győzelmü

ket
A kolostorudvar ma temető. Otkupolás

központi székesegyházának széles körfo
lyosóján a régi orosz építészet múzeumát
rendezték be. Nemcsak régi templomok
plakátnagyságúra nagyított fényképeit
vagy asztalokon megépített mását látjirk,
hanem egész épületcsoportokat is átte
kinthetünk: a hajdani orosz fejedelInd
székhelyek Kremljedt.

Bár az épületekben már Illem laknak
szerzetesek, a kolostor területén mégis
folyik egyházi élet. A doni Istenszülő ré
gi szentélye működő templom. Kivált
képp gyász-istentiszteleteket tartanak
benne. Nevezetessége, hogy itt van elte
metve az 1925-ben elhunyt Tyihon pát
riárka, aki a majdnem kétszáz esztendős

szünetelés után elsőnek folytatta a
moszkvaí pátriárkák sorát. Tudnivaló,
hogy Nagy Péter cár megszüntette a pát
riárkátus intézményét, és uralkodói tet
szésétől függő szent színodussal helyet
tesítette. Osak 1917-ben, a cári trón ösz
szeomlása és a Nagy Októberi Forrada
lom győzelme után sikerült újra betölte
ni az egyházfői széket. Az orosz püspö
kök moszkvaí zsinata szavazással három
jelöltet állított. és - hogy a Gondvise
lésbe vetett hitet is nyomatékezzák a
történelmi időben - sorshúzással válasz
tották meg közülük a pátriárkát 'I'yihon
Bellavin személyében, akinek a nemrég
elhunyt Alekszij pátriárka már a máso
dik utóda volt.

•
Zagorszk Moszkva környékén van, úgy

75 kilométerre a fővárostól. Otthoni fo
galmak szertnt ez a távolság már messze
meghaladja a "környék" fogalmát, de itt
más arányokban gondolkodnak, hiszen az
orosz föld hatalmas. Csaknem két órába
kerül, míg a moszkvaí forgalom bűvkö

réből kiszabadulva és számtalan teher
autót előzgetve idáig jutunk'. A hely ne
vezetessége a hatszáz éve alapított nagy
kolostor, a Lavra, amely valósággal vá
ros a városban. Várfal veszi körül. Ko
moly erőd volt: 1608 és 1610 között ti
zennyolc hónapos lengyel ostromot állt
ki. Bástyái mögött ma míntegy száz szer
zetes szenteli életét Istennek. Többnyire
itt tartózkodik "Moszkva és egész Orosz
ország pátriárkája", mert ő hivatalánál
fogva egyúttal a zagorszkí kolostor apáf
j.a is. Mínt egyszerű túristák és nem hi
vatalos személyiségek pátriárkai kíhall
gatásta természetesen nem számíthat-

499



tunk. Hanyag úti öltözékünkben egyéb
ként sem illett volna Öszentsége trónter
mébe lépnünk.

Itt van az otthona a moszkvai ortodox
egyházmegye papnevelő intézetének és a
Szovietuníó területén múködő egyik hit
tnrdományr akadémiának is. Nyüzsgő élet
zajlik tehát, amelyet csak fokoz. az ide
sereglő jámbor hívek tömege. Ennek az
orosz stílusú Vatikánnak terűletén szá
mos templom emelkedik, köztük két szé
kesegyház. De - orosz módra - már a
freskókkal ékes kolostor-kapubejárat fö
lött is templom van, "Előfutár János",

vagyis Keresztelő Szent János tiszteleté
re szentelve. Az ötkupolás Nagyboldog-,
asszony székesegyházban végefelé tart a
líturgía, A pap éppen áldoztat, amikor
belépünk. A templom nevezetessége, hogy
ide temettette magát Borisz Godunov, az
első, aki nem Rurik véréből származott
a cárok sorában. Tudjuk róla, ha nem az
iskolai történelemből, hát Schiller és Pus
kin drámáiból meg Muszorgszki; operá
jából, hogy a gyermek Szent Dmitrí; cá
revics meggyilkoltatása árán jutott \ a
trónra. A nyugtalan lelkiismeretű ural
kodó - törvényessége látszatának támo
gatására - saját műhelyeiben garmadá
val gyártatta a pompásnál pompásabb
kegytárgyakat. Egy-két remek példányt
itt, a Lavra múzeumában is megcsodál
hatunk belőlük.

A székesegyház előtt egy kis kápolná
ban fakad a szent forrás. Megható öt
let, hogy egy nagy márvány feszület két
ágából csordul számunkra az üdítő, "élő

víz". A Lavra legtöbbet mondó szenté
lye azonban a szornszédos Szerithárom
ság székesegyház. Ez az ősibb a kettő

közül és a kolostor alapítójának Rado
nyezsi Szetit Szergejnek hamvai' fölött
emelkedik. Róla nevezik az egész Lav
rát "Szentháromság és Szent Szergej" ko
lostornak. A templomot 1423-ban Szerge]
első .irtódja, Szetit Nyikon építtette fehér
kőből. A régi orosz építőművészet egyiK
remekének számít. Hímzésre emlékeztető

körbefutó falfaragványadval, és szim:
metriátlanul, de méglis megnyugtatóan el
helyezkedő kupolájával méltóan szolgáí
ja egy nagy ember emlékezetét. Mert
Szent Szergej a középkorí orosz történet
legjelentősebb alakjai közül való. Misztf
kus és politikus egy személyben, mínt
Nyugaton Szent Bernát. Olyasféle szere
pet töltött be a feudális anarchíát felvál
tó orosz egység megteremtésében mínt a
sv~jc! egység megteremtője. Fzili Szerü
M~klos. Szerge] apát békítette össze a
széthúzásra hajló nagyurakat. Az ő ál
dásával indulhatott aztán Moszkva feje-
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delme a tatárok ellen a dÖlIlt§ .!!8gy győ
zelemre. .

Amikor tisztelettel megcsókoltam a
s.zent apát ereklyéi fölött a koporsót fedö
üveglapot. még nem tudtam, hogy hama
rosan megláthatom az arcát is. A temp
lommal szomszédos múzeum őrzi tudni
illik a koporsó egykori takaróját egy
c~~á1~tosan szép hímzést Szergej' rend
kívul Jellegzetes képmásával. Ezt a gyen
géd, átszellemülten komoly, rejtelmes né
zésű szakállas arcot nem lehet többé el:::
felejteni. A hímző nő mínden bizony
nyal ,azt .~ ma már nem létező egykorú
portrét követte, amelyet Fjodor a szer
zetes festő, a szent rokona és t~nitványa:
készített.

Az ikonfestészet legnagyobb mestere
Rubljov is lerótta művészetének adóját
a sírnál. Ö és egy moszkvaí szerzetes mű
vésztársa, Danyijil Csornij vezették azt a
festőcsoportot, amely a zagorszkí Szent
háromság székesegyház több emeletes
képfalát megalkotta. Sőt a rubljovi élet
mű legnagyszerűbb darabja, a híres
Szentháromság-íkon épp ide, a szent apát
koporsója fölé volt szánva, Utóbb a kép
f~l legalsó sorába lferült, és szépségét el
~odtek az átfestések meg a templomi por
es korom, Ma pedig már nem is itt van'
helyén csak egy jól sikerült másolatot
Iátimk - már amennyire a hely félho
málya látnunk engedi. Az eredeti a
moszkvai Tretyakov Képtár büszkesége,
ahol - másfél évtized szakszerű tisztító
munkálataí után - immár a régi szép
ségében pompázik. A magyar költő, Sík
Sándor, mintha erről a Szentháromság
ábrázolásról kölcsönözte volna kedves
gondolatát. hogy "az Isten fiatal". Három
szelid arcú, angyalszárnyú ifjút látunk a
képen, amint egy oltárszerű asztal körül
ülnek Az üres asztalon csak egyetlen
aranyedény áll : ' a talpas mísetányér.
Benne az eledel, amelyet ők készítettek
a világ életéért: az oltáriszentség, a keleti
kereszténység szóhasználata szerínt a Bá
rány, A finom színhasználat sejtelmés
vonzóerőt ad. a képnek, amelynek továb
bi értéke, hogy elrendezésével és vonal
rajzával éreztetni tudja a circumincessio
- görögül perikhórézisz - titokteljes: ke
resztény tanítását, amely szerint az is
teni élet míntegy szakadatlan körben
"áramlik" időtlenül a Szerrtháromság sze,
mélyeí között.

*
Az utolsó nap látnivalója a Novogye-

víosij-zárda volt. Elég messzire kellett
mennünk a városközpontból délnyugat
felé, a Moszkva folyó nagy haitű-kanya

rulatához, amelyben a Luzsnyíkí nagy



stadíon és a körülötte épült sportlétesít
mények találhatók. Közvetlen közelükben
v:an a régi női kolostor. Valóságos má
sodik Kreml. Messze tekintő arany tete
jű harangtornyával és oromzatos, lőré

ses bástyafalaival a régi Moszkva védel
mét ds szolgálta, Kívül, a várfal tövében
az egyik oldalon temető: olyasféle nem
zeti pantheon, mínt a mi Kerepesink. A
másik oldalon tó. Csendes tükrén feke
te hattyúk úszkálnak. A kapubejáróR: fö
lött az emeleten kis templomok vannak.
Ez eléggé általános jelenség az orosz ko
lostorokban.

A belső udvart még hazulról ismerhet
[űk, a Borisz Godunov operaházi szín
padáról. A hatalmas cárjelölt ugyanis ide
vonult vissza, itt választották meg, és
mível úgy tett, mintha vonakodnék elfo
gadni a koronát, korbáccsal hajtották a
kolostor ablakai alá a népet, hogy jaj
veszékelve követelje Borisz trónraléptét.
Az udvar közepén templomok állnak.
Egyikük, a Trapeznaja-templom, az egy
kori zárda-étterem, ma is egyházi célt
szolgál, Egnek is benne a mécsek. Hatal
mas hosszú terem, bár korántsem oly
pompás, mint a színtén templommá ala
kított zagorszkí díszebédlő.

Az egész kolostor központt és egyúttal
legrégibb épülete az ötkupolás Szmolensz,
ki székesegyház. A XVI. század első felé
ben épült a moszkvai nagyfejedelem fo
gadalma folytán annak örömére, hogy
Szmolenszk városa visszakerült Oroszor
szághoz a lengyel uralom alól. A kívül
belül lenyűgöző épület-műemlék jelenleg
múzeum, Közelről csodálhatjuk meg
benne a szentélyt a templomhajótól el
választó ikonosztáz remek faragványait.
Ez volt az első templom-múzeum, ahol
alkalmunk nyílt bemenni a képfal mögé
is, az egyszeru hívek szeme elől elzárt
oltártérbe. Maga az oltár, a "titokteljeS
asztal" nem hosszúkás vagy koporsósze
ru, mint a nyugati katolikus templomok
ban, hanem kocka alakú. Kelet "trónus
nak" is nevez, hiszen a szent áldozat be
mutatása közben a világmindenség ki
rálya pihen rajta. Ennek megfelelőon

négyoszlopos mennyezet emelkedik fölé
je. Itt, a Szmolenszkí székesegyházban
erről a mennyezetről két láncon ezüst

galamb függ az oltár fölött. Jelképe a
Szentlélek erejének, amely a kenyeret és
bort Krisz1lUs testévé-verévé lényegí1ll. a
szent liturgia folyamán. Az ortodox Kelet
úgy gondolja, hogy a szentlélek-hívó mí
sedmádság - az epiklézis - lényegesen
szükséges is az oltáriszentség létrejötté
hez.

Az oltártérben körös-körül múzeumi
üvegszelerények állnak, és bennük egész
sor szebbnél szebb régi brokát látható:
szakkoszok (püspöki míseruhák) és felon
ok (papi míseruhák) - ez a kettő tudni
illdk a' keletieknél lényegesen különbözík
egymástól -, továbbá sztichárok, azaz se
lyem míseíngek, Mindannyinál jobban
lelkünkbe ivódik azonban az a. festmény,
amelyet csak innét láthatunk, a képfal
belső oldalánál állva, középen, épp az ol
tártól a hívek felé D;lyíl6 "királyi ajtó"
fölött. Az átlényegülés megtörtentét áb
rázolja. Látjuk rajta az oltáron álló disz
koszt, vagyis a talpas aranytányért, ame
lyen a szentségí kenyér fekszik. Az 01
tárból. mint valami égő, de el nem égő

csipkebokorból lángok csapnak ki. Körü';
lötte a kerubok állnak: hatszárnyú férfi
alakok, Egy-egy pár szárnyukat kitárva
a magasba emelik, a másik párral elfö
dik mezítelen testüket, a harmadikkal
arcukat rejtik el a tisztelet jeIéül. Lenyű
göző látomás.

Még most is, hónapok múltán, idegeim
ben, érzem azt a megrendülést, amely en
nek a képnek láttára elfogott: a borzon
gásnak és a lelkesedésnek azt a vegyülé
két, amely a szerit valóság közellétében
rabul edtí lelkünket. úgy gondolom, hogy
a liturgiai istenélménynek ez a feledhe
tetlen művészi kifejezése egymaga is meg
érte volna a zarándokutat Kelet keresz
tény hitének nagy emlékeihez.

MEDVIGY MIHALY

OA "szent bolond" - oroszul jurogyivij - nem
etmebeteget jelent, hanem a szentek egy jelleg
zetes típusát a keleti kereszténységben, Ezt a

Vaszilijt és a következől®en emlitett többi ke
leti szentet természetesen az orosz egyiház avat
ta szentté. Nevüket hiába keresn6k a róma!
martirológiumban.

Vágyainkkal helyzetilnkhöz szoktunk aLkalmazkodni.
Nem az a baj, hogy sokáig tartunk, hanem hogy mindent elmúlni látunk kIJ

rülöttünk.
Anatole France
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·RECOMPENSA
buscadopor sUbmión,3soelaciónpara delinQulr
Vconspirar contra el gobiPJ'no establecido.

JESUCRISTO
viste pobremente .obrero,mal aiimentado. con i.4eas
foráneas, asociadoagentecomún,desocupados. .
alias:·el principede lapaz,laIUl del mundo~etn .
senas:barba ypalo largo.heriüasenmanns ypies
prDtlucidaspor ciutladanos respetables.~i rig idos
por 8utoridadns legales. .

A plakát sz övege:

JU TALOM

l'I,AKÁ 'f - B OLÍVI ÁÉRT

Szerkesztőségünk az alábbi
levelet kapta az itt közölt
plakát k ísér etében:

Igen tisztelt Szerkeszt őség l

Me llékelten küldöm Ön ök
nek a bel giumi kato lik us dol
gozók egyesülete és a kato
likus dolgozó fiatalok egyesü
letei á ltal kiadott ún. bolíviai
plakátot. A plakát sz övege
ön magáér t beszél. Célja az,
hogy ilyen erede t i módon

.h ív ja fe l a figyelmet a bol í 

viaí tá rsadalm i elmaradott
s ágra, Szo lidaritás vá lla l ás ez,
ügyben utal ás a kereszt én yek
lelk iismeret ére.

Úgy vélem, éppe n az ere
detisége m ia t t meg érdem éln é
ez a pl akát, h ogy Ön ök kicsi
nyítve átvegyék, hadd ismer
ked jenek meg a Vigilia fia
tala bb olvasói a belga kato
Iikus fia talok szé p mozgal
mával.

Szívélyes üdvöz lettel, olv a
s ójuk :

Tas nádll T. Almos
Tu rnhout, Belgium

EI fen ná lló rend elleni összeesküvésben vé tkes

.mzus KRISZTUS

nevű lázító felkutatásá ra. Szegényes külsej ű , m u nk ás, rosszul táplált, k ül ön ös esz
m éí va nnak, egyszerű emberekkel és munka nélk üliekk el ta rt kapcsolatot, a "béke

hírnök én ek ", "korunk világosságának" stb. is nevez ile Ismertető jel ei : szakáll és
bosszú h aj, kezén és lábán a tör vén yes hatóságok pa rancsára t isztel etrem éltó pol
gá rok által ej te tt sebeket visel.
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Il Y aure trente ans le 4 aoüt. qu'a la méme date de l'année 1941 est décédé
Mihály Babits qui est avec Endre Ady, la plus grande figure de la poésie hongroí
sc moderne. Sa mort a interrompu la publícatíon de la revue "Nyugat", dont il
étaít le rédacteur, laquelle - en butte a de constantes discussions, voire de violents
orages - représentait depuís 1908 l'esprit et la littérature progressiste d'orien
tation occidentale contre le conservativisme. Dans notre présent numéro, les repré
sentants de quatre générations parlenj, de ce que représentait pour leur déve
loppement d'écrívaíns cette revue dont par les conditions partículíeres qui rég
naient en Hongríe, le röle et l'importance étaient semblables il ceux de la "Nou
velle Revue francaíse" publiée a la méme epoque, dans la littérature fran
eaíse et européenne. Le nonagenaire Tamás Falu, cet écrivain lyrique au ton
délicat, il la sensibilité proforide et I'un des rares témoins de la "grande épo
que" du début, explique en quelques mots ce que signifiait cette voix
fraiche pour les "jeunes d'alors"; Agnes Nemes Nagy et Iván Mándy, membres
de la "quatrieme génération" (l'un d'eux est un poete de renommée euro
péenne, l'autre un nouvelliste également réputé) nous disent ce qu'étaít Nyugat
pour ceux qui, dans les années quarante étaient trop jeunes pour écrire dans
Nyugat, puís dans Magyar Csillag, rédigée par Gyula Illyés, qui lui suecéda pen
dant peu de temps .et quelle morale littéraire la revue leur avait apportée. Entre
les deux, la "deuxieme" et la "troisieme" génératíons sont représentées par László
Cs. Szabó établi il Londres, et qui, dans les années trente était l'un des collabo
rateurs permanents de Nyugat et qui se souvient de l'événement que fut pour lui
l'insertion de son premier article; le poete Zoltán Zelk et le romancier Géza Ott
lik, auteur du livre: Ecole ala frontiere, traduit en plusieurs langues, parlent
de Nyugat et de l'influence éducative de "l'école de Babits" dans des articles de
souvenirs dígnes de l'histoire de la littérature.

Du cöté catholique, des sa parution, Nyugat fut longtemps exposé il de
nombreuses attaques; la conception conservatrice I'accusait d'ímmoralíté et voyait
en lui l'ennemi N° l de la chrétienté bourgeoise bien pensante. Aujourd'huí, dans
la perspective historique, nous pouvons [uger ces accusations d'antan comme des
documents ídéologíques de l'attitude rétrograde de la chrétienté enchevétrée au
pouvoir public féodal-bourgeoís. Puisque, depuis 1935, des sa parution, Vigilia se
trouve exposé aux mémes attaques H n'y eut aucun antagonisme entre les deux
publications; la plupart des jeunes écrivains de Vigilia écrivaient aussi dans Nyugat
et quelques chefs-d'oeuvre poétiques de Babits d'inspiration profondément chrétien
ne furent publiés dans Vigilia. Aujourd'hui, l'examenobjectif peut constater que
Nyugat était plus sensible il certaines voix littéraires modernes et chrétiennes
que les journaux catholiques; telle est, par exemple, la "découverte" de Claudel
en Hongríe, qui s'est effectuée dans les colonnes de Nyugat, et c'est la que dans
les années trente parut la discussion la plus substantielle sur la question de la
.Jíttérature catholique" entre Gyula Illyés et Albert Gyergyal.

Dans notre rubrique "Documents" nous publions la fin de la série d'étu
des de Julianna Puskás (Institutions ethniques des Hongrois d'Amérique) qui
résume les constatatíons communíquées [usqu'ící, En anaIysant quelques expérien
ces de l/hdstoire des Hongroís d'Amérique, elle explique "que les rapports des
fils prodigues de notre nation avec leur ancienne terre natale ne peuvent étré
índífférents il la mere-patríe, pas plus au point de vue politique que cuílturel ou
économique. Mais l'établíssement des bons rapports sert aussi l'íntérét des Hongroís
d' Amérique, car de- eette fa(;olIl ils peuvent plus facilíment éviter les conflits fa.
miliaux entre les génératíons qui ne sont absolument pas indífférents pour les
individus, et leur hortzon culturel s'élargít aussí. L'aplanissement de cette voie
dépend de nous. C'€6t aussl du comportement et de l'activité de la mare-patrie
que dépend le fait que les Hongroís émígrés dissimulent honteusement leur passé
ínehangeable, ou qu'Ils s'en chargent consciemment. C'est aussí pourquoí la socíété
du pays cherche les moyens susceptibles de favoriser l/établíssernent et le main
tien de relations culturelles.
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Vor dreisig Jahren, am 4. August 1941 starb Mihály Babits, neben Endre
Ady die grösste Figur der modernen ungarischen Lyrik. Gleichzeitig hörte auch
die von ihm redigíerte Zeitschrift "Nyugat" auf, die seit 1908 - von stürmíschen
Diskussionen begleitet - dem Konservativismus· gegenüber einen europáísch ori
entierten, progressíven Geist und eine entspráchend inspirierte Literatur repre
sentierte. In diesel' Nummer unserer Zeitschrift sprachen die Representanten von
vier Generationen darüber wass für sie, fül' ihre schriftstellerische Entwicklung
diese Zeitschrift bedeutete deren Rolle und Bedeutung - unter den eíngenartígen
ungarischen Verháltníssen - an jene der "Nouvelle Revue francaíse" in der
französischen und europáíschen Literatur gleich karn. Der neunzigjáhrtge Tamás
Falu, ein sensíbler Poet von tiefen Gefühlswelt ist einer der seltenen Zeugen der
anfanglíchen "grossen Zeiten". In einigen Worten schildert er die Bedeutung der
damals erschienenen Nyugat und erzahlt wass diese frische Stimme fül' die "da
maligen Jungen" bedeutete; Agnes Nemes·Nagy und Iván Mándy zur "vierten Ge
neration" gehörend (die eine Dichterin von europaíschem Ruf, der andere ebenso gut
gekannte Schriftsteller) sprüchen darűber, welche literarische Moral gab Nyugat
an diejenigen die in den víerziger Jahren noch zu jung waren um in der Nyugat
(und dann spater in setnem kurzlebígen Nachfolger. in der von Gyula Illyés re
dígierte Magyar Csillag) schreiben zu können. Aus den Reihen der dazwischen
Iíegenden "zweiten" und "dritten" Generation erinnert sich der heute in London
lebende László Cs. Szabó, einer der standígsten Mitarbeiter der Nyugat in den
dreisiger Jahren, darauf wie grosses Erlebnis fül' ihn bedeutete als sein erster
Beltrag angenommen wurde; der Dichter Zoltán Zelk und der Romanschriftstellet
Géza Ottlik, Autor des auf vielen Sprachen übersetzten Romans Die Sbhule an
der Grenze, legen ín auch Iiteraturgeschichtlich wíchtigen Essais Zeugnís über
die erzieherischen und forrnierenden Einfluss der in der Nyugat verkörperten Ba
bits-schen Schule ab.

Nyugat war von Anfang an Zeilpunkt von se ri en weisen Angríffen katholischer
Seits; die konservative Mentalítat beschuldigte sie mit "unmoralitat" und betrach
tete die Zeitschrift als der Feind Nummer Eins des bien-pensant bürgerlichen
Christentums. Heute können wir die dámaligen Angriffen schon aus geschicht
lieher Perspektive so beurteiln, als ídeologísche Dokumenten eines retrograden
Verhaltens seitens eines mít der feudalbürgerlichen öffentlichen Macht verfloch
tenen Christentums. Da die im Jahre 1935 zum erstenmal erschienene Vigilia von
Anfang an sich mit den selben Kraften konfrontiert sah, zwischen ihr und Nyu
gat gab es kein Gegensatz ; [unge Schriftsteller der Vigilia waren grössten Teils
auch Mitarbeiter der Nyugat. Babits dagegen publizierte einige seinen tief christ
lich inspirierten dichterischen Meisterwerke in Vigilia. Eine objektíve Untersuchung
karin heute auch das feststellen, dass gewíssen modernen christlichen literarischen
Stímmen gegenüber Nyugat empfindlicher war als die katholische Blátter ; so
wurde zum Beispiel Claudel auf die Spalten der Nyugat fül' Ungarn entdeckt
und auch dort wurde in den dreisiger Jahren die gehaltvollste Auseinandersetzung
über die Frage der "christlichen Literatur" zwischen Gyula Illyés und Albert
Gyergyal ausgettagen.

Im FeuiLleton der Dokumente veröffentlichen wir den absehliessenden Teil
der ArtikelJreihe von Julianna Puskás über die ethnísehen Institutionen des Un
gartums in Amerika. Zusammenfassend das bisher Gesagte, stellt die Autorin fest,
dass fül' das Mutterland weder aus polítíschem, noch aus kulturellem ader wírt
schafllchen Gesichtspunkt es nicht gleichgülttg ist, wie die ehemalígen Söhne
sích íhrer Heimat gegenüber eíngestellt sind. Die Gestaltung eines guterr Ver
háltnísses steht auch :Lm Interesse des Ungartums in Amerika. So sind die' farni
liiiren und Generationskonflikte eher zu vermeiden und auch ihr kulture1ler Ho
rizont erweitert síeh, Aber es hangt auch von der Haltung und 'I'atígkeit des
Mutterlandes ab, ob die im Ausland lebenden Ungarn dhre unaoánderliehe Ver~

gangenhei,t scharnend verheímláchen, oder bewusst akzeptieren.

1323-'11. Fővárosi Ny. 5. telep. - Felelős vezetö: Ligeti iMildós



Rónay György, a Vigilia felelős szer
késztője részt vett a "Hogy egyek le
gyenek - közös felelősség 'népünkért"
jelige alatt, április 12 és IB kozött a
svájci Sionban tartott ökumenikus ta
nácskozáson, melyet a Katolikus Magyar
Egyetemi Mozgalorn és az Európai Evan
géliumi Ifjúsági Konferencia Szabad
egyeteme az egység nevében (katoliku
sok és protestánsok közösen) rendezett
meg. Ennek egyik programja volt Rónay
György és Pilinszky János közös irodal
mi estje, amit a Bornemisza Péter Tár
saság meghívására a bécsi Pálffy Palotá
ban április 22-én megismételtok.

Nyíri Tamás teológiaí professzor, a
szerkesztőbizottság tagja május IB-tól
22-ig Jachym érsek meghívására meg
figyelőként részt vett a bécsi egyhúznie
gyei zsinat befejező ülésén.

A brémai Albertus Magnus Werke
meghívására Doromby Károly szerkesz
tő háromhetes előadói körúton vett részt
a Német Szövetségi Köztársaságban. Tíz
észak-német városban, többek között
Brémában, Lübeckben és Goslarban tar
tott előadást a következő témakörökből :
Mágikus cgyhúzf'cl íogús problémái Gra
ham Green művei kapcsán ; Az egyház
a modern világban: Keresztény pártok

problémái az evangélium rényénél. Az
előadások részben katolikus művelődési

központokban. részben a német népfő

iskola rendezésében hangzottak el. Bré
mába érkezésekor Doromby Karoly saj
tóértekezleten nyilatkozott a helyi sajtó
és rúdi ó munkatársainak, s felkérésre
fél órás előadást tartott a magyar kato
likus egyház helyzetéről a brémai rá
dióban. Doromby Károly július ll-től

22-i~ részt vesz a Katolikus Értelmisé
giek Nemzetközi Mozgalrnának Frei
burgban rendezendő közgyűlésén és
szümpozionán, amelynek központi témá
ja "Az ember felszabadítása" lesz. A
kongresszus után a küldöttek különvo
naton Rómába utaznak, ahol VI. Pál
pápa fagadja őket.

A Philadelphiában (USA) megjelenő

Journal of Ecumenical Studies idei l.
száma ismerteti a Vigilia 1970 júliusi
számában Holezer Gyula és Kassa Lász
ló tollából közölt. Az idők jelei című

tanulmányt, valamint Hegyi Béla be
szélgetését Beresztóczy Miklóssal a papi
békemozgalomról. Az olasz CSED docu
mentazione legutóbbi száma (1970-44
45.) teljes egészében leközölte a Vigilia
1970 karácsonyi körkórdósére - Ki ne
kem .Iézus ? - adott válaszokat.

SZAMUNK íROIROL. - Oriuuu; Gyula akadémikus. egyetemi tanár, az Elnöki
Tanács tazja. Cikke a Magyar Rádióban hanuzott el (1971 április 25.).

Szennay András a Hittudományi Akadémia tanára, a 'reológia szerkesztője.

Horváth László somogyudvarhelyi plébános. 1969 decemberi számunkban kö
zöl tük "Jézus, János, Kumrán" c. tanulmányát.

Lapalji idézeteink Jean-Claude Barreau "Egy pog,jny hite" (Le foi dun paícn)
c. könyvéből valók. A szerző 193:I-ban született, UHiO óta pap, 1965-ig párizsi káp
lan, főként a .Jiuligánok" (blousons noirs) pasztorálásával foglalkozott; jelenleg a
késői hivatások párizsi szemináriumán tanár. Könyvei a ,.nagy sikerek" közé tar
toznak. Az, amelyből idézeteink valók, önéletrajzi jellegű, s egy életpálya tanúsá
gával próbál válaszolni arra a kérdésre, találhat-e utat a kereszténység a ma "po
gányaihoz", a mind teljesebben szekularizált világhoz, és ha igen, hogyan találhat
anélkül, hogy a számukra többé-kevésbé érthetetlen egyházias nyelv, gondolkodás
forma és érzésvilág el ne riassza őket. Más szavakkal, Barreau "terminológiájá
bm": Hogyan találkozhat Isten, az Egyház és a Világ anélkül, hogy az Egyház föl
tórclül a Világ .Jcörülmetélését" kívánná ? Barroau erre a könyvére kapta meg a
francia katolikusok Karácsonyi Nagydíját.

AUGUSZTUSI SZÁMUNK Szent István emlékszám. Bónis György. Pel
sőczy Ferenc, Rónay György tanulmányaival, Csanád Béla szekvencia-fordí
tásával. - Ebben a számban közöljük Szabó Ferenc tanulmányát is "Jézus
történetiségéről", illetve a kérdés legújabb irodalmáról, valamint Weöres Sán
dor és Toldalagi Pál verseit, Fekete István novelláját.
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