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TÓTFALUSY ISTVÁN

ÁBRAHÁM ÁLDOZATA
A "minket nagyon szerető Isten", miután "sok rendben és sokféle módon szólt

atyáínkhoz", az idők teljességében Egyszülött Fia által nyilatkoztatta ki önmagát,
akit "mindenek örökösévé rendelt". De a megtestesült Ige mögött nem vált rnú
zeumí régíséggé az üdvösségtörténet korábbi, előkészítő szakasza, hanem az élő

Isten élő üzenete maradt. Mint a kinyilatkoztatásról szóló Verbwm Dei konstitúció
mondja: az Oszövetségnek a választott nép sok évszázados hivő tapasztalását rög
zítő, isteni sugalmazású szent könyvei "megmaradnak örökértékűnek" (IV. 14). .

A választott nép atyja: Abrahám. Amint Ádám az emberiség, ő a hivő embe
riség első képviselője. Nem egyszerűen vallásos ember, mínt Noé, hanem a ki
nyilatkoztató és szövetséget ajánló Isten partnere; egy gyökeresen új életstílus,
emberi magatartás jelenik meg vele az üdvösségtörténetben, amint gyökeresen új
a-t a mód is, ahogyan hozzáfordul az Isten. Az Oszövetség választott népe - ki
vált a fogság után, a Krisztust megelőző századokban - üdvösségének zálogát lát
ta Abrahámban, A dávidi dinasztiához kapcsolódó messiási remények (legalább a
nép bizonyos köreiben) ekkorra megfogyatkoztak, még a Mózeshez és a honfogla
láshoz kapcsolódó tradíció is veszített sodró erejéből, hiszen Izrael jelentős részt'
szétszóratásban élt. Az idegenben is Jahvéhoz hű Ábrahám alakja, magányos hő

siessége azonban nagyon korszerűnek látszott. A szapíencíális irodalomban s a kez
dődő rabbinisztikus teológiában ezért magasodik az egész üdvtörténet fölé az ő

alakja, s a kereszténység jelentkezésekor ezért vetődik föl komolyan a kérdés: ki
hát a nagyobb, Krisztus vagy Abranám.

Az üdvösségtörténet súlypontozásával kapcsolatos zsidó-keresztény polémíák
izgalma benne remeg az Újszövetségben: kifejezetten Szent János evangélíumábarí
(8. fejezet), Pál leveleiben (Róm és Gal), áttételesen még a színoptíkus evangéliu
mokban is (pl. a Keresztelő bűnbánati íntelmében), De a kereszténység bár Krisz
tusnál kisebbnek mondja, valójában nem kisebbíti, inkább még megnöveli Abrahám
alakját. Hiszen épp Szent Pál krlsztocentrikus üdvösségtörténeti perspektívájában
derül ki, hogy Abrahám nemcsak az Úszövetség maroknyi választott népének
atyja - azoknak, akik test szerínt tőle származtatták magukat -, hanem atyja az
Lrjszövetség választott népének, az egyháznak is, amelyben az ő Krísztusra néző

hite él tovább (vö.: Róm 4,11; Gal 3,7).
Abrahám fiai vagyunk, érthető, hogy Abrahám alakja nemcsak 'a zsidó teoló

gusokat foglalkoztatja, hanem élő eszmény, megoldandó rejtély vagy vitatni való
tézis gyanánt jelen van az egyház s általa egész Európa gondolkodásában Kierke
gaardig, sőt Sartre-ig: vagyis napjainkig. Amikor vele foglalkozunk, valóban nem
csak a múltat idézzük, hanem a jelennek életünkbe vágó problémái közt keresünk
eligazodást.

Az Abrahám áldozatáról szóló szentírásí szakaszt a biblikusok közvéleménye az
elohista tradícióhoz kapcsolja. Előfordul azonban benne a Jahve név is, s így föl
teszik, hogy az alapjában elohista szövegbe [ahvísta elemek is vegyültek, tehát az
elbeszélés a jahvistából sem hiányozhatott. De -az istennevek e szabálytalan elő

fordulásából egyre többen következtetnek arra is, hogy a períkópa eredetileg mínd
két ősi tradíciótól független, önálló életet élt, talán épp a Morlja-hegyt szentély
alapítási hagyományaként, s csak a jahvista és elohista tradíció egybeötvözésekor
került az Ábrahám-történet jelenlegi rendszerébe. Annyi bizonyos, hogya jelenlegi
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elbeszélésen egy ősibb, másként súlypontozott történet körvonalai sejlenek át. En
nek az ősi történetnek Sitz im Lebenje egy olyan szentély kultikus rendje lehetett;
amelyben következetesen tilos volt minden emberáldozat. Ennek megfelelt az el
beszélés eredeti csattanója is: Isten visszaadja Izsákot Ábrahámnak, mert eluta
sítja a Kánaánban szokásos ember-, illetőleg gyermekáldozatokat.

A perikópa akkor kerülhetett az Ábrahám-történet mai egészébe, amikor már
nem kellett külön hangsúlyozni azt, hogyagyermekáldozat a Jahve-vallástól
idegen gyakorlat. Itt - akár az elohista és a jahvista hagyományban, akár a kettő

egyesítéséből származó közös tradícióban - az egykori alapítás-történet eredeti
teológiai hangsúlya el vész. A Genezis Ábrahám-történetének teológiai súlypontja
a 15,6: "Hitt Ábrahám Jahvénak, és ez megigazulásul számított be neki". Ennek az
erőtér-alakító központnak rendező hatalma domborította ki a Morija-hegyí áldozat
történetében Ábrahám szerepét, ez ábrázolta úgy az egész eseményt, mint próba
tételt, Ábrahám hitének próbáját és bizonyságát. A kettős fénytörés mindenesetre
megnehezíti a perikópa pontos értelmezését. Mindenképpen számot kell hát vet
nünk vele, de a szöveg múltjára vonatkozó föltevések nem feledtethetik velünk a
foghatót: a Szentírás sugalmazott szövege az, amelyiket most kezünkben tartunk,
teológiai szempontból tehát a jelenlegi szövegösszefüggés igazít el. Erthetően erre
támaszkodik az egész későbbi teológiai eszrnélkedés: a Bölcsesség könyvének meg
a Sziracidésznek s a Zsidókhoz írt levélnek utalásai. "Hittel áldozta fel Izsákot
Abrahám, amikor próbára tette Isten" - mond ía az utóbbi (11,17), s ezzel ke
ményre húzza a Gen 22. epikus előadásának eszmei tartalmát.

"Megkísértette - vagy: próbára tette - Isten Ábrahámot". A nisszah - pei
radzein - tentare igével az egész esemény értelmét akarja megragadni a Genezis
szerzője, Bauer bibliai szótárának adatai szerínt az Úszövetség ezt az igét hasz
nálja "einen Versuch, eine Erfahrung machen" értelemben, de amellett - a vallási
nyelvhasználatban - "erproben, prUfen" jelentésben is. Az igével jelzett cselek
vés alanya némelykor ember, máskor a Sátán, de nemegyszer - mint itt is 
maga az Isten.

Az elbeszélés saját szövegében a keret kapaszkodópontja a 12. vers. Amikor
Ábrahám kinyújtja kezét és megragadja a kést, hogy föláldozza fiát, Jahve angyala
megtiltja neki, s azt mondja: "Most már tudom, hogy féled az Istent! Nem tagad
tad meg tőlem egyetlen fiadat." Eszerint a tentatio Ábrahám istenfélelmének ki
puhatolására való volt. Csakhogy ez nyilván durva antropomorfizmus: a minden
tudó Isten nem szorul rá arra, hogy kísérletekkel bizonyosodjék meg valamiről.

Nézzünk hát megfelelőbb jelentés után! A vtzsgált ige némelykor "bűnre csábít"
jelentésű. Ilyenkor - például a Jób könyvének keret-elbeszélésében - alanya a
Sátán. Ebben az értelemben mondja ki Jakab levele az egyébként zsidó teológiá
ban is közismert igazságot, hogy "Deus neminem tentat" - "Isten senkit sem csá
bít bűnre". Voltak, akik a Gen 22,1 nisszahját mégis ezzel a jeléntéssel próbálták
vísszaadni, sőt akadtak rabbinikus magyarázók, akik (á ll. és 12. versben szereplő

angyalra is hivatkozva) Ábrahám tentatiójáért éppúgy a Sátánt tették felelőssé,
mínt Jób megkísértéséért.

Az atyák értelmezési kísérleteitD. Lerch (aki 1950-ben terjedelmes monográ
fiát írt a Gen 22 értelmezésének történetéről) két típus köré csoportesttotta. Az
egyik típus legfontosabb képviselőjeként Origenészt említi, a másikat Szent Ágos
tontól eredezteti. Origenész a "tentavit"-nak "válaszútra állította, próbára tette"
jelentést tulajdonít, s a próbatételt valódinak állítja: "quae fidem discutiat 
amelynek az a célja, hogy a hitet megrostálja". Ágoston hangsúlyozza, hozv Ábra
hám tentatiója Isten számára nem ismeretforrás, citálja Jakab ,.Deus neminem
tentat"-át, s végül azt írja: "Tentatur Abraharn ... ut pia eius oboedientia probare-
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tur saeculis in notifiarn proferenda, non Deo: kisértésbe esik Abrahám, hogy isten
félő engedelmessége megmutatkezzék - a jövendő századok, s nem Isten előtt."

Lerch azt veti szemére Agostonnak, hogya teológiai tisztaság érdekében, mintegy
Isten mindentudásának védelmében Abranám megkísértését megfosztotta lélektani
realitásától, igazi drámaiságától, s merő demonstrációvá üresítette. Fájdalmas eité
vetvedésként könyveli el, hogy az egzegétíkaí hagyomány egészen Luthertg Agos
ton nyomain jár.

Valószínű azonban, hogy ez a kemény ítélet az ágostoni gondolat félreértésén
alapszik. Való igaz, Agoston nem írja le Ábraham belső küzdelrnét, de hitének
megnyilvánulását mégsem gondolja talán merőben külsőséges folyamatnak. Gon
doljuk csak meg, hogy Agoston a Hexaémeront is vízionáriusan értelmezi! Isten
megteremti a világot, egyszerre, készen, s bemutatja, amit alkotott: így bontakozik
ki annak időbeli dirnenzíója, Lenni - legalább teremtményként lenni .:..- Agos
tonnál annyi, mint megmutatkozni. Igy van ez Ábrahám hitével is. Isten gyökerében
ismeri Abrahám hitét, rnielőtt még tettekben megnyílatkoznék. De meg kell nyi
Iatkoznía ahhoz, hogy legyen, hogy valóságát ne csak a· világ, hanem maga Ab.J
rahám is megismerje és realizálja. Az időben kibontakozó relatív lét és terem
tett szabadság valódiságát igyekszik Agoston ezzel a fogalmi rendszerrel megközelí
teni; s egyáltalán nem sikertelenül.

Hogyan zajlott le Abrahám megkísértése, próbatétele? A Biblia szerint Isten
nevén szólította, majd megmondta neki, mit kíván tőle. Sartre nem érti, miféle
hang-jelenség lehet elegendő ahhoz, hogy egy apát fiának megölésére rábírfon. Nor-.
mális ember - szerinte- ha ilyen felszólítást hallana, hallucinációnak minősítené

s nem isteni parancsnak. Csakhogy hiba volna ennyire szó szeririt értelmezni a.
Biblia szövegét, A Szentírás azt mondja el, hogy mi történt: Isten közölte Abra
hámmal az akaratát. De nem világosít fel arról. hogyan közölte. Ha megpróbálta
volna, egy, a történelemben eladdig csaknem páratlan s azóta is párját ritkító ese
ményről kellett volna emberi szavakkal, közérthetően számot adnia. Isten szemé
lyes kontaktust teremt Abrahámmal. Mit élt át akkor Ábrahám? Ki tudja azt?
Csak Ő, s elmondani nyilván nem tudhatta ő sem. Bizonyosan nem csak szavakat
hallott, amiket hallucinációnak mínő síthetett volna; talán nem is érzékelt semmi
hanghoz hasonlót. A Biblia Istennek Abrahámhoz való közeledését szándékosan
antropomorf módon írja le, mintha ember állna szóba az alárendeltjével. S teszi
ezt' annak a szent sztereotípiának alkalmazásával, amellyel általában leírja? 
inkább jelzi Isten személyekhez hajló megnyilatkozásait. Ilyen sztereotípía, hogy
Isten sz6l, hogy néven szólítja Abrahámot stb.

Miben áll Abranám megkísértetése ? "Fogd a fiadat, egyszülöttedet, akit sze
retsz, Izsákot ... és mutasd be egészen elégő áldozatul!" A rabbinikus magyarázok
nemhiába hívják föl a figyelmünket az egymásra torlódó értelmezök érzelmi hangsúlya
ra. Az Isten szájába adott parancs nem elemzi, de megdöbbentő tömörséggel elénk
villant j a, hogy milyen szívszorít6an nehéz dologra kell Abrahámnak vállalkoznia.
Origenész szerint a földi, atyai szeretetet (amor carnís) kell istenszeretettel le
győznie. Am Izsák nemcsak szeretett és egyetlen fia Abrahámnak, hanem az ígéret
örököse is: nevének említése ezt idézi emlékezetünkbe. Abranám tentatiója ezért
díscutít fidem, ezért a hit próbája. Luther, majd Kálvin megrendítő elemzéssel
tárja föl Abrahám hitbeli válságát: "Deus, qui antea summus amicus videbatur:
nunc videtur factus índmícus et Tyrannus. Isten, aki addig legjobb barátjának mu
tatkozott, most mintha ellenségévé és zsarnokává változott volna" - mondja Lut
her. Kálvin pedig ezt az egyetemes megállapítást teszi: "notemus Deum servos suos
tentare non tantum quum subígtt carnis affectus, sed omnes eorum sensus redigit
in níhilum, ut ad plenam sui abnegatíonem eos adducat. lsten nemcsak azzal teszi
próbára szolgáít, hogy uralma alá hajtja földi vonzalmaikat, hanem minden érzéki
hajlandóságukat a semmibe szórja, hogy őket önmaguk teljes megtagadásáig el
vezesse."

Luther és Kálvin kissé egyoldalú, de föltétlenül lényegre nyitó elemzését Kier
kegaard építette tovább. O Izsák föláldozását Ifigénía föláldozásával meg Tit.us és
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Tiberius Brutusnak apjuk által hozott halálos ítéletével vetette össze. Agamernnont
a haza érdeke, Brutust az igazságosság parancsa késztette arra, hogy gyermekének
életéről lemondjon. Abrahám azonban "tettével kilépett az etikai rendből". "Ab
rahám egész cselekedete semmiféle viszonyban sincs az általánossal. tette tisztán
magánügy. Míg a tragikus hős nagyságát erkölcsi erénye jelenti, addig Abrahám
tisztán személyes erénye révén nagy... Miért cselekszik Abrahám? Isten - és
önmaga kedvéért. Isten kedvéért, mert Isten hitének bizonyítását követeli tőle, ön
maga kedvéért, mert bizonyítékot akar szolgáltatni." .

Kierkegaard elemzése nyilvánvalóan az egymásra boltozódó létrendek (esztéti
ka, etika, hit) sajátos eszmerendszerével kapcsolatos. De mint Luther és Kálvin
elemzéseiben, ebben is szembeötlő a zseniális lényegre utalás: Abranámtól valami
olyasmit kíván az Isten, amire a megszekott erkölcsi kategóriák szerint nem ke
rülhetne sor. Olyan válságba sodorja, amelyet csak akkor viselhet el, ha egészen
egyedülálló bizalommal sperans contra spem Istenre tudja bízni önmagát, átélve
a hivők folyton újrafogalmazott fölismerését: te vagy, aki van; s én vagyok, aki
nem vagyok. Nemcsak a hit próbája ez. Ha a Biblia szavával mégis annak ne
vezzük, csak azért tehetjük, mert a Biblia hitfogalma tágasabb a Lutherénál. Ori
genésznek is igaza van: Abranám szeretete is mérlegre kerül. Valami olyan maga
tartásformát provokál itt ki az Isten, amely egyszerre hit, remény, szeretet, enge
delmesség, megsemmisülés (vö.: Kálvin mondata!), amely az emberi szernélyíséget
teljesen kifordítja sarkaiból, és Isten karjába veti. A protestáns Lerch hasztalanul
próbálja itt kritikusan érvényesíteni utólagos, a reformáció teológtájából vett szem
pontjait. Isten valami olyan odaadást kiván Abrahámtól, amelynek csak rész-as
pektusait ragadhatja meg egy-egy emberi szó, Erdékes - s számunkra egyáltalán
nem meglepő -, hogy az atyák egy része ennek az odaadásnak újszövetségi meg
felelőjét a szerzetesi fogadalomban fedezi fel.

Mit tesz Abrahám? Szó nélkül engedelmeskedik Istennek. Ez is a Biblia elbe
szélő művészetének nagyságát dicséri. Isten parancsoló szavára Abrahám válasza
míndig a tett. Csak egyszer alkudozik Istennel, akkor sem magáért, hanem Szo
doma és Gomorra lakóiért. Megrendítő ökonómiával beszéli el a szentírási szöveg
Abrahám tetteit. A targurnok elidőznek egy-egy mozzanatnál. De az értő fül az
egész sorozatából hallja kii igazán a belső megrendülést. Ábrahám korán fölkel,
maga nyergelt meg szamarát, hasogat fát, aztán két szelgájával és a fiával -még
mindig szótalan -elindul. Három nap az útja. Aztán gyalog, kettesben haladnak
tovább. Izsák vállán a fa, Ábrahám kezében a parázs. Mindnyájan emlékszünk
arra a néhány súlyos szóra, amelyet egymással váltanak.

Abrahám kész az áldozatra. Mert hisz. Miben hihetett? Az Újszövetség, amely
az evangéliumi hitfogalom húsvéti világában él, merészen ezt a húsvéti bizonyos
ságot fedezi fel Abranám hitében is. "Meg volt győződve arról, hogy Isten a halot
tat is föl tudja támasztani" - rnondja a Zsidókhoz írt levél (11,19). De a Rómaiak
hoz írott levél mintha pontosabb s óvatosabb volna: Abrahám "mindnyájunk atyja
Isten előtt, mert hitt abban, aki életre keUi a holtakat, s létre hívja a vnemléte
zőket" (4,7). Abranám hite húsvéti hit, mert a húsvétot készítő Istenre irányul:
ezért lesz "jutalma" Izsák szabadulása - Krisztus töltárnadásának szimbóluma -,
előképeként. De aligha lehetett kifejezetten húsvéti hit; vagyis aligha vetíthette
Abrahám elé precízen azt a bizonyosságot, hogy Isten képes és kész visszaadni Izsák
életét, ha egyszer annak áldozatként meg kell halnia.

"Abrahám, a ti atyátok' ujjongott, hogy láthatja az én napomat. Látta, és ör
vendezett" - mondja Jézus a János-evangélium szerint (8,56). Abrahám látta Jézus
napját, vagyis fölragyogott előtte a húsvét öröme, de csak akkor, amikor vissza
kapta Izsákot, s nem mielőtt kést fogott, hogy föláldozza őt. A cselekvés pillanatá
ban Ábrahám lelkében nem a húsvét fénye, hanem a nagypéntek sötétsége ural
kodott. Hite Mária hitében folytatódik majd, aki a kereszt alatt is állt, s akinek
a hite nem azért volt húsvéti hit, mert a húsvélra épült, hanem azért, mert hús
vétot nyitott.
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Ezzel a perikópa utolsó jelentős mozzanatát: Abrahám megjutalmazásat is
szemügyre vettük. A jutalom: Izsák, a helyettesítő áldozat lehetősége, Isten képé
nek megnyugtató tisztázódása, Jahve esküje és áldás-ígérete.

Abrahám áldozatának bibliabeli útja azonban nem zárul le ezzel az elbeszé
léssel. Az Úszövetség értelme az Újjal való kapcsolatában világosodik meg. Ennek
az eseménynek a teológiája is túlivel a Genezisen.

A Genezis elbeszélése s az Újszövetség rá épülő szövegeí közt a rabbinikus
hagyomány teremt kapcsolatot. Ennek adatait sokan s régóta kutatták, de kronoló
giájukat csak legújabban sikerült megnyugtatóan tísztázní. KAHLE eredményeit
fölhasználva Vermes Géza angol nyelvű disszertációja teszi ezt mag, s enr ek a
tanulmánynak [elentőségét - a téma, sőt az egész újszövetségi biblikus teológia
szempontjából - nehéz volna túlbecsülni.

A rabbinikus irodalom a Gen 22-ben elbeszélt esemény fejtegetésekor a Sze
leukidák vértanúság izgalmával teli korszaka óta egyre kevésbé követte a Gene
zis hangsúlyrendjét : egyre inkább Izsák szerepére figyelt. Izsákról a Genezis még
azt sem mondja el, hogy mílyen idős lehetett. A rabbinikus koncepció döntésre ké
pes ifjúnak látja, aki tudatosan vállalja a neki szánt szerepet, az áldozat szerepét.
Vállán viszi a fát, túri, hogy megkötözzék, sőt - mert "vérontás nélkül nincs
bűnbocsánat" - a kötelektől megsebesítve vérét is ontja. Igy válik Izsák egy vér
tanú kor eszményképévé, s a Gen 22-ben elbeszélt esemény a targumok, újra-előadá
sában így lesz - ismét? - elsősorban Izsák s nem Abrahám áldozatává.

A Krónikák könyve Morija hegyét azonosítja a Szion hegyével, amelyen a je'l'u
zsálemi templom épült. A késő rabbinikus hagyomány pedig az egész izraelita kul
tikus rendet Izsák-központúvá rendezi. A húsvéti bárány s a templomban naponta
bemutatott áldozatok Izsák áldozatárá emlékeztetnek, azt teszik jelenvalóvá. A vá
lasztott népet ennek az ős-áldozatnak érdeme emeli ki a pogányságból. általa ta
lál utat Istenhez.

Vermes tanulmányáig kétes volt, hogy vajon ezek az eszmék nem a keresztény
patrisztíka szotériológlájának, illetőleg Izsák-Krisztus párhuzamának hatására jöt
tek-e létre. Vermes bebizonyítja, hogy épp megfordítva történt. A keresztény teoló
giai eszmélkedés építette ki az Izsák-Krisztus tipológiát, s használta föl egész meg
váltástani rendszerének alappilléreként a zsidó teológia Izsák-szemléletét. Pálnál,
Szerit János evangéliumában, sőt a szinoptikusokban több nehezen megfejthető mon 
dathoz és pertköpához kínál megfelelő kulcsot ez a felismerés. Egyáltalán: hogy
Krisztus kereszthalála áldozat, az már ennek az Izsák-típológiának konklúziója
volna. Krisztus áldozata úgy folytatódik, illetőleg reprezentálódik a szentmisében,
mint Izsáké az Oszövetség áldozataiban. Vermes, szerint még az Ebed-Jahve éne
keket is az Izsák-Krisztus tipológia közvetítésével alkalmazza Krisztusra az Új
szövetség, már a szinoptikusok. Vermes megállapításait katolikus egzegéták is nagy
elismeréssel, meggyőző eredményként ismertetik. De joggal felvetődik bennünk a
kérdés: van-e kapcsolat a Gen 22-ben elbeszélt esemény kétféle súlypontozású meg
fejtése, interpretácíója közt, Lehet-e' hidat verni az Ábrahám hitéről s az Izsák ál
dozatának tipológiájáról szóló teológiai eszmélkedés közé? Ha nem, mindkettő eset
leges marad.

Mi azonban úgy gondoljuk, hogy ekét koncepció külön utakon elért eredmé
nyei egymásra vonatkoztathatók. A Genezis Abrahám-közporítú elemzése arra mu
tatott rá, hogy "az Istenhez járulónak hinnie kell" - azzal a nagypénteki sötét
séget is kibíró, egész emberi egyéniséget átfogó hittel, amellyel Abrahám hitt. Az
Izsák-spekuláció viszont azt mondja el, hogy Jahve a húsvét Istene, aki áldozat
árán megváltást készít, s az ember tökéletlen áldozatát saját fiának áldozatával
teljesíti. Mint egykor Abrahám, ő sem kíméli Egyszülött Fiát, annak vére árán
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szerez megváltást és föltámadást az emberiségnek. Ábrahámtól csak az az Isten
követelhetett ekkora hitet, aki maga is kész volt Izsákká tenni a Fiát. De Krisztus
napjának csak azok örvendhetnek, akik Abrahám hitével hinni hajlandók.

Abrahám áldozatának emléke nem maradhatott volna fönn, ha nem lettek
volna emberek, akik rezonálni tudtak tentatiójára; nyilván azért, mert maguk is
átéltek hozzá hasonlót. Szent István királyunk emléktelenül halt meg, mert ma
gányos óriásként nőtt ki kortársai közül. Abranámra emlékezett a népe, mert maga
is élte, amit Ábrahám élt, ősének próbatételében saját belső tapasztalásának elő

képét látta, magyarázatát találta meg.
"Kellett lenniük Izraelben koroknak és köröknek - írja Gerhard von Rad -,

amelyek különösen érzékenyen reagáltak Isten történelemirányító gondviselésének
rejtélyeire és paradoxonaira, és különös hangsúllyal ki akarták fejezni azt, amit
ebből élményszerűen megragadtak. A jahvista Ábrahám-történet egyenesen a betel
jesedés sorozatos elmaradásának témáját dolgozza ki: az ünnepélyes szavakkal meg
fogalmazott ígéretek újra meg újra veszélybe sodródnak ebben az elbeszélésben ...

_Az Izsák föláldozásáról szóló história minden előző történetnél szívet szorítóbb.
A legszélsőségesebb belső tapasztalások sávjába merészkedik, ahol maga az Isten
tűnik föl saját művének lerombolójaként, és az ígérettel megajándékozott embert
egészen az Istentől való elhagyattatásig juttatja." - "Kik voltak azok Izraelben 
kérdi ugyancsak von Rad -, akiknek életében, istenkapcsolatában ilyen tapasz
talásokra sor került?" Feleletül a prófétákra mutat. De rámutat arra is, hogy a
Verborgenheit Gottes s a hit belső veszélyeztetettségének tapasztalása az egyház
történetéri is végigvonul. Talán ezért említi meg a legszentebb percekben Abranám
áldozatát a Római Kánon ősi szövege, Ezért kerül a fiát oltárra emelő pátriárka
domborművű képe az ókeresztény szarkofágokra. Ezért beszél, ír róla Kierkegaard,
ezért' foglalkozunk vele mí is.

Kérdezhetnénk, hogy higgyünk Ábrahám hitével a kísértés-próbatétel, az Isten
rejtőzésének vagy csöndjének idején, ha nem volt részünk olyan kinyilatkozta
tásban, mínt Abrahámnak. Nos: a mí hitünkre áll Szent Pál szava. Fides ex audi
tu - hallomásból származik. Épp azokra a kinyilatkoztatásokra épül, amelyeket
közvétlenül nem nekünk, hanem Abrahámnak s hivő közösségünk atyáinak adott
az Isten. Lehet, hogy az emberek tanúságtételén át hozzánk érkező isteni szó hal

,kabb annál, amely fcözvetlenüj Ábrahám lelkébe hangzott. Halkabb, de teljesebb.
Hiszen a hozzánk közvetve eljutott kinyilatkoztatás már Krisztus napjának, a hús
vétnak örömhírével van teli.

BODA LÁSZLÓ

EGYHáZMOV~SZETI SZEMPONT~K I ZSINIT UTáN
Vallásos és liturgikus művészet

A liturgiára vonatkozó zsinati rendelkezések nem szólnak részletesebben a
vallásos és liturgikus művészet határozott elkülönítéséről. Ezt azonban már föl
tételezik. A 122. pontban az instrukció szővege erre enged következtetni, amikor
a "szakrális művészetben" a vallásos művészet beteljesítőjét látja. Az egyház
művészeti témákkal foglalkozó könyvek és tanulmányok többször megemlítik a
különbséget. Nálunk Doromby Károly egyik tanulmánya (Vigilia, 1952) már két
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-évtízeddel ezelőtt kitér erre a problémára és szükségesnek tartja hangsúlyozottan
. -emíítení, hogy " ... az egyházművészet ... semmiképpen sem azonos a vallásos tár

gyú művészettel". Ez a különböztetés él ugyan a köztudatban. de nem eléggé kör
vonalazottan. Pedig az egyházművész vagy a megújításra váró templombelső Iitur
,~ikus tárgyait tervező mérnök ma is találkozik ezzel az alapvető problémával,
éppúgy, mint a terveket megrendelő pap, illetve egyházi közösség,

A vallásos és liturgikus művészet elkülönítése természetesen nem lehet merev.
Bizonyos vonatkozásban kénytelen elvi síkon maradni. Az mindenesetre jól felis
merhető, hogya liturgikus művészet lényegesen nagyobb megkötöttségekkel jár.
..Jellemzője, hogy a szó legjobb értelmében szolgálni akarja a szetit szertartásol~at.

Erre az emlitett liturgikus rendelkezések is utalnak. Igen fontos tehát, hogy meg
feleljen a templomi alkalmazás feltételeinek. A szakrális művészet alapvető' kö
vetelménye, hogy - mint Doromby mondja - "összhangban legyen az egyház
szándékával és tanításával", A vallásos művészet egyéni vallásos érzést vagy él
ményt közöl, a liturgikus művészet a közösség áhítatának kifejezője. A vallásos
művészet témakörében megtaláljuk Istent, Jézus Krisztust, a szenteket vagy I1Z

üdvösség történetének eseményeit. Az ilyen művek lehetnek művészlleg rangosak,
kvalitásosak, mégsem feltétlenül alkalmasak a liturgikus használatra. A vallásos
művészet ugyanis szinte teljesen kötetlen. Az alkotó szubiektív hajlamainak, pil
lanatnyi hangulatának indítására éppúgy keletkezhet vallásos mű, mínt tartós hit
'ből, személyes, belső meggyőződésből. A vallásos művészet területére tartozik pél
daul Ady valamelyik istenes verse, Kondor Béla egy zöld tónusú keresztre feszí
tett Krisztusa vagy a zenében Kodály Psalmus hungaricusa. Egyik sem sorolható
azonban a liturgikus művészet körébe.

Különös, de előfordul, hogy egy liturgiailag egyébként kifogástalan vallásos
mű pusztán külsődleges okokból nem kerül az egyházrnűvészetbe, Például a kép
mérete nem megfelelő, vagy pedig a zenei rnű időbeli kategóriája az, ami túllépi
a megkivánt kereteket. Beethoven Missa solemnise is főként hatalmas méretei
miatt kívánkozik előadóterembe. Templomi előadása - ha a megfelelő követel
mények biztositva vannak - színtén lehetséges ugyan, de a liturgia keretein kí
vül. Általánosabbak persze az olyan jellemző vonások, amelyek a vallásos művet

belső adottságai alapján zárják ki a liturgikus művészetből, Van vallásos zene,
amely hangvételével nem felel meg a "szentzene" követelményeinek. Van kép vagy
szobor, amely vallásos témájú ugyan, de élményét tekintve merőben szubjektív,
vagy egy beteges lélek vallomása, amely pszichopatológiai jellegével, torz vonásai
val sérti az egészséges vallásos érzéket. Ennek következtében nem alkalmas arra,
bogya hivő közösséget Istenhez emelje.

Szükséges azonban ez a megkülönböztetés azért is, hogy másfelől jobban meg
tudjuk ítélni a vallásos művek sajátos jelleget, hogy ne várjuk tőlük azt, amit
jellegüknél fcgva nem várhatunk, minthogy nem liturgikus céllal készültek. Ró
nay György Júdás című színjátéka például vallásos témájú, a középkori népi
passiójátékok ihletésére íródott, de nem templomi, liturgikus előadás szándékával.
Nyelvében azért szókimondóbb, az élet realitásait leplezetlenebbül átfogó színjáték,
akárcsak a hajdani passiók, vagy akár Claudel egyik-másik műve. Az ilyen szó
kimondó nyelvezet a hasonló szándékú darabokban a művészi ábrázolást szolgálja,
Aki. viszont csak a templomi vallásosság vagy a liturgikus nyelv stíltzáltsága
szemszögéből olvassa, könnyen félreérti a művet, esetleg botránkozik is rajta.

A vallásos és liturgikus művészet határozott megkülönböztetése persze nem
mentes a problémáktól. Fölvetődik a kérdés: lehet-e az ars sacra egyáltalán igazi
művészet, ha az alkotót előírásokkal köti meg? Mert az egyházművészet - mínt
említettük - megköveteli az alkotó részéről a körülhatárolt feladato khoz való
alkalmazkodást. Vajon nem megalkuvás ez? Nem jelenti az egyéniség feladását s a
hiteles élmény mellőzését? Nem jelenti valamilyen alacsonyrendű, .Jcözízlés" ki
szolgálását? Az egyházművészet nem követel ilyet az alkotótól. Megkívánja viszont,
hogy a művész bizonyos tekintetben lépjen ki a maga sajátos. zárt világából. Nem
azért, hogya művet megfossza személyes hitelétől,élményszerűségétől. Sokkal
-inkább azért, hogy az alkotó a tárgyi követelményeket magáévá tegye, azokat át-
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gondolja és átélje, Mert így képes arra, hogy rnűvészí értékű, egyéni Invencíójú,
de egyben a liturgikus célnak megfelelő művet alkosson. Ehhez szükséges a litur
gia, sőt a korszerű teológia -ismerete, legalábbis a feladattal kapcsolatos kérdések
ben (erről még bővebben lesz szó), Egyházművészeti képzettség híján szelgálhatja
ezt a rnűvész és a hozzáértő pap párbeszéde, amely biztosítja az alkotás személyes
átélésének tárgyi feltételeit. Az is előfordulhat, hogya szakrális feladattal meg
bízott művész gyakorlatilag nem vallásos, de kész bizonyos belső átalakulásra,
melyet a feladat megkövetel. Matisse és Léger is úgy alkotott liturgikus vonátko
zású műveket,'mintha "önmagát győzte volna le". Az is előfordult már, hogy
ateista színész játszotta filmen a szentet, mégpedig igen meggyőzően.

Mindezek kétségtelenül kivételes esetek. Az igazi egyházművészet csak hitből

és belső meggyőződésből fakadhat. Mert mint Somogyi Antal megfogalmazta: "Csak
a hiteles élménynek van meggyőző ereje". A strukturalista szemlélet legföljebb
arra figyelmeztet, hogy ezt ne az alkotó mondja el, hanem a mű,

A szubjektív világ féltése akkor sem indokolt, ha liturgikus művészetről van
szó. Az igazi művészet ugyanis lényegesen többet ad, mint az egyéniség exhibi
cionista kívetítését, Az egyérten kívüli valóságról vall, közösségek élményét fe
jezi ki egyéni módon. A vallás irányában fogékony alkotónak tehát aligha kell
féltenie művészetét, ha az tárgyi követelményekhez, előírásokhoz igazodik a szak
rális keretekben. A liturgia szolgálatában is alkothat egyénit és művészit, akkor
is, ha a közösség áhítatának válik kifejezőjévé.

Esztétikai döntés - A szempontok ütközése

Az egyházművészet éppen megkötöttségei, objektív követelményei miatt a meg
oldásí szempontok feszültségi terét teremti meg. Esztétikai mérlegelést és döntést
kíván. Megkövetel továbbá bizonyos érzéket a helyes állásfoglaláshoz. A fölme
rülő szempontok ugyanis több vonatkozásban ellentétes igényeket támasztanak,
miritegy dialektikus formában jelentkeznek. Mind a tervező, mind a megrendelő.

illetve a rnűalkotás befogadásában érdekelt közösség találkozik tehát azzal a je
lenséggel, melyet a "szempontok ütközésének" nevezhetünk.

Vegyünk csak néhány típusos példát. Az alkotó egyéni elképzelése olykor üt
közik a liturgikus előírásokkal vagy a közösség igényeivel. Vannak igen kvalitá
sos tervek, amelyek egyházművészeti vonatkozásban sem számolnak eléggé a kör
nyezet adottságaival. Az elgondolt forma ütközhet a rendelkezésre álló anyag mi
nöségével, kötöttségeível. Vagy pedig - amiről alább szólunk -- az egyszerű

forma szembe kerül az egyénítés követelményeível. Az sem ritka eset, hogy egy
nagyszabású elgondolás szerényebb anyagi keretekkel találja magát szemben. Elő

fordul, hogy a szentély tágas és magas térsége tömbszerű formát igényelne a szem
benoltárbeáUításakor, a rendelkezésre álló faanyag viszont inkább az áttört for
mákhoz alkalmas. A kőből, márványból készült szembenoltár körül a fából ké
szült ambó s a sedilia csak stílustöréssel oldható meg stb.

Olyan szempontok ezek, amelyek egybehangolása egyáltalán nem kőnnyű, s a
tapasztalat szerint többnyire heves vitákat szokott kiváltani. Még az egyházmű

vészeti bizottságok tagjainak megbeszélése is azt tükrözi, hogy bizonyos esetekben
a döntés lassú folyamat eredménye, mert különféle szempontokra kell tekintettel
lenni. Ebben a vonatkozásban kétségtelen hasonlóság mutatkozik az etika és az
esztétika között, "Az etikai döntések kérdéseit azonban az egzisztencialista filozófia
részletesen kidolgozta. Esztétikai téren az ilyen döntések nagyrészt még mindig a
jó érzéken múlnak, bár kétségtelenül vannak elvek, amelyekre támaszkodni le
het. Az elvek alkalmazása azonban épp az említett szembenállások miatt válik
nehézzé.

Hogy milyen problémák adódnak a szempontok ütközéséből. arra vonat
kozóan igen tanulságos tapasztalatai vannak a múfordításnak.. Az idegen nyelvú
versek műfordítói jól tudják, hányféle szempont merül föl ilyenkor, s hogy vala
mennyi szempontnak eleget tenni lehetetlen. Ekkor jelentkezik az esztétikai dön-
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tés igénye, amely arra irányul, hogy a műfordítás a lényeges szempontokat jut
tassaérvényre a kevésbé lényegesekkel szemben. Ismert példa Tóth Árpád neve

4zetes Verlaine-fordítása, az Úszi dal, amely a francia nyelvű vers lényeges elemét,
zeneiségét (abban is a gordonkázó o magánhangzókat) adja vissza nagyszerűen.

Ehhez hasonló esztétikai problémákkal találkozunk templomaink belső te
rének megújításánál. a tervek elbírálásánál, a liturgikus tárgyak térbeli elhelye
zésének vitái során. A fő törekvés itt is az, hogya lényeges szempontok jussanak
érvényre a kevésbé lényeges szempontokkal szemben. Az ilyen esztétikai döntések
nél nem tagadható az érzék fontossága. Nem elég azonban az ilyen vélemény: "Én
ügy érzem, hogy ..." Fontos szerep jut tehát az értelmes megindokolásnaf, amely a
rnűvész és a megrendelő, illetve az egyházi közösség párbeszédében az érzések kü
Iöní'élesége és változékonysága közepett rendet tud teremteni, elősegítve a meg
felelő megoldást. Mert ilyen esetekben a tekintélyekre való hivatkozás sem ele
gendő.

Az egyik legáltalánosabb problémát a forma típusos és egyéni jellegének üt
közése veti föl. Ismert dolog, hogy a modern egyházművészet mennyire kedveli
az egyszerű formákat, ugyanakkor pedig mennyíre kerülni igyekszik a sablonfor
mákat. Csakhogy minél egyszerűbb az esztétikai forma, annál kevésbé egyéníthető!

A két szempont tehát nyilván ütközik. Vegyünk egy szélsőséges példát. A kocka
vagy a gömb a legegyszerűbb geometriai forma, mindkettő egyénitése épp ezért
csak akcidentális, külsődleges lehet (azzal például, hogy anyagukat vagy méretüket
változtatjuk meg). Itt azonban az egyszerűség nyilván akadálya az egyéni meg
formálásnak.

Alkalmazzuk ezt a szembenoltár esztétikai formájára. A döntés problémája itt
is jelentkezik. A Iegegyszerűbb, típusos forma a kő esetében általában a vastag
menzalap, tömbszerű tartó részen. A fából készült menzalap esetében többnyire
a kétoldalt elhelyezett vastag deszkalap-lábazat nyer alkalmazást. Utóbbinál az
üres középrész ad variációs esélyeket, lehetőleg a fa természetes erezetének és lap
formájának felhasználásával, segítségül híva a modern építészet, valamint egyház
művészet ilyen vonatkozású eredményeit, tapasztalatait. Az igazi egyénítés struk
turális jellegű, tehát a terv szerkezeti elemeiben mutatkozik meg. Ugyanakkor
funkcionális, azaz tekintettel van a liturgikus tárgy rendeltetésének szempontjaira.
Ehhez képest csak külsődlegesen egyénítí a formát valamely felírás vagy a litur
gikus tárgyra (oltár, ambó) helyezett díszítő elem, szímbólum (pl. a Krisztus-rno
nogram), Adott esetekben ezzel is be kell érnie a tervezésnek, de jó, ha az eszté
tikai alapproblémák tudatosulnak.

, Már Guardini rámutatott a liturgikus művészet alapvető kettősségére. amely
feszültséget hoz létre az objektív igény és az egyéni formálás szempontjai között.
Az ellentétes tendenciákban keresni kell az egyensúlyt. Ha ugyanis a terv elto
lódik a közös jegyek irányába, könnyen sablonossá válhat; abba a kísértésbe esik,
hogyegyszerűen átvegye a meglevő, típusos formákat. Ha a terv csak az egyéni
ség szempontjaira figyel, könnyen az öncélú formalizmus áldozata lehet. A két
szempont egyensúlyának klasszikus példái agótiltus katedrálisok. Azonos stílusban,
azonos struktúrával, azonos funkciót betöltve tudnak olyan egyéni formákat föl
mutatni, mint a párizsi Notre Dame, a kölni dóm vagy a bécsi Stephans Dom.
De ugyanezt el lehet mondani a modern templom-építészet jó néhány remekéről is.

Ezek az ismert példák segítik tisztázni a mai egyházművészet számunkra
adódó problémáiból azokat a szempontokat, melyeken gyakran vitatkozunk egy-egy
szembenoltár, ambó, pasztofórium stb. tervével kapcsolatban. Vannak persze ter
vek, amelyek gyanútlanul siklanak el az említett esztétikai problémák mellett,
s a belső érzék nem bizonyul mándig elégséges eligazító normának.

81



A hivő közössé&" szerepe

A szempontok ütközésének igen jellemző típusa a rnűvész és a hivő közösség
szemléletenek gyakori különbözése, Sokfelé tapasztalható, hogy az új formákat a
hivek idegenkedve fogadják, Az alkotó ilyenkor úgy érzi, hogy ki van szeigál
tatva egy olyan közösség ízlésének, amely zömében alig ért a múvészethez, vagy
egyszeruen képtelen szabadulni a hagyományos, megszekott ábrázolásmódok kép
zeteitől. Ilyen tapasztalatok birtokában hajlamos arra, hogy a hivő közösségben
ne lásson mást, mínt alkotó egyémségének újabb akadályát.

A két szernléletmód feszültsége olyan problémákat vet föl, amelyekre keresni
kell a megoldást. Két fontos szempont míndjárt leszögezhető. Egyfelől nem lehet

.ketséges, hogy a művészí igényt nem szabad feladni. Másfelől a hivő közösséget
nem lehet mellőzni, azon a címen, hogy úgysem ért az egyházművészethez. A mű

vész elmegy, a hívek pedig ott maradnak és ők használják a templomot, malyben
a közösség áhítata főszerepet kap. Az egyházról szóló zsinati rendelkezések is ki
térnek erre. A hivő embereknek - szögezí le a konstitúció - "hozzáértésükhöz
mérten módjuk van rá, hogy véleményt nyilvánítsanak az egyház javát illetően".

Ez a jog gyakorlatilag a képviselő-testület közvetítésével szokott érvényesülni. De
hogyan szolgálja ez valóban a művészet és az egyház "javát"?

Fontos szempont a hívek előkészítése (kozös megbeszélések, vetítés). Erre szép
példákat sorakoztat föl a gyakorlat. Vannak persze hiányosságole is ezen a téren.
- Egy másik, idevágó szempont viszont kevésbé tisztázott. Nincs eléggé elren
dezve, hogyan kapcsolódhatnak be a templombelső megújításába az egyházközség
hez tartozó iparos szakemberek? Mert az volna az ideális, ha az új liturgikus tár
gyak az ő közrernűködésük nyomán kerülnének a megújuló térbe. Sok helyen ez
természetes. Sajnálatos viszont, hogy számos esetben előfordul a kontárrnunka is,
ha az ilyen műves (asztalos, fafaragó, kovácsoltvas formáló) kellő hozzáértés nél
kül, magára hagyatva "tervez" és állít be a templomba ambót vagy más liturgikus
tárgvat. sőt esetleg festési feladatra is vállalkozik. Ezt nyilván nem lehet meg
engedni. Előfordul viszont az is, hogy a vissza'élések nyomán egyes helyeken le
mondanak a helybeli iparos szakember közrernűködéséről, Pedig kellő irányítás
esetén elkerülhető a nem kívánt öntevékenység. A körültekintő tervezés lehető

séget ad az ilyen képességek gyümölcsöztetésére, megadva a kellő irányítást.
A tapasztalat szerint a hivő közösséghsz tartozó iparos szakember nem egy

esetben még az anyagok (kő, vas, fa) felhasználásával kapcsolatban is hasznos
tanácsokat tud adni. Egyes esetekben pedig meglepő érzékkel szól hozzá a litur
gikus tárgyak esztétikai formáihoz. A hivő közösség tagjainak ilyen megbecsülése,
képességeik tiszteletben tartása és fölhasználása a zsinati határozatok szellemében
szolgálja a hivő embernek egyháza életében való tevékeny részvételét. A világiakra
vonatkozó rendelkezések értelmében a lelkipásztornak úgy kell vezetnie a híveket,
hogy azok "hozzájárulva az egyház [avához", vele együtt munkálkodjanak a "kö
zös mű érdekében".

Formák és asszociációk

Mind elméleti, mind gyakorlati szempontból többször fölvetődik az egyházmű

vészeti alkotásokkal kapcsolatban, hogy milyen asszociáci6kat ébresztenek a szem
lélőben. A legegyszerűbb hivő éppúgy érzékenyen reagál például a liturgikus tár
gyak keltette asszociációkra, mint az esztétikailag képzett szakértő. Az utóbbi
érthető. A művészetben ugyanis jól ismert jelenség, hogy az alkotás nem mond
ki mindent, hanem megindítja bennünk az asszociációk termékeny kapcsolatait.

. Az a tény azonban már meglepő. hogy az egyszerű ember és az esztéta ítélete
mennyíre képes találkozni ebben.

Persze a liturgikus céllal készült művek tervezőjét sem lehet minden tekin
tetben felelősnek tartani. Közismert pszichológiai tény ugyanis, hogy a képzettár-
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sitásnak merőben szubjektív oldala is van. Tehát a szernlélőn is múlik, míre asz
szociál. A gondos tervezés mégis ügyel arra, hogy a kép, szobor vagy a liturgikus
Lerendezésí tárgy ne keltsen szakrális rendeltetésétől idegen asszociációkat. Zavaró,
ha Szent Józsefet csak baltával ábrázolja a kép vagy szobor. Nem szerenesés az
íróasztalhoz hasonló, a kony ha asztalszerű, még kevésbé a zsúrasztalt idéző szem
oenoltár, sem a kottatartó asszociációját keltő legile.

A szimbólumokkal kapcsolatos viták, megbeszélések szintén lényegében az
.asszociációk problémájával kapcsolatosak. Mire gondol a mai ember e,gy bárány
szunbólum láttán?' Ebreszt-e termékeny asszociácíót a hal-szimbólum ? Milyen
Jl:épzetek társulnak ma a Szentlélek galamb képében való ábrázolásához? (Egy
ISKolásnak az esztergomi Keresztény Múzeumban erről a békegalamb jutott eszébe.)
Igen figyelemreméltó az a következtetés, melyet ezzel kapcsolatban az Országos
.Egyhá2;művészeti Konferencia levont: a hagyományos keresztény szimbólumok kö
züí ma már nem alkalmazható valamennyi azon céllal, hogy valami jellegzeteset
.mondjon a hitről; ezért lehetőleg magát a liturgikus tárgyat (szembenoltár, ambó)
J..ell úgy megforrnální, hogy az egyben szírnbólummá is váljék. Mindez még foko
zottabban kiemeli. a liturgikus formák asszociatív szerepét.

Vizuális teológia

A mai egyházművészetnek egyik legnagyobb problémája - különösen hazai
vonatkozásban - az, hogy megtalálja a kellő összhangot korunk teológiai szem
léletével. Régebben is voltak ilyen problémák, de ezek ma valahogy tudatosabban je
lentkeznek. Tudatosul bennünk a szó-íntormácíó és a kép-információ rokonsága, amely
az egyház életében ugyanazon valóságokra vonatkozik. Ennek következtében fo
kozottan jelentkezik az igény, hogy az egyházmiivészet lépést tartson a teológia
1ejlődésével, szinkronban leg1Jen a teológiával, objektiváci.óiban a vizuális teológia
-szerepét töltse be, amennyíben a látás érzékével megragadható formákról van szó.

A zsinati rendelkezések utalnak arra, hogy az egyházművészet fontos feladata
a transzcendens valóság érzékeltetése. A szakrális műveknek arra kell törekedniök,
hogy "a termeszetfölötti igazi jelei és képei legyenek". Mínthogy a magasabb di
menzióba tartozó az alacsonyabb dimenzióba Ievetíthető (pl. kocka a síkba), az
€gyházművészetnek is alapproblémája az érzékfölöttinek az érzékelhetőben való
oiyan cibrázolása, amely az adott korlátolc között a lehető legigazabb és leghite
lesebb, egyben pedig kellően korszerű.

Tudjuk, hogy az egyes koroknak megvan a sajátos szellemisége, világképe,
szernléletmódja. Ismert dolog, hogy mennyíre tükröződött a teológiai szemlélet a
régebbi korok Krisztus-ábrázolásain,. Az ókeresztény bazilikák arany háttérben áb
rázolt, dicsőségbe öltözött Krísztusa után jött a gótika, amely a szenvedő Krisz
tust állította a középpontba, expresszíonísztíkus erővel. A barokk érzelmi dina
mikával áthatott Krisztus-ábrázolásai után a múlt században megfigyelhető a
1eatrális megközelítés jelensége. Igazában két irányból fenyegetett a vizuális teo
lógiától való elidegenedés. Az egyik a reneszánsz, amely a hangsúlyozottan "földi
szépség" igézetében kevésbé fogékonya transzcendens érzékeltetésére, és mítológtaí
-elemeket is bevon az egyházművészetbe (szárnyas angyalkák). A másik az egvéní
rnísztika áhitata, amelyamelIre kihelyezett, tövissel, lánggal "ékesített" Jézus
'Szíve képeken, szobrokon nyilvánul meg. Mindkettő idegen a mai ember szá
mára.

Vajon mi jellemzi korunk szemléletét ebből a szempontból? Számos jel mu
tat arra, hogy ama hivő embere és teológusa Krisztus emberségén keresztül akar
rásejteni Krisztus isteni voltára. Mivel pedig korunk világképét alapvetően jellemzi
a fejlődés gondolata, különleges hangsúly esik előttünk a feltámadás tényére,
amely hitünk látókörében döntő módon érinti a világ, a történelem és az ember
sorsának sszkatologtkus távlatait.
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A keresztre feszített Krisztus e hatalmas teológiai koncepciót tekintve már
nem áll a hivő szemlelet középpontjában úgy, mint régen. A teológia kitágult
szemléletét követi a liturgia és vele az egyházművészet is, amikor előtérbe kerül
húsvét szent titka, a "paschale mysterium". Ez nem jelenti a régi szemlélet taga
dását, inkább szemléletünk módosulását. A kereszten függő Krisztus képe szerve
sebben illeszkedik a megváltás eseménysorának egészébe (születés, halál, feltá
madás), minthogy nagypéntek húsvétvasárnapra utal.

A jelen teológiai szemléletére is jellemző a pozitív beállítottság és a lényeg
kiemelése, ahogyan ez sokban jellemzi korunkat is. Ez a magyarázata annak, hogy
a bűneinktől megszabadító. értünk a kereszten szenvedő és meghaló Krisztus alak
jának centrális szemlelete helyébe iz feltámadt Vdvözítő lép. Ami pedig az ábrá
zolási médokat illeti, különös szerepcsere vehető észre. Az eddig többnyire reáli
san ábrázolt, keresztre feszített Krisztus alakja szimbolikus vonásokkal gazdagodik.
Kapcsolatba kerül például a húsvéti örömhírrel és az egyházzal. "Mert a kereszt
fán Elhunyt oldalából jött elő az egész egyház" - olvassuk a liturgikus konstitú
cióban,mely a kereszt gyötrelmeivel kapcsolatban is - meglepő módon - "bol
dogságot adó szenvedésről" beszél. Másfelől viszont a feltámadt üdvözítő kezében
idegenszerűnek hat a "királyi zászló", amely szimbolikussá stilizálja a husvéti
valóságot.

Ha tehát az egyházművészet megkísérli, hogy lehetőséged szerint vizuális
teológiává legyen, vállalnia kell a szemléletbeli megújulást, amennyiben ez még
nem történt meg. Természetesen nem gondolunk itt a hagyományos, művészi íz
léssel megalkotott feszületek mellőzésére vagy centrális helyükről való elrnozdítá
sára. Attól is sok függ, hogyan nézzük a feszületet, illetve hogyan beszélünk róla.
Ahol azonban az új teológiai szemlélet érvényesítésére lehetőség nyílik, ott érde
mes fontolóra venni a liturgikus rendelkezések említett szempontjait, nem feled
kezve meg arról, hogy a keresztség (újjászületés Krisztusban), az eukarisztia (az
örökélet kenyere), valamint a pünkösdi esemény, illetve jel is utal a "paschale
mysterium"-ra.

Az elmondottakkal kapcsolatban néhány kísérlet: a korpusz nélküli kereszt,
a kereszt fölé magasodo s a föltámadást sejtető Krisztus-ábrázolás, a kereszt-áb
rázolás a föltámadás örömét megérzékeltető háttérben stb. Kevésbé volna ,;szink
ronban a mai teológia szemléletével, ha például nagy felületen egymagában le
begve ábrázolnánk a megdicsőült Krisztus alakját. A mai teológiában és ige
hirdetésben ugyanis hangsúlyt kap a gondolat, miszerint Krisztus feltámadása és
megdicsőülése nem egyedi esemény csupán, hanem egyszersmind a világ és az
ember új életre támadásának hírnöke. Szűk területen persze már aligha nyílnék
lehetőség ennek ábrázolására.

Talán nem fölösleges megjegyezni, hogy a vizuális teológia emlitett szempontjai
megkérdőjelezik a feltámadással kapcsolatos témák absztrakt ábrázolását is. A
mai teológia ugyanis hangsúlyozza, hogy nem a lélek testetlen megdicsőülését kí
vánja kiemelni, hanem a test-lélek egységében létező ,ember átszellemülését.Ezt
megérzékeltetní azonban csak figurális formában lehet: Ez korántsem jelent rea
lisztikus' ábrázolást. Sőt a mai egyházművészet egyik izgalmas problémája épp il
transzcendens dimenziók korszerű érzékeltetése. Ezzel kapcsolatban nyilvánvaló a
szárnyas angyalkák mítologtkus jellege (ennek sohasem volt köze a teológiához).
De magát az angyalt sem kell ma már szárnyakkal ábrázolni. Meg kell keresni a
teológiailag hitelesebb ábrázolási formát. Ha ugyanis elfogadjuk a magasabb lét
dimenziót, ebből hozzánk "átrepülni" nyilván nem lehet, legfeljebb "megjelenni"
lehet a tér-idő dimenziós világban.

A vizuális teológia szempontjainak tudatosítása ilyenformán új ábrázolási mó
dokat nyit meg a ma és a holnap egyházművészete előtt. Ebben a tekintetben
pedig a szakrális művészet egy úton halad a profán vagy a vallásos alkotásokkal ~

a lényeget kereső, a mínél hitelesebb, ugyanakkor pedig mínél egyénibb és spi
rituálisabb ábrázolásmódok irányában.

84



JJJAS ANTAL

A BENCÉS REND VILÁGTÖRTÉNETE*
A történetírónak - munkája közben - egyik legjobban sugalló rnúzsája a

magány. E vonatkozásban egyik legszerencsésebb tudósunk Csóka Lajos, akinek
szinte anélkül, hogy kimozdulna szerzetesi cellájából Pannonhalmán, egy három
százezer kötetes könyvtár is rendelkezésére áll. Történetíróink és középkori iroda
lomtörténészeink egy része úgy tekinti, rnínt aka. magányában míntegy csak forrá
saival és önmagával folytat párbeszédet ifjúkora óta; közben-közben kírnozdulva
bár onnét, gyakorlati föladatok végrehajtására, bécsi levéltári kutatásokra vagy
oudapestí hivatali megbízatásra. De utána mindig visszahullva szeretett főmo

nostorába.
üti írta meg, egészen fiatal fejjel, még a harmincon innét, első nagy föltű

nést keltett tanulmányát a magyar kereszténység kezdeteiről, rendjének európai
történetével összefüggően. Azok részéről, akik a Milleniumi Történet megjelenése
óta ezzel toglalkoztak - vagy akár a nagyközönségnek még iskolai tankönyvek
ből - személyről személyra átadódó, meg nem vizsgált előzetes közvélekedés- volt,
hogy a magyarság megtérésé az Európát megtérítő bencés rend cluny irányzatának
munkásságából fakad. O nyúlt hozzá elsőnek ehhez a már-már mágikusnak tisz
telt, megkövesedett Cluny-fogalomhoz, amelyet afféle egyházi imperializmus meg
testesítőjének tekintett a magyar történetírás. Még annak akkor legutolsó modern
szintézise is. Csóka bátran és tárgyilagosan mutatott rá a cluny mozgalom lénye
gére, amely közvétlenül a nyugati szerzetesrend (közvetve az egész klérus és az
egyház) életén belül spirituális reformokra tört és mindenekelőtt az imaélet sze
repét restaurálta. Clunynek persze, hatalmas szereplőkön át, megvolt a maga ha
tása a magyar kereszténység formálásában, amint arra ő szabatosan rá is muta
tott; viszont nemzetünk kereszténységre térése mindenképpen sokkal összetettebb
lelki, politikai és egyházpolitikai folyamatok következménye. Ez ma már köztu
datként ivódott bele történetírásunkba, - sokan talán nem is tudják, hogy az
é érdeméből.

A másik ilyen alapvető jelenség-föltárás volt a fölvilágosodás iskolapolitiká
jának háttér-földerttése Mária Terézia korában. Ebben a tekintetben az addigi 
mondjuk így - ún. "katolikus történetföltogás'' apologetikus módon ítélte meg az
akkor adott történeti helyzetet. Nem vizsgálta a történeti hátteret. Egyoldalúan
ítélte meg Mária Terézia kora egyházellenesnek tekintett világnézetű és általában
tagadhatatlanul szabadkőműves befolyásoltságú főhiyatalnokait; nemzetellenesség
ből és katolikus-ellenességből fakadóaknak tartották iskolapolitikájukat. Csóka
Lajos tapintatosan és kíméletesen egészítette ki alakjuk megítélését, egész sor sze
replőt világítva meg a maga valójában, rámutatva törekvéseikben az indítóokokra.
Az állami iskolapolitikában a korszerűségre törekvő fáradozásaikra, s elfogultsá
gaik nyílt és őszinte megláttatása mellett . ismét csak illúzióktól szabadítva meg
a magyar katolicizmus - és nemcsak a magyar katolicizmus - "iskolakönyv
szemléletét". Tette ezt anélkül, hogy ez a megállapítása bármiféle ellentmondá
sokat válthatott volna ki a magyar katolikus élet akkori "militáns"-apologetikus
korában. Megállapításainak higgadt és szabatos valóságát tudomásul kellett venni;
tényszerűségeit el kellett ismerni. S a történetírás hatásaiban a legnagyobb érde
mek egyike, amikor egy, az addigi közfelfogással ellentétes ítélet mínt igazság fog-
lalja el helyét a köztudatot irányító művekben.' '

De még van egy jelentősége ugyane munkájának, Klasszikus egyszerűséggel

mutatkozott meg benne a történetírás egyik modern résztudományának. az ún. ar
kontológíának fontossága. Az "arkontológia". a minden államélet aktáit kiállító,
az államélet döntéseiben hol mögöttesnek látszó, hol pedig nyíltan előtérben álló

• Csóka J. Lajos: Szent Benedek fiainak vüágtörténcte, külöriös tekintettel Magyarországra.
(Budapest, Ecclesia Könyvkiadó, 1971.)
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hivatalnokok szerepét, a hivataloknak mínd önelvű fejlödését, mind irányító egyé
niségeinek személyét, [elentőségét kívánja megállapítani. Eleinte csak mintegy
kivételképpen a szürke eminenciásokét. Például mint amilyen az egészen modern
történelemben a magát tudatosan és szándékosan titokzatossá tevő Holstein szere
pe volt a Bismarck utáni nérriet leülügyek irányításában. Vagy az ugyancsak
magát elfedő kapucinusé, az ugyancsak romantikus József atyáé Richelieu mellett.
Csóka Lajos Mária Terézia iskolapolitikájáról írt műve a magyarság történetében
szereplő, kultúrpolitikát irányító hivatalok és főhivatalnokok markáns arcélét mu
tatta meg, vádak nélkül és panegiriszck nélkül. a maguk roppant Iontosságában.
Es hogy ennek fontosságára rámutassunk: a mai magyar történetkutatás, az Orszá
gos Levéltár anyagának nem kevesebb mínt százhúsz (!) folyómétert elfozlalő

Helytartótanácsi Jegyzőkönyvek gigászi nagy' és kétarasz vastagságú fóliókötetei
nek földolgozásán fáradozik. ÉpP9n háromszáz éven át, 1818-ig, valójában ez
volt a Magyarországot irányító bécsi hivatal, valósággal egy modern miníszter
tanács gyakori ülésezéseivel és kollektív munkájával, minden nagy és kicsiny
ügyben való döntéseivel.

Az e hivatal történetéről ma még folyó, teljesen tárgyilagos kutatómunkát
csak azért említettük, hogy rámutassunk Csóka Lajos előttünk fekv? munkájának
egyik legizgalmasabb részletére: ahol rendje világtörténetének magyarországi rész
letéről szólva kiemeli Pannonhalma sokáig tartó döntő szerepét, égyebek közt az
államügyek írásbeliségének intézésében, és mintegy itt látja a magyar arkontológia
kezdeteit. Főképp azokat a kezdeteket. amelyek a magyarság hagyományai fölött
való ítélkezés szempontjait eldöntötték ; középkorunk latin nyelvű magyar törté
netírásának kezdeteit irányították. Mert ezt is beledolgozza előttünk fekvő művé

he, nyilvánvalóan a magyar történelemben való előzetes kutatásai során szerzett,
tanulságok alapján. De még ne vágjunk a dolgok elébe, - érdeklődésének és mű

veinek fejlődését figyelemmel kisérve, éppen erről lesz szó.
Mert a második világháború után, amikor visszatért monostorába, a középkori

magyar történetírás és irodalomtörténet kezdetei kötötték le teljes érdeklődését,

mínt a pannonhalmi kéziratgyűjtemény őréét is. Véleményeit folyóirat-tanulmá
nyokban publikálta, s ezek tavalyelőtt a Tudományos Akadémia kiadásában könyv
ben összefoglaltan jelentek meg.

Megintcsak a katolikus történetkutatásnak olyan nagy nemzeti témáiról volt
szó, mint például a szentístvání Intelmek szerzőségének kérdése. Meg hogya leg
inkább körülvitatott pontok értelmezését hol lehet keresni? Mi lehet a valóság:'
tartalma Szent István, Szent Gellért és Szent Imre életrajz-Iegendáinak ? Olyan
130 év óta nyílt kérdések, rnint az, vajon ki lehetett Anonymus? Mikor és míért
írt? Milyen előzetes tájékozottságból merítették tudásukat első történetíróink. ~s
- például éppen államéleti működésük kapcsán - rnílyen célok irányították
mondanivalóikat ?

Csóka e tekintetben való véleményeinek kialakulását nem befolyásolta, hogy
milyen eredményre jutottak más kutatók, még akkor sem, ha azok rendtársai kö
zül kerültek ki. Akkor egyébként már készen állott egész rendjének történetérőf

írt munkája, amely a magyarországirendtörténetet is egyenrangúan tartalmazta.
de az eredetí kézirat a második világháború zivatarai folytán elkallódott. A művet

újra kellett írnia, és abba ezeknek az említett kutatásainak tételeit is beléol
vasztotta.

Mindenképpen újnak tekinthető kétkötetes munkája, főképp a nagyközönség
számára írva, tehát már csak azért is igen jelentős mű, mert magyar szempont
ból nem egy fontos újdonságot tartalmaz. Másrészt valóban világtörténelem, mert
a bencés rend története a VI. száradtól kezdve elválaszthatatlanul összenőtt Euró
pa, a XVIII. századtól kezdve pedig az egész világ történetével. Mindjárt előre
lehet bocsátanunk, hogy ez a rész is új és jelentős szemleletnek nemcsak alap
tételeit tartalmazza. de ki is fejti azokat. Azzal a józansággal, világossággal, amely
minden eddigi művének sajátja volt. Most sem akar mást, mínt csak az Igazsáaot ;
adott termetén minden történelmi igaz<ágot. Pedig ezt már előadni 'sem könnvű,
hiszen a bencés. rend története hihetetlen módon szétágazík. Átfogja Európa összes
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országait, valójában mínden egyes apátságot különböző korokban fejlődő és váltakozá
életével. Ezeket a kolostorokat időnkint egyes gócok fogják együvé, különböző irá
nyulásaí szerint. Ezek az irányok másfélezer éven át keletkeztek és elhaltak, vagy
ma is virulnak. Történeti szernélyíségek egész sora jelenik meg a rendtörténetben,
Szerit Benedek előttről egészen ma élő kortársainkig. Teljességliket adni: magába
foglal hauiológiai kérdéseket éppúgy, mint például tudománytörténeti eket : liturgia
történetit vagy éppen egyházpolítikalt. A szerzőnek ábrázolnia kellett fénykorokat
és hanyatlásokat.

Szemléletében Magyarország számára újnak nevezhető tétel _. és ez nagyon
Iontos -, hogy a szentbenedeki életeszmék kibontakozása, története, hatása: nem
korlátozható magára a bencés rendre; Iöldolgozandók ezeknek távolabbi kihatásai
is, mer t csak így kapjuk meg a bencés-gondolat teljes történetét. Ezen belül azon
ban természetesen: "A mi esetünkben a Hegulában látjuic azt a létesítő okot és.
eszmét, amely rendtörténetünket elíndtotta, annak sajátos egyéníségét megadta s
egységét biztosította ..." (L m. 8. old')

Ez az a horizont, amelyre biztos kézzel rajzolja föl rendtörténetének egyetemes.
távlatait. Az olvasó miridig tudja, hogy története mikor szól rendjének szűkebb

kozösségeíről, vagy egészéről, vagy pedig eszméinek a világi köztörténetre való
kiáradásáról. Ugyanez a tudatosság vezérli a történeti előadás egyéb részleteiben
is. Hiszen a tolla alá tolongó számtalan egyéniség míatt, nagyon könnyen válhatott
volna egész műve portrék és életrajzok sorozatává. A másik végletben pedig
eszméknek és azok történeti kihatásainak személyek nélküli történetévé. A kettő

kozött tart egyensúlyt. Mindenki, aki nemcsak maga írt történelmet, de akárcsak
olvasmányok által élte bele magát abba, tudja, hogy ez mekkora probléma. Egyes
nagyegyéniSégeknél - éppen a legnagyobbaknál - pedig különösen az.

Itt van míndenekelőtt magának Szent Benedeknek alakja. A rendhez tartozó
történetírókat esetleg mí sem tévesztheti meg jobban, mint az, hogyalapítójuknak
hagtológiaí nagysága kedvéért mindent neki tulajdonítsanak, ráaggatva a roppant
alakzatra, mínt valami tündöklően főldíszítendő karácsonyfára. a nyugati szer
zetesség alapításának minden érdemét. Csóka Lajos azonban tudja és ábrázolni
merí, hogy neki nagyon sok elődje volt mínd a keleti szerzetesség áttelepítésében,
mind a szerzetes életformának Nyugaton való meggyökereztetésében. Ilyen pél
dául a Tours-i püspök, a Pannóniából való Szent Márton, aki majdnemhogy a nyu
gati szerzetességnek alapítója lett, és maga Benedek is ennek a "majdnem"-nek
értelmezésében tisztelte, őneki ajánlva a montecassinói kolostort. Ugyanakkor
rendkivüli világossággal emeli szemléletessé, hogy nem egyedül Benedek alapította
a bencés rendet, hanem a Regula szellemén belül sokan mások is, mert azt "a·
különböző személyí törekvések, idő és helybeli törekvések folyton változtatták"
(i. m. 8. old.),

Ez minden túlzás nélkül színesen, szemléletesen és markáns módon kerül áb
rázolásra, mert Benedek valóban nem annyira egy szervezetében és szarkezetében.
körülzárt rendet, hanem elsősorban egy szilárd életformát akart alapítani, és a ké
sőbb elvállalandó föladatokra is szabadságot biztosítani. Egyik fő vonása az ihlet
és bátorság, amellyel minden egyes apátságnak megadta a függetlenséget. Nem
lehet eléggé hangsúlyozni, ó valójában mindenekelőtt a keresztény laikus férfiak
egymás kolostoraitól is teljesen független, szent életű köztársaságait kívánta ala
pítani. Ami a legfontosabbak egyike, Szent Benedeket rendtörténetí cés világtörté
neti távlatbaállítja be, tehát nem szükséges neki tulajdonítani azt sem, ami a
rendalapítás szempontjából másodrendű. igy például ő nem azért alapította a rend
jét, hogy az antik műveltség és irodalom kéziratai megmenekedjenek a pusztu
lástól. Ezt utána és mások kapcsolták be a rendek tevékenységének fő ágai mel-·
lé -és még sok minden egyebet is, ami egyetemes egyház- és 'világtörténelmi
szempontból elsőrendű.

Ha valahol, itt igazán fontos a társalapítók sora. {Ilyen Nagy Szent Gergely,
aki Montecassino majdnem teljes pusztulása után római középpentot ad a Rend
'nek, és míután látja annak a kolostorok zártságán belül való emberformáló erejét,
ennek elsőként nyit kaput s kiömleszti hatását a világba a kelta-brit-angolszász:
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sziget megtérítésére. Ez a rend első nagy világtörténelmi műve. A második hullám
mintegy másfél század múlva a szíget kolostoraiból ömlik ki, alig két nemzedék
alatt, a germán Európa megtérítésére.

A szerző tárgyilagosságát mi sem mutatja jobban, mínt hogy semmit sem
igyekszik szépíteni az azután következő hanyatlási hullámon, és azon, hogy mek
kora szükság volt a harmadik "fő társalapítónak", Aniani Szent Benedeknek
szerepére. Ez a rendkívüli ember öntötte mírrtegy végleges formába a nyugati szer
zetességet mind a keleti, mind a nyugati forrásokból, mind pedig Szent Benedek
őseredeti rendszabályait eggyé munkálva, a már eddig meglévő monostorok vagy
az azokból kisugárzó irányzatok szabályaival. A Karoling-birodalom fölismerte
az egységes nyugati szerzetesrend [eleritőségét,és kötelezte az összes kolostorokat arra,
hogy valamennyien Arnani Szent Benedeknek Nursiai Szent Benedek Reguláiára ala
pozott szabályai szerint éljenek. Egyszóval központ nélkül is helyreállott vagy meg
alkotódott a Rend egysége.

De nincsenek örök életű szabályzatok, azokat maguk az emberek töltik ki;
újabb hanyatlás következett, amely azonban míntha csak arra lett volna jó, hogy
hullámvölgyéből reakcióként fölszálljon az újabb fénykor íve. A cluny korszak.
Ennele az a gondolata, hogy közvetlenül a pápáknak és a pápaságnak rendeli alá
először egy kolostor, majd az ahhoz csatlakozó összes többi kolostorok eddigi
függctlenségét: nem volt ugyanaz a gondolat, mínt később, a XVI. században
Loyolai Szent Ignác sajátos eszméje. De a bencés rend ugyanúgy képes volt visz
szaadni az egyház centralizációjának erőit. Annak számára új korszakot volt képes
teremteni, új egyházias közszellemet. Ez emelte ki a pápaságót Róma apró tiran
nusainak vasketrecéből s először széttörte azt. Majd amikor harcra került sor a
feudalizmus ellen, visszaadta a pápaság erkölcsi függetlenségét. Ehhez a kettős

munkához öt nagy cluny apát következett egymás után a X. és XI. században,
egyik fönségesebb jelenség, mínt a másik. És tőlük függetlenül egymás után öt
nagy papát adott a rend, köztük VII. Gergelyt és az ő munkáját befejező utódokat,
akiknek rnűve megkötötte a Wormsi Konkordátumot, az államokkal való meg
egyezésnek máig is ősmintáját.

Ha egyebeket nem is tartalmazna Csóka Lajos rendtörténete, akkor is önma
gában elég lenne mintegy hétszáz év világtörténetének. De hát amit egy kétkötetes
munka tartalmaz, nem lehet belepréselni néhány oldalas ismertetésbe. Utána még
nyolcszáz év, a föllendülés korszakait váltogatva a hanyatlás hullámvölgyeível. A
mű címe azonban U'" különös tekintettel Magyarországra".

Csóka Lajos elsősorban magyar történetíró, akinek mind a középkorí, mind
az újkori magyar' történelem területén megvannak a maga személyes eredményei
hez is a kutatásai. A cluny vonatkozásokat már szóba hoztuk, de azokkal legalább
is versenyző jelentőségűek a XI-XII. század latin nyelvű magyar irodalmáról
szólók. Van bátorsága, hogy a saját szemével nézzen és lásson, s megállapításai
közül bizonyára nem egy lesz vita tárgya. Imponáló az a tárgyiasság, amellyel első

okleveleinknek, az Istvánról, Imréről. Gellértről szóló életrajzi legendáknak és a
középkori magyar történetírásnak első latin műveivel szembenéz. Ami például
Szerit István Intelmeinek forrásait illeti, nagyon valószínű, hogy az övé az igaz
ság. Az általa földerített bencés források és az Intelmek közötf nemcsak az érte
lernig, hanem a szavakig terjedő egyezéseket mutat ki. És ezekkel hosszú idő

óta tartó vítát dönt el olyan kérdésekben, mínt amilyen az, mit érthetett Szenf
István azon,' hogy az "egynyelvű" ország "törékeny". A "rendtárs" Szent Gellért
ről szóló legenda-életrajzok is a történelmiséget helyreállítaní kívánó kritikát kap
nak. Megkérdőjelezi, hogy Gellért igaz történetében szerepelhetnek-e vajon mint
tények a magyarországi pályafutását elindító híres prédikációk. (Szerintünk ígen.)
De megkérdőjelezi, hogy Gellért valóban a nevelője volt-e Szent Imrének, és
nemcsak a XIV. században induló vélelmezés kapcsolja össze szernélyét Imrével.
A Gellértre vonatkozó konstrukció, úgy tudjuk, még vita alatt áll. Mindenesetre
súlyos fontosságú volna a tárgyilagos döntés történelmünknek e színes alakja és
magyarra lett vértanúja körül. Csóka valószínűleg úgy véli, hogy nagy érdemei
ből akkor is elegendő maradna, ha például megfosztódnek attól, hogy Ő. - vagy
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kizárólag ö' - nevelte Imrét. Anonymus személyére vonatkozó kutatásai eltérnek
rnind ahazal civil, mind a marxista történetírók egymással vitázó véleményeítől,

mínd pedig. rendtársának, Karsai Gézának legalábbis a kódex dominikánus-erede
téről szóló konstrukcióitól. De hát ezek a világnak legérdekesebb dolgai, és sok
víz lefolyik még a Dunán, amíg a viták nyugvópontra jutnak. Egyébként az a
megállapítás, hogy a XI. és XII. században - sőt még a XIII.-ban is - Pannon
halma a királyi udvarral versenyző fontosságú központja volt a magyar nem
zeti eszmélődésnek, az aligha vitatható. És Csóka tárgyilagosságát ebben a tekin
tetben semmiféle rendi sovinízmussal nem lehet megvádolni.

DERKOVITS LINÓLEUM.METSZETEI

Egy rendkívül komoly és tehetséges,
igen sokat ígérő új festő munkálkodásá
nak eredményeiből adnak szép mutatót
Derkovits metszetei. Felfogásukban, élet
érzésükben, melyek bensőséges, ösztönös
erejűek, ezek a metszetek teli áhítatos,
őszinte odaadással az élet dolgai iránt.
Esztétikai szempontból teltek, de ökono
mikusak ; kevés eszközzel sokat beszélők.

minímálís felületen maximális hatásra

Derkovits Gyula:
Krisztus levétele a keresztról
(linóleum-metszet)

törekvők, Stílusukban középútori
állnak a naturalísztíkus felfogás és
a teljes absztrahálás között. És ez
csak előnyükre válik, és éppen
Derkovits őszinteségébőladódik, nem
forszíroz kompozícíót önmagáért a
kompozícióért. így elkerüli azt, hogy
külsőséges, erőszakolt modor lopa
kodjék be képeibe. Ezért mínden
munkájának kompozíciója őszíntén

és belülről adódik, nem kívülről

van rájuk vonva, mint akart stílus
törekvés.

Legabsztraktabb kompozíciója van
metszetei közül a Krisztus levétele
a keresztról címűnek. A kép felső

részétől lefelé hirtelen szélesedő le
pedő szétterjedő fehérségéből csüng
Krisztus elmerevült, súlyos teste.
Ez a tehetetlen súly egy lefelé len
dülő zuhanást ad a képnek, és fel
fokozza a halottvivők tragikus szo
rnorúságát, és erőfeszítésüknek a
kép centruma felé feszülő centri
fugális vonalát.

A képek technikája nem alkal
mazkodik a linóleum anyagának
lehetőségeihez.A kifejezést nem ala
pítja síkhatásokra. mint azt a linó
leum kínálja, és nem is konkrét
lineáris hatásra, mint a fametszet.

Metszeteinek egyáltalán nincs
metszetstílusa. Tusrajzok. amelyek
egy metszési technikával vannak
reprodukálva.

HEVESY IvAN

(Megjelent a Magyar Irás 1921.
évi decemberi számában)
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A Vigilia BESZÉLGETÉSE

SŐTÉR ISTVÁNNAL

AZ tao
A harmincas évek Eötvös-kollégiumának életét felidéző Fellegjálrással (1939) és.

az első világháborút követő időszak szegedi fiataljainak válságát ábrázoló A
templomrablóval (1943) megteremtette a nemzedéki regénytípust, amely szürrealista
lebegésével. álmaival a valóságra rétegeződve hitelesen vallott e nemzedék palástolt
reményeiről.

A felszabadulás után jelenik meg a párizsi École Normale Supérieur-ön töltött
ösztöndíjas éveit megörökítő Kísértet (1945) című kisregénye, melyben egyrészt A
templomrabló világát építi tovább, másrészt azonban - mint Bóka László figyel
meztet rá - "nem relatívízální akarja a valóságot, hanem mélyebb rétegeit keres
ni, a tudomány rnögött az életet, a Mennyei Új Jeruzsálem helyett egy bonyolultabb
világot, az irodalom helyett a valóság harmóniáját ..." A Bűnbeesés (1947) és a
Hídszakadás (1948) már a teljes számvetés kísérletei: a második világháború előtti

magyar társadalmat rajzolják meg, nem enciklopédikus tömörséggel, inkább azt a
folyamatot érzékeltetve, hogyan válik az erkölcsi csődbe jutott polgárság az or
szág sorsát meghatározó váltczások történelmi felelősévé. A szerző a "nagy epika"
eszközeit éppúgy felvonultat ja bennük, mint a változatos lírai leírásokat, a hatal
mas tablók megalkotásában éppoly leleményes tehetségről tesz tanuságot, mint a
miniatűr lélekrajzokban. E kivételes intellektuális erővel bíró, két regény mégis
arról győz meg, hogy írójuk egyre jobban távolodik a "játéKoS Európa" gondolatá
tól, s mind közelebb kerül ahhoz a realitás-Igényhez, amelyről évekkel korábban
még heves vitát folytatott Halász Gáborral. Stílusa utal csak régi 'eszményeire: a
nyelv zengése, a leírások buja szépsége, s az alkalmazott ellenpontok, amik úgy
érvényesülnek könyveiben, mint a gazdagon felépített fúgákban. Ebben az időben

írja meg egyetlen, eddig csak folyóiratban közzétett drámáját, a Júdást (Magyarok,
1946-47), mely a bibliai téma újszerű felfogásával az egyéni és közösségí, a hely
hez kötött és az egyetemes erkölcs problémáját feszeget i.

A felismert valóság egyik perdöntő dokumentuma a Sötétkamra (1948) című

kötete - tizenhárom esztendő novellatermése -,melyben - ahogy Thurzó Gábor
megállapítja - szinte "szembeszegül alkatával", a szürrealísta próbálkozások után
most hiánytalan társadalmi körképet fest és a társadalom valódi létérzését fejezi
ki elbeszéléseiben. Kivált azokban sikerült megvalósítania törekvését, amelyekben
az ostromot és a felszabadult ország még kába, tájékozódni alig tudó lélegzetvé
teleit ábrázolja. Elbeszéléseibe riportelemek is beszüremkednek, ezek azonban nem
mindenütt alkotnak hibátlan szintézist a stílus bő áradásával (Dísz tér, Budai át
kelés stb.). Hangja ott forrósodik át igazán, azokban az írásaiban tudja leginkább
megragadni a mindennapok szorongató drámáját és költészetét. amelyekben a rea
litást képes kissé irracionálisra növeszteni és egyúttal érzékeltetni is a látvány
mögött a látomást - a sőtéri próza e sajátos, szüntelen új variációkban visszatérő

motívumát -, mint például A tűzben, ahol az égő ház "lidérces" látványa az egész
pusztító háború félelmetes metaforájává válik.

A szándék - a realista ábrázolás igénye - és a választott eszközök - a szür
realista stílusjegyek - nem mindíg illeszkednek harmonikus egységbe, mint ahogy
későbbi elbeszéléseiben (Édenkert, 1960) is gyakran érzünk ellentrnondásosságot,
megoldatlanságot, befejezetlenséget. Valójában akkor szélesül ki prózája, akkor'
alkotja legemlékezetesebb írásait, amikor a mú cselekményrétegében felvillant egy
egy lírai pillanatképet, leír egy tájat vagy természeti jelenséget. Fojtogatóan hite
les, lüktetőerr eleven és varázslatosan szép Jl:örnyezetet tud teremteni; s ha alakjas,
néha tétován is mozognak ebben a dúsan érő vegetácíóban, az író nyelvi erejében.
és fantáziájának termékenységében felhőtlenül gyönyörködhetünk.
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AZ IRODALOMTUDOS

- Minek tekinti magát elsősorban:

írónak vagy, irodalomtudósnak?

- Ezt a két tevékenységet míndíg
szerettem volna egységbe fogni, nem
pedig egymás ellenében végezni. Mindíg
hittem abban, hogy az ilyen kétirányú
tevékenység is benső, lelki és logikai
szálakkal kapcsolódhat egymáshoz. Úgy
érzem, hogy első regényernnek. a Fel
legjárásnak míntegy irodalomtörténeti
folyománya és tanulsága 1941-es Jókai
könyvem. (Erre legutóbb Bori Imre is
rámutatott A szürrealizmus kora című

könyvében.) Ugyanígy érzek másféle, de
hasonló benső, logikai kapcsolatot a
Bűnbeesés epikai ábrázolása, valamint a
Nemzet és haladás irodalomtörténeti kor
szak-elemzése között, Az előbbi, a re
gény, a magyar polgárság alkonyát mu
tatja be az 1938-as esztendő keretei kö
zött, az utóbbi, az irodalomtörténeti mo
riográfia pedig a nemzeti polgárosodás
sajátos kezdeti szakaszát, Világos után.
A regény: a befejezést ábrázolja, az iro
dalomtörténet pedig: a kezdetet. Persze
ez még nem jelenti azt, hogy munkám
ban a két szféra összetartozása míndíg
megvalósul. és ugyanannak a problémá
nak ilyen kétfajta megoldási lehetősé

gét mindig megtalálhatom, De talán az
is jelenthet valamit, hogy most olyan
regény első szakaszával készültem el,
amely nemzedékünk életútját, ezt a két
történelmi korszakot egybefogó életutat,
tehát az előttünk megnyílt dilemmákat
és a mí választásainkat mutatja be.

Foglalkoztat olyan tudományos rnű

terve is, amely a magyar irodalom egész
sorsát. az újabb időkig vezető életvona
lát kísérné végig. Még távolabbi terv
ként egy olyan hős sorsa és tragédiája
vonz, akiben a régi Magyarország ki
válóságai és elégtelenséget egyesülnek:
Széchenyi Istváné. Mcstaní romantika
kutatásaim is ennek a távoli tervnek
előkészítését szelgálják.

- Az esztétika - az irodalomkritika
és történetirás is - elvileg úgy fogható
föl, mint a valóság [elkelése a hamis
tudat ellen, de a gyakorlatban ez a nem
zeti értékek védelmét és támogatását
jelenti, a magyar múlt kulturális kin
cseinek újrafe7jedezését, értő népszerűsí

tését és továbbépítését követeli meg.
Irodalmunk mindmáig a közgondolkodás
egyik hordozója, művelódésünk centru
mában áll, ezért kivételes fontossiggal
bír, mit vet ki magából és mit őriz meg,
milyen örökséget vállal a jelenben.

- Arany Jánostól Horváth Jánosig a
magyar irodalom, és általában a nem-

zeti művelődésünk feletti gondolkodás
nagy teljesítményei jöttek létre. Nemze
ti tudományaink az elmúlt száz év alatt
fejlődtek ki igazán, olyan nagy tudósok
műveként, mint Gombocz Zoltán és
Szegfű Gyula, Horváth János és Szerb
Antal, Kodály Zoltán és Szabolcsi Ben
ce. Ebből a csillagképből tájékozódá
somban természetesen az utóbbi négy
név segíthet leginkább. Ha lehet, való
ban szeretném folytatni is, amit ők el
indítottak és igen messzire vittek. De el
sősorban azt szeretném, ha nemzeti kul
túránk örökségének valóban értékes ré
sze mai életünk szerves részévé válnék,
tehát mintegy újra felfedeznők a ma
gunk számára ezt az örökséget. A har
mincas évek olvasói számára, de még a
mí szemünkben is, Szerb Antal Magyar
irodalomtörténete volt az ilyen felfede
zés egyik ragyogó \ teljesítménye.

Súlyos és távoli fejleményeiben kiszá
míthatatlan károkat okozna, ha meg
tűrnők a magyar irodalom öröksége
iránt támadó közönyt, ha hagynók, hogy
ezt a csodálatos irodalmat poros mú
zeumi tárlónak tekintse egy újsütetű,

felületes szemlélet. Nekünk is mindent
meg kell tennünk, hogy mai izgalommal
nyúlhassanakkortársaink a régi művek

hez, és élő, friss forrást, a jelen szá
mára is hasznos fölismerést találjanak
a múlt alkotásaiban.

- A múlt megismeréséért folytatott
kísérletekben az il'odalomtörténetnek a
szaktudomány körén túl való kiszélesíté
sére és az élő irodalomba történőbevo

nására szép példát adott a két háború
között megjelenó Nyugat, amely ma már
ugyancsak szerves része a magyar szel
lemi élet klasszikus hagyatékának. ,

- A Nyugat egyik nagy teljesítmé
nyét éppen abban látom, hogy friss ér
zékenységgel nyúlt a magyar irodalom
múlt jához. Babits Vörösmarty-tanulmá
nyai ezt az iskolai olvasmánynak vissza
minősített költőt izgalmas, modern köl
tővé avatták. Petőfi üdeségét néhány
Kosztolányi-cikk a modern kor számára
fedezte fel újra, s a Szeptember végén
legszebb elemzését ugyanőneki köszön
hetjük. Ady a zsoltárok és kuruc költe
mények világát támasztotta fel; őskere

séseí, Vajdáig vagy messzebb visszapyú
lóan, a modern magyar irodalom oske
resései is. Móriczban feltámad a protes
táns bibliafordítások, az erdélyi emlék
iratok és levelezések Irodalmisága. A
felidézés ilyen nagy remekléseit a Nyu
gaton kívül csak a Zrínyit újra Ielfe
dező, a Gyöngyösit és a XVIII. századi
magyar költőket életművében feltámasz
tó Arany vitte eddig végbe. Ok már
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olyan szintre jutottak, ahol az irodalom
tudomány leteszi fegyverét! Ami a múlt
ban nagy és élő, azt jelenünkben is
nagyként. élőként érzékelni, mindennap
jaink részévé tenni: olyan feladat ez,
melynek megvalósításában ma még nem
tartunk ott, ahol a Nyugat nagy alkotói
tartottak.

- Mit tart ma az irodalomtudomány
fontos feladatának? t

- Az irodalomtudomány egyik fontos,
új feladatának pedig azt látom, hogy a
magyar irodalmat ne csak nemzetileg.
hanem nemzetközileg is érzékeljük. Iro
dalmunkat abban az egységben kell fel
fognunk, amelyben az valóban létrejött:
világrészünk vagy a vílágkultúra nagy
folyamatainak egyik mozdulataként. Az
ilyen szemlélet nem a hatások kimutatá
sának aprómunkajára vállalkozik (bár ez
is rendkívül. fontos), hanem az emberi
ség múvelődésének és alkotó munkájá
nak saiátos, nemzeti közegben megvaló
sult teljesítményeire kívánesi. Hisz a
magyar irodalom mindig érzékelte a'
világírodalomből mindazt, amire valami
okból szüksége Volt. A tudománynak vi
szont a világirodalom felől is érzékelnie
kell az egyes nemzeti irodalmakat.

- Az irodalomtudomány és kritika a
múlt tudatosítását végzi, emlékezni ta
nít, miközben a ma leírott szó tegnapi
vá válását nyomon követi. 19y ír erről

a "Tisztuló tükrök" című könyvének be
vezetőjében: "Az irodalom egyik legfőbb

feladata, hogy kritikai szemléletre nevel
jen bennünket. A kritika az emberi ér
telem legmagasabb tevékenységei közé
tartozik. .De olyan tevékenység, amely
épp nélkülözhetetlen volta miatt: bizo
nyos műveltségi fokon könnyen fejlődik
ki. Ebben a könnyűségben rejlik legna
gyobb veszélye is. A kritika nem visz
szükségképp jó irányba: a kritikai szem
lélet élesítése és finomítása vezethet
csak el a helyes igényhez, a helytálló
ítélethez. De az ítélet mindig a tapasz
talat és a gondolkodás együttes gyümöl
cse. s az irodalom ugyanolyan forrása a
tapasztalatnak, mint az élet." Vajon így
teljesíti-e hivatását a mai irodalomtudo
mány és kritika?

- Nyugtalanít; hogy az irodalomtu
domány mindinkább elszakad a műtől,

tehát közönyössé válik az irodalom iránt.
Sokszor elmondottuk már, hogya pozi
tivizmus kom vezetett ehhez a közöny
höz, és a műalkotás kétségtelenül Taine
nél kezd a tárgyalás hátterébe szorul
ni. A műérzék hanyatlása a kritika
győngülését hozta el, tehát azt, hogy
a kritika megkerülte a maga feladatait,
fontoskodón szólt sok mindenről, csak

92

épp a műről nem, amire elsősorban hJi
vatott lett volna. Nemcsak az irodalom
tudomány veszti el kapcsolatát az iroda
lommal, hanem gyakran az írodalomkrí
tika is. Az ítélőerő ilyen gyöngülésére.
a műérzék ilyen elsorvadására végre
fel kellffigyelnünk. Ezeknek az emberi
képességeknek nyugtalanító kihagyásai
azért veszedelmesek, mivel az ízlés, az
ítélet megzavarodása az élet legfonto
sabb dolgaiban is az ítélet bizonytalan
ságához és téves választásokhoz vezethet.

Az irodalomtudománynak és a kriti
kának hidat kellene építenie a mai em
ber, valamint a mai és a múltbeli kul
túra közé, Hiszen minden ítélet: váloga
tás is, - és éppen nem mindenhez ér
demes hidat verni akár a jelenben, akár
a múltban. Ha tudományunkban és krí
tikánkban elszakadunk attól, amit első

sorban szolgálnunk kell, vagyis elszaka
dunk az. embert segítő, az ember fej
lődését és önrnegísmerését, a lélek meg
újulását szolgáló irodalomtól és művé

szettől : a kultúrában rejlő igazi erőfor

rásoktól zárjuk el kortársainkat.

- Véleménye szerint tudomány vagy
művészet-e inkább a kritika?

- Ú gy vélem, mindkettő. Persze e két
szféra aránya a kritikai munkában na
gyon is változó lehet. Nem kétséges,
hogy a kritikai értékelés végső követ
keztetései és összefüggései csak tudomá
nyosan teremthetők meg. De el kell
gondolkoznunk azon, hogy a kritika va
lódi és legsajátabb tárgyául szolgálö mű

alkotást néha épp írók vagy költők krí
tíkaí munkássága közelíti meg. Erre bő

ségesen hozhatunk föl példákat a múlt
ból és a jelenből. Arany kiváló iroda
lomkrítíkus volt, és ma is Illés Endre,
Vas István, Rónay György irodalomkri
tikáinak sikerül megragadntok azt. ami
egy műalkotásban - irodalom. Juhász
Ferencnek a magyar irodalom múltjá
val foglalkozó írásait és vallomásaIit is
míndíg izgalmasaknak érzem. Az, aho
gyan Szabó Lőrinc írt költészetről. iro
dalomról, míndig tartalmazott valami
eredetit és újat. Azért lehet ez így. mert
az alkotó költő és író a műhely világá
nak hdteles ismeretében szólhat egy má
sik alkotóműhelyről. A műhelytapaszta
lat, az anyag konkrét, köznapl. színte
mesteremberi ismerete érdekesebb és lé
nyegibb felfedezéseket tesz lehetövé,
mint a gyakran elvontságra hajló, s a
műalkotás iránt néha csak másod-, har
madsorban érdeklődő hivatásos kritika.

- A strukturalizmus objektivitásra tö
rekszik - amint Claude Lévi-Strauss ál
lítja -, előszeretettel vesz szemügyre



olyan jelenségeket, amelyek a tudatos
gondolat képzelgésein, illúzióin kivül
m'lJlnkálódnak ki, s melyeknél viszonylag
csekély számú változó elegendő ahhoz,
hogy megmagyarázzuk a különböző. for
mákat, amiket ugyanazok a jelenségek
eltérő társadalmi. ideológiai vagy mű

vészeti szerkezetekben öltenek. Közelebb
vihet-e a műalkotás valódi megértésé
hez a napjainkban divatos strukturalis
ta irányzat?

- Egyoldalúan, és kizárólagosságrá
tartva igényt, ez az irányzat semmivel
sem visz közelebb a műalkotás valódi
megértéséhez. mínt a hagyományos filo
lógiai vagy történeti módszer.

Marxista vagyok és a marxista iroda
lomtudományt totális igényűnek kívá
nom. E totális igény jegyében bizonyos
kérdések megoldását kétségtelenül ered
ményesen végezheti el a strukturalista
elemzés, de csak akkor, ha sikerül átlép
ni belőle egy esztétikai és történeti
szemléletbe. Természetesen az esztétikai
vagy a történeti elemzés is akkor lehet
igazán eredményes, ha át tudunk lépni
belőle a műalkotás belső világának vizs
gálatába. Ennek a belső világnak a tü
körképét látom én a stílusban. De a
stílus elszakítása attól az objektív kül
ső világtól, attól a történelmi, társadal
mi közegtől, amely létrejöttében közre
működik, végül is vagy szellemtörténeti
képződményekhez vagy steril műleírá

sokhoz vezet. Ha azt hisszük, hogy a
strukturalizmus az egzaktság egyedüli
lehetőségének birtokosa, akkor mind az
egzaktságról. mind a műelemzés struk
turalista lehetőségeiről téves elképzelé
seink vannak.

A strukturalizmus igazi lehetőségei a
formák minél konkrétabb és elvszerűbb

elemzésében nyílnak meg, de még egy
ilyen elemzés is csak akkor érheti el
célját, ha párosul egy dialektikus ma
terialista, valamint egy történelmi ma
terialista móddal.

A verselemzés bizonyos inflációját fi
gyelhetjük meg úíabban. Ezeknek az
elemzéseknek megvan az a didaktíkai.
pedagógiai hasznuk, hogy a költészet
iránti fogékonyságot előmozdíthatják. De
kizárólag a verselemzésnél maradni meg,
azt jelf'ntené, hogy beérjük a dolog
könnyebbik végével.

AZ OLVASO EMBER

- A magas irodalom olvasása az él
vezet örömeinél sokkal többet nyújt:
élénk eszmecserét mások gondolataival
és felelős részvételt a világban. De mit

olvas az irodalomtudós, hogyan válogat
a könyvek között az író - meg tudja-e
őrizni magában az egyszerű olvasó fo
gékonyságát és lelkesültségét?

- Elsősorban olvasónak tekintem ma
gam - szenvedélyes olvasónak. Ha si
kerül elfogulatlan és felfedezésre kész
olvasóként találkoznom a magyar iroda
lornrnal : új és új meglepetések érnek.
Egyik kitűnő kollégám nemrégiben úgy
nyilatkozott Zrínyiről, hogy annak mű

ve a mai kor számára semmitmondó és
halott. Ha a Szigeti veszedelembőla szul
tán lovának leírását olvasom, a magyar
költészet egyik legerőteljesebb darabját
csodálom meg, mely szerény eszközökkel
is teljes szernléletességet teremt. Min
dig friss és érintetlen élményem ma
radt Zrínyi művének szent, áhítatos ko
molysága. XVIII. századi költészetünk
egy új Szerb Antal játékos, ironikus
szeretetére, érzékenységére vár. De mi
lyen meglepetésekkel szelgálnak a régi
magyar naplók, memoárok, és mindaz,
amit dokumentum-irodalomnak lehetne
nevezni. A magyar irodalom egyik leg
könyörtelenebb kritíkaí realista alkotása
Széchenyi Naplója. Nyomasztó, fojtó lá
tomás ez a mű, a XIX. század első fe
lének magyar falvairól, városairól, kú
riáiról, kastélyaíról, kolostorairól, - er
ről a karamazovi és gogoli magyar vi
lágról, melyről még a Falu jegyzője is
szelíd képet nyújt csupán e Naplóhoz
képest. Viszont kevés olyan üde és bá
jos alkotása van a magyar prózának,
mint a csaknem regényként olvasható
Déryné naplója. A pesti árvízről festett
nagy freskó a Kárpáthy Zoltánban a
magyar romantika egyik legszebb re
meklése. Déryné naplójában ugyanez az
árvíz egy Dohány utcai bérház minden
napi eseményeinek hátterében: még Jó
kai színpompás látomásánál is hitele
sebb. Vály Mari igazi Jókai-regényt íri
az ő "kedves Móricz bátyjáról", Mauks
Ilona könyve a férjéről pedig felér egy
Míkszáth-regénnyel.

Az 50-es évek elején gyakran beszél
gettem Nagy Lajossal; szomszédok vol
tunk a Házmán utcában. Élete végén
nem szerette már a könyveket, mert
bántotta minden, amit mesterségesnek
vagy hamisnak érzett. Talán kietlenül is
szígorú volt az ilyen ítéleteiben, - Dé
ryné naplóját és Eötvös Károly írásait
(különösen a Gróf Károlyi Gábor fel
jegyzéseit) azonban míndíg üdülésül ol
vasta. A magyar próza legvalódibb da
rabjai közé sorolta ezeket az írásokat.
Itélete egyszerre volt túlzó és találó. S
amikor Lukácsy Sándor kitűnő Eötvös
Károly-válogatását (Megakad a várme-
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gye) elolvastam, majd utána a Révai
Könyvkiadónál megjelent "összes műve

ket" is: sajnáltam. hogy Lukácsy nem
kétszeres-háromszoros. terjedelemben vá
logathatott.

- Világirodalmi mértékkel mérve nem
tartja provinciálisnak a magyar irodal
mat?

- Súlyosan téved, aki. annak tartja.
Líránk túlnyomó többségében világiro
dalmi jelenség. Olyan óriásaink, mint
Balassi, Zrínyi, Csokonai, Berzsenyi, Köl
csey, Vörösmarty - hogy Petőfi színre
lépte előtt már abba is hagyjam a sort
- a világlíra legmagasabb szintjén fog
lalnak helyet. Meggyőződésem, hogy a
halála előtti három esztendőben leg
alábbis, Petőfi a kor egész víláglírájá
nak legnagyobb költője volt. Amikor
Gara László a magyar líra francia nyel
vű antológiaját szerkesztette, malynek
fordításait a mai francia költészet né
hány legjobbja hozta létre, közelről lát
hattam azt a meglepetést, amit bennük
a magyar költészet keltett. Annak az
antológiának francia költő-fordítói szá
mára például Balassi máig is nagyobb
költőnek számít, mint aminőnek hazai
Irodalomoktatásunk vélí,

De nemcsak a magyar lírát érzem
világirodalmi teljesítménynek, hanem a
magyar novellát is, Tömörkénytől Gozs
duig, Ambrusíg, Krúdyíg, Kosztolánvííg,
Móriczíg, Gelléri Andor Endréig, Nagy
Lajosig, ennek a műfajnak olyan remek
műveit találjuk meg, amelyek legalább
is egy szinten vannak az orosz; a fran
cia, az angol, a német novellával.

- Ha most visszatekint írói páluájára,
hogyan értékeli azoknak a folyóirato7~

nak, a szerepét, amelyekben első írásai
megjelentek?

- 1935-ben a Válasznál kezdődött írói
pályám. Legfontosabb írásaim a régi és
a felszabadulás utáni Válaszban jelentek
meg. Ez utóbbi közölte azt a két novel
lámat is, melyek akkori korszakomból
ma is legközelebb állnak hozzám: a
Szőlőműveseket és a Bakatort. Itt jelent
meg Hídszakadás című kisregényern is.
A Válaszon kívül, akárcsak többi nem
zedéktársam, a Nyugatba, a Napkeletbe,
a Vigiliába és más folyóiratokba is dol
geztam. Mindezekben a folyóiratokban,
éppúgy mínt nemzedéktársaim, azt mon
dottamel, amit egy nemzedék-folyóirat
ban kellett volna elmondanom, ha ilyen
lett volna. Sajnos, az Ezüstkor rövid
életű volt ahhoz, hogy abban fejthet
tük volna ki egész mondandvalónkat. A
Nyugat és főként a Magyar Csillag az
én számomra ugyanazt a lehetőséget
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nyújtotta, mint az Ezüstkor. a Válasz,
a Napkelet vagy a Vigilia. Több folyó
iratnál vendégéskedve voltunk a magunk
nem létező folyóiratának munkatársai.
Semmi okom arra. hogy panas:t.kodjam
emiatt; ezek a folyóiratok megértő és
megbecsülő vendéglátók voltak.

A mai Vígiliát Rónay György szer
kesztőí munkája és Olvasónaplója miatt
becsülöm, ebben az Olvasónaplóban meg
találom azokat a kvalitásokat, amelyek
ből az új magyar kritikának is sok mín
dent el kellene sajátitania.

A KERESZTf:NYSÉGTŰL

A MARXIZMUSIG

- Irodalmi munkásságának első sza
kaszát kortársai keresztény ihletés'Ű és
szemléletű alkotó tevékenységnek tekin
tik. melyben "a látható dolgok világához
a hit csatolja hozzá a láthatatlan dol
gok világát", de nem két hasonló dol
got von össze mesterségesen, hanem két
kü!önbözőt a maga spontán, természe
tes egymásmellettiségében. Mi vezette el
a marxizmushoz?

- Míndaz, amit a 30-as évek Eötvös
kollégiumában és 1935-36-os párizsi
ösztöndíjas éveim alatt az École Nor
male Supérieur-ön megtanultam és átél
tem, tapasztaltam és felismertem. Egy
általán nem nevezhetem marxistának
akkori szemléletemet, az antifasiszta jel
zőt azonban akkori gondolkodásom is
megérdemli. Az akkori helyzetben nem
éreztem különbséget a fasiszta barbár
ság gyűlöletére késztető életeszményem
és a kereszténység humanista erkölcsé
ben rejlő életeszmény között.

A 30-as évek Eötvös-kollégiuma, mely
számomra Gombocz Zoltán és Gyergyal
Albert szellemi példá-it jelenti, valóban
értékes szakembereket, tudósokat kép
zett ki. Azt hiszem, ezek a tudósok a
felszabadulás után a szocializmus tár
sadalmi rendszerében találták meg igazi.
helyüket. A régi Magyarországnak azon
ban nem volt szüksége arra a szellemi
elítre, melyet tanítványaiban kialakított
az Eötvös-kollégium. Még kevésbé le
hetett szüksége arra a szellemíségre,
melyet a "két iskola", a budapesti és a
párizsi együtt adott. 1935-36-ban az
École a fellendülő baloldali mozgalmak
színtere volt. A baloldalisággal és az
antifasizmussal ennek az időszaknak ot
tani tapasztalatai jegyeztek el.

Amire a régi Magyarországnak nem
volt szüksége, arra a felszabadulás utáni
korszak annál nagyobb igényt tartott.
Valamennyi képességünkre és erőnkre



-tartott igényt. Ez az igény legalább any
nyira fejlesztő erejű volt, mint a pá
rizsi ösztöndíjas esztendők.

A felszabadulás utáni években nagy él
ményt [elentett számomra a Lukács
Györggyel való megismerkedés. Életem
ritka kiváltságának tekintem, hogy egy
bizonyos időszakban személyes kapcso
latban lehettem vele és sok mindenben
járhattam el művének útmutatásai és
személyes tanácsai szerint. Lukácsnak ezt
az 1945-től 49-ig tartó korszakát érzem
ma is a leginkább megragadónak. Cso
dálatos volt látni azt az újjászületést,
egy hatalmas szellemnek azt az új erők

kel feltöltődését, melyct Lukács számára
is a felszabadulás és a hazatérés jelen
tett. Lehet, hogy ma túl merevnek tart
juk néhány akkori ítéletét, mégis, az a
hevület és érzékenység, mely az akkori
Lukácsot jellemezte, számomra az egész
lukácsi életmű legszebb szakaszát jelenti.
Azt hiszem, az 1949-es Lukács-vita őná

la is egy erőteljes virágzást szakft-v!
félbe. Az ő egy ideía tartó elsztaetelő

dése megakasztott nála olyan tájékozó
dásokat, amelyekből neki is sok haszna
lett volna, de nekünk még több.

- Később azonban az Ön és Lukács
György között meglévő baráti kapcso
lat és nézetazonosság - éppen a ma
gyar irodalom egyes kiemelkedő értékei
nek eltérő megitélése miatt - nllíU vi
tákhoz vezetett.

- Nagy esztétikad rendszerét, a művé

szet, az irodalom céljáról, rendeltetésé
ről szóló tanítását osztatlanul a maga
ménak érzem ma is. A magyar történe
lemről, a magyar irodalomról, valamint
ft XX. század irodalmának egy részéről

alkotott véleményeiben azonban lényeges
korrekciókat éreztem szükségesnek,
1955-ben a Madách-vitában vállalkoztam
először ezeknek a korrekcióknak elvég
zésére, és ezekre vállalkoztam a Bánk
bán-kérdésben, Arany pályaképének
megítélésében stb. is. Ma is vallom azon
ban, hogy Lukács 1945-1948 között ki
fejtett nézetei a szocialista magyar iro
dalom kifejlesztésének módjairól : helyes
nézetek voltak, és bizonyára messzebbre
jutunk, szerencsésebben fejlődünk, ha az
általa megjelölt utakon indulunk el.

- Révai Józsefről, az 50-es éve~ ne
ves kultúrpolitikusáról a következőket

ífja egy cikkében: "Abban, hogy mi,
idősebbek marxistává fejlődtünk: Révai
.Jézseinek: igen nagy része van. Többen
_is vagyunk, akiknek számára felejthe
tetlen emlék marad egy-egy személyes
eszmecsere Révai Józseffel, tudomá
nllunk kérdéseiről, a magyar irodalom
:történetének izgalmas problémáiról."

- Amint Lukácsnak, úgy Révai Jó
zsefnek is, az 1945-töl 1948-ig tartó kor
szak volt egyik legkedvezőbb pályasza
kasza, Másféle módon mint Lukács, Ré
vai is azért válthatott ki hatást és ér
deklődést, mivel ilyen gazdag és sokat
ígérő pályaszakaszban ismerhettük meg
őket. Az Ady- és Kölcsey-tanulmány, a
Marx és a magyar forradalom Révai Jó
zsefe újabb, hasonló műveket ígért ab
ban az időben. Másféleképp mint Lu
kácsnak. de neki is ártottak a Rajk-per
utáni esztendők, Azt hiszem, Révaival
szemben egyformán méltánytalanul jár
nak el azok, akik az ő hibáit ma is
elfogadják, és azok is, akik őt minde-.
nestől elutasítják. Révai József sokkal
különb volt, mint aminőnek például az
erőszakolt Felelet-vita mutatta. Révaiban
azt becsültem leginkább, hogy a magyar
történelem és a magyar művelődés sa
játosságai iránt különösen mély érzéke
volt. Egyszer majd kiderül, hogy a ma
gyar kultúrát különösségeível és különc-
ségeível, nagyszerűségeivel és ferdeségei
vel együtt Révai mílyen szígorúan és
felelősen szerette.

- Mit hozott magával és mit vállal
ma is abból a korszakból, amely mar
xistává válását megelőzte?

- Az említett "két iskola" tanítását
hoztam magammal. De nemmondha
tom, hogy ennek a tanításnak be
fogadását akadályozta volna az a ko
rábbi nevelés, malyben mint a szegedi
piarista gimnázium diákja részesültem.
Nem is azt tekintem e kitűnő iskola
igazi érdemének, hogy több Kossuth-dl
ja.st, akadémikust, kiváló mérnököt, ál
lamigazgatási vezetőt - sőt munkásmoz
galmí mártírt adott az országnak. Pusz
tán az a türelem, melyet a szegedi pia
nista tanárok talán a felvilágosodás év
tizedeíből, a jozefinizmus korszakából.
vagy esetleg épp a derekas Dugonics te
vékenységéből örökölhettek : sokat jelen
tett az 1920-as évek ellenforradalmi lég
körében. A szegedi gimnázium nem tar
tozott a ",korral haladó" - tehát azzal
a korral haladó - divatos iskolák közé.
Épp amiért annak a Kornak divat jaitól
elmaradt: termékeny és gyümölcsöző
türelmességével. jámbor és nyájas szel
lemével az idők folyamán hasznosnak
bizonyult számomra is.

Abszurd gondolatnak érezném. hogy
ma forradalmi szemléletet kérjek szá
mon annak a csendes és nyugalmas vi
déki gimnáziumnak szerzetes tanárain.
Mégis, magyar tanárom, a tiszteletre
méltó Dugonics-kutató, Diósi Géza tette
lehetövé, hogy az önképzőkörben soroza
tosan hangozhassanak el Reitzer Béla
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előadásai Ady Endréről, olyan időpont

ban, amikor Ady neve sokak szemében
"vörösposztó" volt. Bartók Béla művét

és [elentőségét fiatal matematika taná
rom, Boharcsik Pál értette meg velem
a 20-as évek végén, amikor Bartók zené~
jét még országos hahota fogadta. Ez a
tanárom Szegedről Paul Valéryvel leve
lezett - matematikai kérdésekről.Bartók
kottával ajándékozott meg, a népdalok
első füzetével.

Az újszegedi parkban, s a később

lebontott régi városnegyed, a Palánk ut
cáinfekete köpenyes, szakállas, szomo
rú férfival találkozhattunk néha: Juhász
Gyula volt; többnyire édesanyjának kar
ját szorította magához. Egyszer hallhat
tam is a városháza dísztermében. a Du
gonics Társaság vasárnap délutáni ülé
seinek egyíkén, amikor a Forrada~mi

naptár ciklusát olvasta föl. Ma már cso
dálkozom azon a gyanútlanságon, mely
lyel a nyájas hallgatóság a francia for
radalomnak ezt a fölidézését akkor meg
hallgatta. Gimnáziumunk tanárainak egy
része büszke volt Juhász Gyulára, rnint
az iskola régi tanítványára, s még ma
is kissé az akkori érzékelésemmel ol
vasom verseit, vagyis azzal a fogékony
sággal, melyet iránta akkor oltottak
belém.

- Marxista világnézetének kialakulá
sában játszott-e meghatározó szerepet a
húszas-harmincas évek konformista val
lásgyakorlatának és túl mereven tradi
cionalista katolikus szellemiségének el
utasítása?

- Volt annak a kornak a nevelésében
,\alami nyomasztó kettősség. Ady, Bar
tók,Juhász: iskolánk jó szándékúan kö
zeledett ezekhez a nagy és nyugtalanító
jelenségekhez. Ez a közeledés régi ha
gyományok következménye lehetett, és
ma is csak hálás lehetek érte. Míndezzel
ellentétes volt azonban az a vallásos ne
velés, amit az a kor nyújtott. A húszas
évek "hitbuzgalmi" törekvései a s~ó szo
ros értelmében e1fásították a vallásos ér
zést, üres konvencióvá fokozták le a
vallást, s végül is vagy álszentességre
vagy hitetlenségre neveltek. A kötelezŐ
díákmisék, az ellenőrző cédulákkal iga
zolt gyónások. a kietlen lelkigyakorla
tok: rníndez üres és fárasztó formalitás
volt. primitív és erőszakos igyekezet a
lelkek és a gondolatok birtokbavételére.
Az ilyen szellem ellen csak lázadni le
hetett, s úgy érzem, még szerzetes taná
raim közük is a legkiválóbbak csak ne
hezen viselték el, benső fenntartásokkal
éltek vele szemben. A "harcos egyház"
elvének képviselői pedig agresszív mö
don szóltak bele a hívek életébe, feleke-
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zetí ellentéteket szítottak, türelmetlenek
és tudatlanok voltak, magát a hitet pusz
tán hatalmi eszköznek tekintették.

Ez a fajta vallási szemlélet vakon ta
gadta míndazt, ami szép és szabad, ha
ladó és emberséges volt az életben. Torz
és idejétmúlt szemlélet volt torz és ha
ladásellenes lelkületet terje~ztett, és ha
marosan egyik okozója lett az ország
történelmi bűnbeesésének.

- Ez a fajta kereszténység éppany
nyira nevezhető keresztényellenesnek
mínt amennyire haladásellenesnek. Á
kereszténység lényegétől ugyanís idegen
min.denfajta obskurantista magatartás és
nyárspolgári önelégültség. "Aki a ke
r~szté~ységet kötöttnek véli - mondja
Stk Sandor -, annak sejtelme sincs ró
la, mi a kereszténység... A keresztény
világkép szüntelen tágu~, minden új
igazság, minden' új találmány, az em
berélet minden színe belé tartozik tá
gitja, mé~yíti." Még ebben a fél-feudális,
fél-polgári rendben ís támadtak olyan
mess7elátó és a valóság iránt fogékonll
katoltkus egyéniségek, mint Giesswein
Sándor, Rock János vagy a fiatal Pro
hászka, akik e képmutató és konzervatív
vallásosság ellen harcot folytattak.

- Igen, már akkor sem ez volt a ke
reszt~nység egyedüli lehetősége. Berna
nostol Graham Greene-ig a katolikus
tir~dal?m a h!ir:rnincas években is egy
másfajta vallasos szemléletet hirdetett.
De ez a szemlélet a dogmatikus val
lásosság szemében gyanús, sőt gyű

lö1~tes volt. Renan gondolatát jut
tatía az eszembe arról, hogy Róma nem
a szelíd és idilli Galileának, hanem a
merev, farizeusi" Jeruzsálemnek lett az
u~ódja. Annak a Jeruzsálemnek, melyet
J ezus sohasem szeretett.

A HUMANISTA

- A mai társadalomban nemcsak né
hány kit>ülálló taga.dja Istent. hanem
s0k.a!; .számára magától értetődő meg
u.Yc!'zode~ az ateizmus, amely már be
epult btzonyos társadalmi szerkezetekbe
is. A jelenkori ateizmus legalább olyan
forradalmi eseménynek tűnik, mint ami
lyen valamikor a reformáció volt. A ka
tolicizmus zsinat utáni aggiornamentó
ja mindenekelőtt önvizsgálatra készteti
az egyházat: nem terhelik-e végzete$
mu-lasztások a modern elszakadási-el
idegenedési hullámmal kapcsolatban?
Nem mozdította-e elő nemcsak szociális
téren, hanem az apologetikus hithirde
tésben elkövetett. hibákkal is?



- A kereszténység szocíálís célkitű

zéssel is született, anélkül, hogy magára
a szociális rendezésre vállalkozni tudott
vagy akart volna. A szociális felelősség

érzete, sőt a segítés, az irgalom, a szen
vedések enyhítése: mindez mégis szer
ves részét kellett képezze a keresztény
ség társadalmi feladatkörének. Ha a
mai katolíkus reformmozgalmak ezt a
gyakran feledésbe merült elvet szilárdan
előtérbe állítanák : az egyház is pártfo
golná a szociálís kérdések megoldását
- ott, ahol azok megoldatlanole. Vagyis:
a fennálló társadalmi ígazságtalanságok
őrzése és az uralkodó osztály védelme
helyett a szegények. az elnyomottak sor
sát tekintené a maga ügyének - az
evangéliumok szellemében. Ha a reform
ezt elérhetné, úgy visszatérést jelentene
azokhoz az elvekhez, melyeken a keresz
ténység alapul. Ne feledjük, hogy a
Marx előtti szocialisztikus mozgalmak
egyik nagyhatású harcosa az a Lamen
nais abbé volt, akit Róma ugyan üldö
zött és tilalom alá helyezett, de aki már
a mai reformtörekvések előtt felismerte
az egyetlen helyes utat, melyet a ke
reszténységnek választania kellett volna.

- Miben látja a kereszténység szere
pét a szociaUsta társadalomban?

- Semmi esetre sem abban, amit pél
dául a két világháború közt betöltött.
Úgy értem, hogy az egyháznak le kell
mondania nemcsak a világi hatalomról,
de a lelkek fölötti hatalomról is. Ha
akár az egyikhez, akár a másikhoz ra
gaszkodik, az élő anakronizmus szerepét
választja. Az, ami a kereszténység ta
nításában emberséges, erkölcsös - és
embert segítő voLt: nem igényel hatal
mat a világi, sőt a lelki dolgokban sem.
Hatalmat igényel-e egy gondolkodó a
gondolatrendszerével. egy költő a költé
szetével? A kereszténység: gondolati
rendszer - és költészet. Történelmileg a
kereszténység a humanizmus egyik for
mája és lehetősége volt sokáig, még ha
gyakran megtagadta. sőt lerombolta is
ezt a lehetőséget. Térjen most vissza
hozzá, őrizze meg belőle azt, ami a mai
kor emberének segíthet, s vesse ki mínd
azt, amivel árthat. Szerepe és "hatalma"
ily módon nem lenne több, mint egy
gondolatrendszeré, vagy műalkotásé,mely
az emberek egy bizonyos csoportja szá
mára valamely sajátos segítséget nyúi-

, tani képes. Azt hiszem, ezzel nem mond
tam keveset. És azzal sem mondok ú iat,
hogy a Szentírást az emberi kultúra
egyik nagy műalkotásának tekintem.
Teilhard de Chardint pedig jelentős és
megtermékenyítő gondolkodónak érzem,
történelmileg feltétlen időszerűnek.

A kereszténység akkor segített az em
bernek, amikor a lélek egy sajátos kul
túraját kialakította. Divatok és konven
ciók kedvezhetnek néha a vallásnak, de
épp ezért kellene az egyháznak óvakód
ma attól, hogy akár regí, akár új kül
sóségekkel hasson az emberekre. Van
léha és 'üres vallásosság is: mi haszon
abból, ha ezt ápolják, ébrentartják, vagy
esetleg erre spekulálnak ? Az ilyesmi épp
attól a hivatástól távolít el, melyet egy
új történelmi helyzetben a keresztény
ségnek meg kellene találnia.

Miféle hivatást? Vannak egyéniségek
és lehetnek élethelyzetek, melyek a val
lási transzcendenciában rejlő segítséget,
vigaszt, megtisztulást, fejlődést igénylik.
Vannak másféle emberek, akik ugyan
ezt máshol, másképpen találják meg.
Miért kellene eltiltani az előbbieket az
olyan orvosságtól, mely talán az egye
düli segítségük? Persze, az ő orvosuk
csak akkor járna el helyesen, ha nem
lennének az orvosláson túli céljai, hátsó
gondolatai is! Ha jó orvos akar lenni
az egyház, elsősorban azoktól kell óva
kodnia, akiket nem a gyógyulás vágya,
hanem a konvenció, a divat vagy a
sznobság visz el hozzá. Érdemes tehát a
széles út és a keskeny ösvény evangélíu
rní hasonlatán elgondolkodni.

Humanizmus és a lélek kultúrája: ez
az a bonyolult, nem éppen egyértelmű,
de mégis értékes elem, mely megmaradt
a kereszténység nagyon is ellentmondá
sos örökségéből. A marxizmus erkölcsi
eszménye különbözík a kereszténység
erkölcsi eszményétől. Mégis, azok, akik
akár az egyiket, akár a másikat vallják,
közelebb állnak egymáshoz, mint azok
hoz, akiknek nincs semmiféle erkölcsi
eszményük,

- Egyik tanulmányában írja: "Az
irodalom nem oldhatja meg az élet min
den kérdését, és csak rosszhiszemú,en le
het ilyesmit számonkérni rajta. De egy
valamiben segíthet: az emberi tudat he
lyes irányba fejlesztésében, a mi ko
runk erkölcsének kialakításában." Ho
gyan felelhet meg az írott szét» és okos
szö ennek a követelménynek, hogy a
gyakorlat mielőbb igazolja is formáló
erejét és tisztító hatását?

- Szerintem az irodalomnak, de a tu.,.
dománynak is újból az élet tanítómes
terévé kell válnia. Az erkölcs arra ta
nít, hogyan kell élnünk. Az életnek mín
dig voltak törvényei, és az élt helyesen,
aki ezt a koronként változó törvényt
betartotta. Más volt az Ószövetség tör
vénye és más az Újszövetségé. Az Új
szövetség is a törvény betöltésére töre
kedett. A mi korunknak is meg kell le-
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gyen a tö rvénye, amit a helyes élet tör 
vényének. erkölc sé nek neveznék. Az
evang éliu m ok ezt úgy fo galmazták m eg,
hogy a hel yes éle t: az Istennek tetsző

él et. Ma úgy m ondanánk, a helyes éle t :
a z Embernek tetsző élet. Va gyis: a z iga z
embernek tetsző iga z éle t. De ennek a
törvén yeit n em kinyilatkoztatá s közli ma
velünk. A hel yes utat viszonyaink közt
magunknak k ell m egtal álnunk. A tech
nika és a civilizáció olyan körülmé nye
k et terem tet tek , amelyek kedveznek is
a helyes élet kialakítá sának, de m eg is
n ehezít ik a helyes út megtal álasát.

A lélek k ultúr ája olyan te r ület , m el ye t
nem leh et elhanya golnunk. Ezt a kult úr át
a múlt ba n a vallás teremte tte m eg. Ma a
lélek k u ltú r áj át a szellem kultúrájá nak
k ell létreh ozn ia . Az ember nem élhe t csa k
m a gának és nem élhet csak a k öz öss égnek.

Feny vesi Félix Lajo s:

Tanulmány
(ceruzarajz)

aR

Úgy k ell éln ie, hogy otthona: a világa
legyen, a világ pedig otthonos lehessen
számára. A szoc ia li zm us: otthonná építi
a világunkat. ránk pedi g azt a fel ada 
tot. hárí tja, hogya magunk életét har
m óniába hozzuk ezzel a z ot thon os vi 
lá ggal. Ma m ég m egol da tlan fel adat ez :
m egoldása a z új .. élett ör vé ny" m egte
remtésétől függ, és eb be n valóban az
irodalom kellene legyen egyik ha tékony
taní tómesterünk.

A ké rdés azon ban tovább r a i s ny i tot t
m arad: d e hogya n ? Hogyan lehetne
együtt - hivőknek és nem-hivőknek

k özösen - m egf ogalma zni, fe nntartani
és élni ezt az er k öl csöt a mai él et tör 
vé nyei szerint?

HEGYI B ÉL .

Egy titok margójára

Takard le jól, mit elkövettél,
és élj u tána szabadon, akár
egy siker es merénylő. T etted
kcndő alatt, nélkülcd is m égél,
majd túlnő m jtad , meghalad,
alig először, később azu tán
gyer ck síráskén t , m int a végíté le p,
mi/cor a bárány el k iált j a m agát .

PILINSZKY JA NOS

Előregyártott

élete előregyártott

c lemekből állt
hazugságai is

télk észáru volt szerelme
boldogsága is

egyetlen egy szer improvizált
akkor összeomlott

PUSZTA SA NDOR



,SZABADI SÁNDOR

.EMBER ~S TÖRT~NELEM BECKETT DRíMAIBIN
Dosztojevszkij Kirillovjának (Ördögök) nihilista történetfilozófiája szerínt a

"felvilagúsult modern ember" két részre fogja osztani a történelmet: "A gorí llától
az Isten megsemmisítéséig, s az -Isten megsemmisitésétől... a föld és az ember
fizikai megváltozásáíg." Beckett drámái ennek a történelmi útnak a második felé
ről szólnak. Nem azért, mintha nihilista lenne, hanem azért, mert arról a törté
nelmi korszakról fest képet drámáiban, amelynek várva várt beköszöntését Kirillov
úgy óhajtotta. Beckett értelmezése szerint a kultúra és az ember válsága elérte
mélypontját és csődbe jutott. Kirillov "paradicsoma" Beckettnél alapos metamor
.fózison megy át: a föld és az ember fizikai megváltozása a kultúra és az ember
apokaliptikus méretű vég-szituációjában negatívelőjelet kap. Kirillov megállapí
tása valahogy ekként módosul : az Isten száműzése a föld és az ember fizikai és
szellemi degenerácíójához, végül pedig teljes pusztulásához vezet.

Dosztojevszkij és Beckett ilyen kapcsolatba hozása nem valami hirtelen ötlet
szüleménye, nem valami esetleges dolog. Mélysn gyökerező szellemi rokonság kap
csolja őket egymáshoz: az az illúziókat romboló tudatos igazságkeresés, hogy fel
tárják, kicsoda az ember, hol van fizikai és szellemi világának a határa; s főleg

összekapcsolja őket az emberi szenvedés mélységeinek és értelmének szenvedélyes
kutatása. A Dosztojevszkij által felvetett kérdések újra és újra visszatérnek a je
len század neves iróinál, s az abszurd vagy antidrámára is, Beckettre pedig kulö
nősképpen nagy hatással volt Dosztojevszkij - az egzisztencialista írói környezet
közvetítésével. Mínt Czimer József írja, az abszurd dráma. képviselőinél, "bár ál
talában egzisztencialistáknak sem vallják magukat - teljesen nyilvánvaló az eg
zisztencializmus néhány elemének befolyása." A becketti dráma groteszk-komíkus
emberszernléletének gyökerei visszanyúlnak Dosztojevszkijhez. akinek műveíben

sokszor oly közel van a legmegrázóbb tragikum a komikumhoz. Dosztojevszkij
egyik kiváló Ismerője állapítja meg erről a közelségről : "Csak egyetlen mozdulat
szükséges, a transzcendensnek eltakarása, s mindaz a sok lázadás, szenvedély, szen
vedés egyetlen komíkus egyvelegbe olvad össze. Isten nélkül véres komikum Ka
ramazov Iván és Demeter véres históriája, s Miskín herceg alakja rettenetes pa
ródia a földi ember-Jézus érdekében. Egyáltalán mínden szenvedés komikussá vá
lik Isten nélkül, hiszen értelmét veszti. Az Isten-nélkülíségben, a csak földi vi
szoi-ylatokban lehet nem szenvedni, és így kornikus minden szenvedés, mert a leg
nagyobb erőfeszítéseket teszi a Semmi irányába. A földdel, a létezők világával meg
lehet békülnl, és az általuk okozott szenvedést le lehet győzni. Csak egyetlen moz
-dulat szükséges, a transzcendencia eltakarása, s a szenvedésben a legszatirikusabb
komédiát szemlélhetjük." Beckett ezt az egyetlen mozdulatot tette meg, s így mu
tatta meg, hogy kicsoda az ember: "Semmi sem olyan mulatságos, mint a nyomorú
ság, elismerem... nincs komikusabb dolog a földön. És ml kacagunk rajta, tiszta
szívből kacagunk rajta - az elején."

Drámáiban Beckett az emberi élet csődjének bemutatásakor a legtágabb ér
'telemben vett allegorikus értelmezést teszi lehetövé, "Az allegória olyan irodalmi
forma, melyben a személyek és az események a kevésbé konkrét természetű erők

szímbólumaként szerepelnek" - ahogy Heiney professzor megállapítja. A XIX.
század egyértelmű allegóriájától ' messze esik Beckett epikus drámai allegóriája. Ér
telmezésének ilyen többrétegűségében legközelebbi irodalmi rokona Kafka, akinél
-éppúgy, mint Beckettnél, "a' szimbolizált erők érzékfelettiek, kétértelműek és meg
foghatatlanok." Ezért az értelmezésnek több - sokszor ellentétes formáit teszik
lehetővé. Már Dosztojevszkijnél is megvan egyetlen allegóriának többféle értelme
zése (a Kristálypalota allegóriája a Feljegyzések az egérlyttkból című filo
zofikus írásában, - de csak annyi, ahány értelmezést maga az 'író egyetlen alle-
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góriának tulajdonít. Viszont Beckett allegóríáínak számos értelmezési lehetősége

míatt az ellentétes vélemények hosszadalmas vitája alakult ki. Nálunk a Nagll
1,ilág Godot-vitájában Kéry László mondta ki az utolsó szót olyan értelemben,
hogy a többféle értelmezési lehetőség fenntartása mellett az allegória mondani
valóját az emberi szítuácíó feltárásában jelöli meg. Ami pedig a groteszk, cirku
szi elem mögött rejlik "az ... a legátfogóbb igazság igényével lép föl: (Beckett)
az ember és a . világ kapcsolatának végső feltárására, az ,emberi szituáció' leglé
nyegesebb tényezőinek meghatározására vállalkozik."

Ennek a megállapításnak az érvényességi körét szeretnénk pontosabban meg
határozni. Kéry rámutat arra, hogy Beckett szereplői "az egész emberiséget jel
képezik", de rendellenes formában: "ki vannak szakítva természetes közegükből;

a társadalomból, a társadalmi viszonyok' szövevényéből." Az egzisztencialista em
berértelmezésen túl más elemei is vannak Beckett ember- és világmagyarázatá
nak. Az az emberi szítuácíó, amelynek határait próbálta kítapogatni Dosztojevsz
kij és amelyet az egzisztencializmus újra értelmezett, Beckett ábrázolásában az
ember történelmi végszituációjává válik. Az egzisztencializmus absztrakt emberi
szituáció értelmezése Beckett drámáiban konkrét történeti távlatot kap; ez a vég
szituáció valaminek a következménye: "Mi haszna most elcsüggedni? Régebben
kellett volna erre gondolni, egy örökkévalósággal ezelőtt, 1900 körül" - olvassuk
a Godotra várva círnű színműben. Az ember szituációját kutatja Dosztojevszkij is
azért, hogy az ember természetéről többet tudjon feltárni, mint amit racionalista
kortársai tudtak mondani - s ebben a mozzanatban realizálódik korával való
történelmi-társadalmi kapcsolata. Az ő nyomán az ember természetét vagy lét
módját absztrakt módon meghatározó egzisztencializmus - "az ember változatlan
a folytonosan változó adott helyzet előtt" (Sartl'e) - történelmi koritaktus-keresé
sének az igénye nyilvánul meg a Sartre-i elkötélezés és a Camus-i hétköznapi
hősiesség gondolatában. Az egzisztencializmus ateista szárnyának tanítása szerínt
az emberi lét értelmetlen, abszurd - történelmi helyzettől függetlenül. Beckett
szerint az emberi élet értelmetlenné, abszurddá vált, és ennek a folyamatnak az.
eredményét mutatja be a végszítuációban. Ennyiben az egzisztencializmusnak a
transzcendencia lehetőségét feltételező iránya közelebb áll hozzá, mint a francia
iskola. Darabjai úgy tűnnek, míntha Paul Tillich válság-teóriájának drámai ki
teljesedései lennének: "A XX. századi ember olyan világot vesztett el, amelynek
értelmes jelentése volt és elvesztette önmagát, élete már nem valami szellemi
központból nyeri értelmét. A tárgyak emberalkotta világa magába zárta magát az
embert is, aki alkotta ezt a tárgyi világot és aki a maga szubjektívítását vesz
tette el ebben a tényben. Feláldozta magát saját létesítrnényei oltárán. De ez az
ember még mindig tudatában van annak, hogy mít veszített, illetve folytonosan
mit veszít. Még míndig eléggé ember ahhoz, hogy elembertelenedését megtapasz
talja a kétségbeesésben. A kivezető utat nem ismeri, de megpróbálja megmenteni
emberségét azzal, hogy kifejezésre juttatja: ebből a szituációból nincs kiút." Be
ckett a kíúttalanságot ilyen értelemben tárja korunk elé.

A végszituációnak, mínt egy folyamat eredményének a bemutatásához az iro
dalmi forma megválasztása is hozzájárul; ezzel is hangsúlyozza Beckett, hogy oda
jutott a kortársi világ, hogy problémáinak megfogalmazása már nem történhet
meg a tragédiában, csak a tragédia paródiájában : a groteszk komikum síkján. A
tragikus és komíkus elemnek az összefonódása, mely Shakespeare-nél az élet be
mutatásának teljességét szolgálja, Beckettnél abszurd formában történik: de a cir
kuszi bohózat trükkjeiben jelentős mondanivaló érvényesül. Abban a világban,
melyben "nincs többé Isten, aki megfenyegethetne, ni.ncs igazságszolgáltatás, nincs
sors... csak közlekedési baleset (Dürrenmatt), "következetes gondolkodásra vall
- mínt Ungvári Tamás írja -, hogy ez a világkép a groteszk komédiában talál
megfelelő kifejezésre. Ha nincs végzet - elképzelhetetlen a tragikum." Az abszurd
dráma formai szempontból is az alkotás prohibitív nehézségeivel kerül szembe,
mert a téma a művet megalkotásának folyamatában maradéktalanul felemészti,
dinamika és fejlődés nélkülivé, azaz drámaíatlanná válik, s a téma egyre szélesebb
körben ismétlődik meg, de mindlg ugyanaz marad: ez az ún. antídráma, vagy ab-
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.szurd dráma műfaji problematikájának rövid summája - ha Thomas Mann Dok
tor Faustus-beli megállapításait a zenei műalkotás területéről a drámára vonat
keztatjuk.

Visszatérve a végszítuácíó problematikájához, Beckett kérdése nem az, hogy
kicsoda az ember és mít jelent kultúrája, hanem mívé lett az ember és mívé lett
a kultúrája. A két kérdésnek ilyen szembeállítása kétségtelenül kissé mesterkélt,
egyetlen dolog érzékeltetésére jó csupán: arra, hogy a történelmi végszituáció idő

szerűségét, eszkatologikus közelséget érzékeltesse. Kétségtelen, hogy a történelmi
végszituáció nyomorúságaitól eltekintve is pesszimista képe van Beckettnek az
életről: "Egy nap megszületünk, egy nap meghalunk... Az asszonyok a sír fölött
szülnek, lovaglóülésben, a nap egy percig csillog, aztán ismét az éjszaka követ
kezik." Ennek a pesszimizmusnak a mondanivalója nem új; ami új Beckettnél,
az az ember ábrázolása a végszituácíóban: fizikai és szellemi világának leépülésé
ben. Nem pusztán szójáték, ha azt rnondjuk, hogy az ember a véghelyzetben vég
lénnyé változott. Ennek az állapotnak testi és szellemi tünetei egy egyetemes em
beri kórkép részleteiül szelgálnak. Az emberi szellem lealacsonyodása "lassú szel
lemi leszerelést" (Thomas Mann) jelent és összefügg fizikai létének' lassú pusztu
lásával. Beckett drámáiban bénákkal, vakokkal, siketekkel, szemétre dobott embe
rekkel találkozunk olyan lealacsonyodásnak a szintjén, hogy sorsukból már a fáj
dalmat is kiégette a megszokás. A szokás és az unalom az életük tartalma; a meg
szokás mechanizmusában tudatos világuk a minimálisra csökken, bár tudatuktól
véglegesen megszabadulni nem tudnak; a gondolkodást felváltja ·az asszociációk
szabad társulása, az emberi kapcsolatok kölcsönös jóindulatát az egymáshoz kötött
ség gyűlöletes, de elszakíthatatlan lánca. Mivel életük kílátástalansága miatt nem
szenvednek, nem is gondolnak komolyan az öngyálkosságra sem. Míg Camus úgy
látja, hogy korunk egyetlen filozófiai problémája az öngyilkosság, addig Beckett a
kérdést kornédíájának visszatérő bohóckodási témájává redukálja. Még a gyilkosság
rnerészsége is kiveszett az emberből. A játszma vége című darabban Clov szerét
né megölni atyját, Hammot, de nem meri.

Ember és világa teljes elidegenedéséről van itt szó. Az ember leveti nemcsak
a hősiesség pózát, de emberségének lényeges jegyeit is, és nem marad belőle más,
mint önmagának kísértete. A .wraíth" angol szó fejezi ki ezt találóan, ami nem
egyszerűen kísértetet jelent, hanem életszerűbbet: élő embernek halála előtti ha
sonmását. Ilyenek Beckett szereplői is: nem személyek, nem jellemek, még csak
nem is típusok. hanem önmaguknak halál előtti hasonmásai. A játszma végében
anagyszülők, Nagg és Nell lecsukott szemetes kukában rothadnak meg elevenen,
egyetlen élethez kapcsoló mozzanat számukra az evés öröme, ami után újra rájuk
csapják a kuka fedelét. Ebben a siralmas helyzetben idézi fel Nagg Nell előtt le
tűnt ifjúságuk felejthetetlen emlékét : eljeg~zésük délutánján csónakázásukat a
comóí tavon. Nell alig emlékszik már, hogy ő volt ott: "Hát hihető ez?" Az utolsÓ
tekercsben egy hírnévre emelkedett ember, aki fizikai és szellemi roncsnak érzi
magát, magnószalagról visszapergett eltűnt ifjúságának eseményeit. A távoli ifjú
ság hitének és reményeinek vísszapergetése és szembeállítása az öregkor leszű

kült világának kiégett sívárságával, szimbolikus értelművé válik: kultúránk forrá
sainak kiapadásáról és tradicionális értékeink megüresedéséről is szó van itt: "A
látomás ..., a hit, amely egész életemet irányította... megbonthatatlan szövetség
ben az értelem fényével, egészen addig, amíg utolsót sóhajt a vihar és az éjsza
ka ..." Ebbe a lendületes ifjúi életbe tör be egy nagy szerelem, de ezt a nagyra
törő ifjú elutasítja magától karrierje érdekében - hiába pörgeti vissza a tekereset
az öregúr, az a szerelem minden élményével és elutasításával is már visszahoz
hatatlanul a múlté. Fiatal korában a karriert választotta és a kultúrának, mint bá
beli toronyépítésnek a szenvedélye elidegenítette önmagától. Pedig ebben a kul
túraépítő szenvedélyben "minden ott volt, az egész dög planéta minden fénye,
homálya, éhsége és dúskálása . " a századoknak!" Úgy érezte: "Úton vagyok ahhoz,
hogy valaki legyek" ... és az öregkor terhei alatt mivé lett: "Nincs mít mondanom,
még annyit se, hogy nyekk! Mi ma egy év? Kérődzöm és dugulásom van."
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Ez az elidegenedés egyetemes jelenség, az életnek nincs olyan területe, ahol ne
érvényesülne. A szekuláris világban éppúgy, mint a vallás világában. A Minden
elesendőkbenMiss Fill igy vall erről: "Egyedül vagyok Teremtőmmel,a hitsorsosaim
ról egészen megfeledkezem. Igazából nem is vagyok ott ..." Hittestvéreiből csak
"egy nagy homályos pacnit, semmi mást" nem lát.

A kultúra elidegenedésének valóságát több mozzanatban érzékelteti Beckett:
meghatározott társadalmi környezet nélküli világban szerepelteti ernberkísérteteit;
bohócait. csavargólt. Az emberi élettevékenység pusztán unaloműzés lett, a szoros
cipőnek le- és felvételében, Vagy ahogy másutt, a Godot-ban 'látjuk, a kalapcsere
rituáléjában kifejezésre jut minden élettevékenység értelmetlensége. Thomas Mann
korának válságát abban látta, hogya kultúrából kiveszett a kultusz eleme. Beckett
számára az egész kultúrából csak megszekott cselekvések rituáléja maradt meg,
kiveszett belőle az értelmet és jelentést adó Ige. A János evangéliuma így kez
dődik: "Kezdetben vala az Ige." Az eredeti görög szó: a logosz, teremtő értelmet
jelent, mely szó és tett egyszerre. A kultúra kultuszában, azaz, ha a kultúra a szó
eredeti értelmének megfelelően valaminek az imádatát fejezi ki, ez a logosz ad
értelmet a cselekvésnek és az emberi nyelvben fejeződik ki, mely két irányban
teremt kontaktust: horizontális szinten az emberi kapcsolatok létesítésében és ver
tikális síkon: az imádságban. A logosz mindkét irányban mint tett és szó valósul
meg, ezért az igazi kultúrát két el nem választható és sokrétű, kölcsönös össze
függésben megvalósuló két dinamikus tényező élteti: az etika és a liturgia (illetve
kultusz). A Beckett drámáiban ábrázolt, véghelyzetbe jutott ember számára értel
metlenné és üressé válik mind a két irányú kapcsolat. Szereplőí úgy beszélgetnek,
hogy rníndegyík mondja a magáét, és csak néha döbbennek rá a másik személy
valóságára. A nyelv szavai lassan elkopnak: "A szavaktól kérdezem, a 'megmaradt
szavaktól" - mondja Clov A játszma végében. Az imádság is csak mínt szokásos
rituálé él tovább, mint évezredek megszekott póza, és egy pillanat alatt rá is döb
bennek az egésznek az értelmetlenségére: ha nincs Isten, minek az imádság. Az
istentisztelet káromkodásba csap át.

Az ember kultúrateremtő tevékenysége ősi, archaikus formájában tér vissza:
Clov munkája kimerül abban, hogy játékkutyákat készít, melyek még játékra
sem valók, mert három lábuk van és eldülnek. így lett az ember nagyra törő

álmából: a bábeli toronyépítésből - [átékkutya-készítés. Távol eső történelmi kor
szakok szimbólumai ezek, amelyeknek mégis van egy közös vonásuk: az, hogy el
dőlnek. A véghelyzetbe jutott kultúrának ebben a világában meghalt az idő, ku
darcot vallott az egész emberi történelem, a haladás csak babona. A XX. század
fizikájának táguló világegyetemét (Jeans) A játszma végében egy szoba falain be
lül meg tudja kerülni Hamm egy tolószékben: ide szűkült a világ. Az emberről,

mint a világmindenség középpontjáról sem kapunk felemelőbb képet, mert ez a
központi lény a testileg-lelkileg elkorcsosult Hamm, aki tolószékben ülve míndíg
kínosan ügyel arra, hogya szoba közepén legyen.

Egy reménység maradt az ember számára ebben a világban: Godot-ra várni.
Megszokásböl, unalom űzésből arra a Godot-ra, aki többször is bejelenti jöttét, de
soha nem jön el; és nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem is létezik, mínt an
nak, hogy van. A Godot név utalhat Balzac Le Faiseur című vígjátékának Godeau
nevű tőzsdespekulánsára. vagy a névben rejlő angol szóra: God (Isten) - ahogy
erre Kéry László rámutatott. A Beckett-féle allegória az értelmezésnek többféle
változatát engedi meg. De egy bizonyos: a pusztulástól a két csavargót, Estragont
és Vladimirt csak Godot érkezése mentheti meg. "És ha megjön? - Akkor meg
menekültünk."

Ebben a végszituációba jutott emberben itt-ott felcsillan néha valami önma
gán túlmutató mozzanat. Az egyik ilyen mozzanat annak a felismerése a Godot
ban, hogy valahol elvesztettük az utat és kaotikus világba' jutottunk. Hogy fele
lősek vagyunk-e érte, nem tudjuk, de a közeli végtől várja az ember a felelősségre

vonás végleges elodázásat - ahogy A játszma végében Clov mondja: "Engem már
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nem büntethetnek meg." Valami homályos bűn-sejtelem még megmaradt ebben az
állapotban is. Es megmaradt a rend világa utáni vágyakozás is: "Szeretem a ren
det. Ez az álmom. Egy olyan világ, amelyben minden... végleges helyén van." Ez
a vágy néha olyan erős, mínt a honvágy - a szó angol értelmében "homesickness":
az otthon utáni vágy, ahogy Mr. Rooney sóhajt fel a Minden elesendőkben: "Más
utakról, más tájakról álmodom. Más otthonról, más ... otthonról."

Ezeknek a sötétből kivillanó emberi vágyaknak a fényeit legtöbbször szándé
kosan kioltja a helyzetből vagy az emberi természetből származó groteszk komi
kum. Az ember és az élet abszurditásának tényét ezzel még jobban aláhúzza az
író és az is kétségtelen, hogy a mondanivaló hatása ebben az ellenpontozásban .ér
vényesül. A következő jelenet jól szemlélteti az említett tényeket : Hamm a lét
értelmetlenségéről és a vég bekövetkezéséről racionálisan meg van győződve, de
egyik éjszaka "egy nagy bibit" lát a mellében, egy irracionális sejtelem bukkan
fel - és vajon melyik racionalista ember van bebiztosítva ez ellen?! -, hátha
"mi ... éppen jelentünk valamit? (Hevesen): ha elgondolom, hogy mindez talán
nem hiába történt." Ennek a mélyről jövő emberi sejtelemnek a pislákoló -fényét
azonnal elfújja az utána következő jelenet groteszk komíkurna : Clov vakarózik,
mert bolhát vagy lapostetűt talált magán - és vajon melyik pedáns ember van
bebiztosrtva ez ellen?! Ez a felfedezés nagyon idegessé teszi Hammot, az előbbi

irracionális sejtelem szintjéről azonnal visszazökken a céltudatos vég-igenlés racio
nális szintjére : "Hiszen ebből újjáteremtődhet az emberiség! Az Isten szerelmére
csípd el!" Igen, az ember abszurd és komikus lény - a transzcendencia fénye
nélkül.

"Beckett szándékosan elfordítja tekintetét az immanens megoldás lehetőségeitől"

- mutat rá Kéry László a kérdés lényegére. Ugyancsak ő idézi Ungvári Tamás
egyik tanulmányából Samuel Beckett és Ludwig Wittgenstein filozófiája közöttí
szemléleti hasonlóságot: "A világ értelmének - mondja Wittgenstein - a világon
kívül kell lennie. A világban minden úgy van, ahogy van és minden úgy történik,
ahogy történik: benne nincs semmiféle érték és ha lenne is, nem lenne semmi
értéke."

Valóban, Beckett úgy látja, hogy a polgári kereszténység "istene" meghalt, de
a világra rázúduló ítélet kegyetlen és irgalmatlan pusztulásában még felismerheti
az ember azt, akitől elfordult. Kísérteties, hátborzongató módon érzékelteti az
egyéni élet megítéltetését a Mondd, Joe televíziós játék; tudata elől hiába mene
kül az ember, belülről megszelal egy számonkérő hang: "Hogy érzi magát a Te
Urad-Istened manapság? .. Még mindig hasznot hajt? .. Még míndíg vérzik az.
oldala? ... A Mi-Joe-nk szenvedésére ... Várd ki, amíg O is hozzákezd ... Hogy el
mondja a magáét neked... Ha végeztél magaddal... Ha minden halottad újra
meghalt. " Rohadó testeddel ágyadhoz szögezve... Ilyen roncsnak tűrhető egész
ségi állapot .. , néhanapján daganatrélék ... A sír csöndje a férgek nélkül ... Fára
dozásaid jutalmául... Míg egy éjszaka... Te esztelen, a lelked... Sok bajt okoz
orgyilkosaidnak '" Erre sohasem gondoltál? .. Mondd, Joe ... Ha O hozzákezd ...
Hogy mondja neked a magáét... Miután végeztél magaddal... Ha ez valaha is
sikerül neked." A játszma végében is földereng egy sejtelem és nem is sejtelem
formában, hanem mint valami fenyegető lehetőség, amikor Clov - a szokásos imád
ság rituáléjából feleszmélő és káromkodva kifakadó Hammnak : "A piszok! Hisz
nem is létezik!" - így válaszol: "Még nem." A jelenethez szorosan és szimbolíkus.
értelemben hozzátartozik az is, hogy közvetlen ez után a jelenet után Hamm meg
tagadja apja köteles fiúi tiszteletét és az apa, Nagg emlékezteti fiát gyermekko
rának szeretetére: "Kit szólítcttál te, míkor egészen kicsi voltál és éjszaka féle
lem fogott el? .. Remélem, hogy eljön a nap, amikor csakugyan szükségét érzed.,
hogy rneghallgassalak, . s szükségét annak, hogya hangom halljad - egy hangot.
Igen, remélem, hogy majd úgy szólítasz, mint amikor még egészen kicsi voltál
s félelem fogott el éjszaka és én voltam az egyedüli reménységed."
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RENATE KRtJGER

EGY FESTŐ FELFEDEZI A VILÁGOT
Albrecht Dürer születésének 500. évfordulójára

Dürer szülővárosa, Nürnberg, a városállam önálló vrlág volt, mint minden
jelentősebb középkorí város. A történelmi várostérkép alapján erről a mai szem
lélő is meggyőződhet. E nürnbergi világ körül ferde négyszög alakjában kettős

városfal húzódik és olyan határokat szab neki, amelyeket évszázadokon keresztül
magától értetődőknek tartottak, és sérthetetleneknek ismertek el. Ezeket a hatá
rokat csak a Pegnítz keskeny medre törte át két helyen. A városfalak közti mély
.árok, a szabályos közökben álló hegyes tornyocskák és dacos kapuk ma már csak
bízarrul festői képe valamikor még a védekezés miatt jött létre. Körülfogták, véd
ték a templomokat, kolostorokat, kórházakat, patriciusok házait. A városfal északi
részén, Nürnberg legmagasabb pontján emelkedik a vár, az egykori császári szék
hely terjedelmes, erősen tagolt épületcsoportja. Ennek a várnak árnyékában és
oltalmában különös joggal és büszkeséggel nevezhették magukat "városi polgárok
nak", bürgereknek a lakosok.

Albrecht Dürer, a legjelentősebb nürnbergi polgár, közvetlenül a vár alatt
lakott, a várfal állatkerti kapujánál, egészen a város szélén. A szívesen utazgató
és örökkön elvágyódó Dürer fontosnak tartotta, hogy "intra muros" maradjon,
még akkor is, ha - saját szavai szerint - csak élősdinek érezte itt magát, nem
pedig úrnak. Persze azért neki is volt egy minden lovagi sallanggal körülvett,
úrímódí címere: bodros lombtüzér. zárt sisak, nagy tollbokréták és egy néger
mellképe. A címerpajzs ábrája azonban nem társadalmi tekintélyt jelez, hanem
arra utal, hogya család a magyarországi Gyula város közelében fekvő Ajtós fa
luból származik. A család erről a faluról vette nevét és címerét. Dürer maga is
fontosnak tartja, hegy önéletrajzában pontosan kitérjen származására. Címere
azonban életfelfogását is tolmácsolja: kétszárnyú, szélesre tárt ajtót ábrázol. A
világ akadálytalanul beáradhatott rajta, és be is kellett áradnia. Dürer egész
kiterjedésében és mélységében fel akarta fedezni, fel akarta mérní a világot, képet
akart róla alkotni. Címere egyúttal program is.

Három, egymással szorosan összefüggő dimenzióban fedezte fel és élte meg
a világot: a Hitben, a Természetben és az Emberben. Ezzel már az újkor küszö
bén áll. Szenvedélyesen hítt. Ha egyáltalán beszélhetünk jellegzetes német men
talitásról, akkor ennek egyik legfeltűnőbb jele: közvetlenül élni a dolgokkal és a
dolgokban, a problémákban és vitákban, testközelben, minden távolság nélkül. Ab
ban, amit Dürer a Hitről rajzolt, festett és írt, szenvedélyes, színte ősi eredetiség,
sőt naivitás van. Jó és derűs természete megóvta azonban attól, hogy éles, gyű

lölködő polemizálásba süllyedjen, mínt ez a német reformáció hitvitáiban szokás
volt. Dürer nem volt hangoskodó forradalmár.

1498-ban, tehát röviddel az új évszázad kezdete előtt készítette azt a nagy fa
metszetét, amellyel egycsapásra felülmúlta Nürnberg régi, gazdag művészi hagyo
mányait: az Apokalipszis lapjait. Ezek közül különösen a romlást hozó lovas alakja
vésődik be a szemlélő emlékezetébe. De csak akkor tudjuk ennek a műnek nagy
ságát valóban méltányolni, ha mind a tizenhat lapot összefüggésükben szemléljük
és újra átéljük Dürer felfedezéseit. Ezek a rajzok a szó szoros értelmében nem
áttekinthetők, mert a dolgok tömkelege zsúfolódik össze rajtuk. Egyre újabb és
újabb változatokat látunk a Jó és a Gonosz küzdelméről, míg végül is az ördög,
a . Szellemnélküli vereséget szenved és ártalmatlanná válik. Ekkor leszáll az égből,

Istentől a mennyeí Jeruzsálem, a "Harmadik Birodalom" jelképe, azé a szellemi
birodalorné, amelyet jóval Dürer előtt Gioacchino da Fiore látomásai hirdettek.
Az Apokalipszis minden lapjáról feszültség és nyugtalanság árad. Ezt egyetlen
korabeli műben sem találhatjuk meg. Minden él, minden mozog : a hét Gyertya
tartó, köztük a látomásában térdre hulló János, a fák, a vizek, háttérben a várak,
a csillagzatok, a hajók és a zeneszerszámok, a szél és a tűz, a könyvek és az ál
latok. Dürer a saját hitvilágát annyira közvetlenül fedezte föl és annyira inten
zíven vette szellemi birtokába, hogy teljesen meggyőzőerr tudja azt világvégi di-'
menziókká átváltoztatni. Am ezt nem könnyedén, nem ferences vidámsággal teszi,
hanem nagy küzdelmek és megerőltetések közepett, kemény munka eredményeként.

104



A vallásos képek, ábrázolások emberközelségbe hozása már Dürer működése

elótt is magas szintet ért el. Dürer azonban egyre újabb területeket fedezett föl,
amelyekben meg tudta gyökereztetni a szent történeteket. Krísztus és Mária éle
tét úgy élte át, úgy formálta meg, mint a közvetlen jelen egy darabját, mínt sa-

. ját emberi és rnűvészí problémáit. A Siratás (Nagy Passió, 1503-1511) szenvedé
Iyes vád az élet míndennemű szétrombolása ellen. A Pihenés menekülés közben
(Mária életéből, 1503-1511) mínden, csak nem bájos idill, sokkal inkább hallat
lanná nem tehető felhívás arra, hogy fávadhatatlan munkával ismét emberhez
méltó létet alkossunk a romokból, a látszólag kiúttalan helyzetekből.

Dürer vallásos művészetének főműve és egyúttal művészi fejlődésének is csúcs
pontja a kettős táblakép János, Péter, Márk és Pál apostollal. Ezt 1526-ban al
kotta és Nürnberg város tanácsának ajándékozta. Itt azt a feladatot tűzte .maga
elé, hogy olyan embereket ábrázoljon, akiket betölt a Lélek, de mégsem túlvilági
hősök. Ebből a festményből nem differenciálatlan nyugtalanság szól hozzánk, mint
az Apokalipszis lapjairól. Dürer ezeket az alakokat plasztíkussá, monumentálíssá
emeli. Ezt a' négy apostolt míndíg is reformátorí szelleműnek tartották. Bár Dürer
"martiniánus" volt, vagyis Luther híve, mégsem tiltakozott, hanem saját világot
fedezett fel és formált meg: nem volt protestáns. Ezt a világot nemcsak megraj
zolta és megfestette, hanem irodalmilag is megformálta, a nürnbergi mesterdal
nokok költészetéhez hasonlóan. Vallásos verseiben míndíg az élet és a halál lét
kérdéseiről van szó, mínt Luthernél is, önmaga igazolásáról és az élet értékeinek
helyes rendjéről. Megható az a kérése, hogy míndazt, amiről úgy vélí, hogy felfe
dezte és helyesen megismerte, saját életében is megvalósíthassa: Wollt Gott, ich
kilnnt selbst also leben... Adja Isten, hogy magam is így élhessek ...

Dürer dialógusa a világgal, a természettel fauszti megismerés-kényszerből,

naiv kíváncsiságból és fáradhatatlan tudásvágyból ered, és mint kortársainál is,
abból a nyugtalanságból, amelyet az életviszonyok oly gyors megváltozása miatt
éreztek. Vajon Dürer meg akarta ragadni a világot és a természetet, keresni, be
mutatni akarta a maradandót rnínden változásban? 'I'ermészetábrázolásaí a legelső

önálló, az egyébként kötelező és szokásos szeenikal kapcsolatoktól mentes tájké
pek. Nem az idillbe menekül ezekkel, hanem szembenéz az itt érvényesülő tör
vényszerűségekkel, feltételekkel és erőkkel.

Tájkép-akvarelljei nem Illusztrácíók, nem valamilyen' történet szép keretei,
hanem végre komolyan vett részei annak a világnak, amelyben az ember él és
dolgozik, amellyel küzdenie kell és amelynek örül. Dürernél éppen ez az utolsó
szempont a legfontosabb. A világ az ő számára barátságos világ. Ismeri ugyan a
melankóliát, de jobban örül a világ szépségének, Milyen megragadó például H94
körül festett vízfestménye a Dróthúzó malomról, a tiszta és barátságos Fachwerk
házakkal, a szétszórt falvakkal és a háttérben a kék hegyekkel! Valóban emberi
környezet, felhívás barangolásra, arra, hogy újra felfedezziik ezt a világot. Szere
tettel és tapintattal kutatta a természet rejtett szépségeít is, megfigyelte és le
rajzolta a mezei nyulat, a szarvasbogarat. az ibolyacsokrot, de Nürnberg, Aachen,
Innsbruck és Trient látképét is.

A világot nagy utazások során is felfedezte. A német művészet első nagy uta
zói közé tartozik, jóval többet utazott a festőlegények előírt vándorútjánál. Köte
lező vándorútján a felső-rajnai városokat ismerte meg. Később, 1495-96-ban és
1505-1507-ben két hosszú utazás során Olaszországot is I felfedezte. Es Olaszor
szág is felfedezi őt. Ű az első német művész, aki elismerést talál az Alpoktól dél
re, akit Velencében marasztalni akarnak.

Albrecht Dürer azonban visszatér a nürnbergi városfalak gyűrűjébe, számta
lan felfedezéssel, megfígyeléssel és tapasztalattal gazdagabban, a perspektíva és al.
arányosságtan sikeres és boldogító tudományával, művészetelméletí és esztétíltaí
problémák megismerésével, s mindezeket az elkövetkező időkben nagy szenvedéllyel
és állhatatossággal a gyakorlatba is átülteti. Felfedezéseit nem tartja titokban. Vé
gül, már érett korában, 1520-21-ben, Németalföldre utazik, felfedezi Mecheln,
Brüsszel, Aachen, Gent, Brügge városát. Erről az útjáról naplót is vezetett, de
ebben többet emlegeti a vámvizsgálatokat és a borravalókat, mint élményeinek
mélységét. Az ő élményei csak ritkán nyilvánultak meg az írott szóban, sokkal
inkább a megfestett és megrajzolt műalkotásban, az' igaz rnértékről és minden
dolog helyes rendjéről szóló elmélkedéseiben.

Albrecht Dürer volt az első német művész, aki művészetelméleti tanulmányo
kat folytatott, sőt meg is írta ezeket, az "Unterweisung der Messung" (Útbaiga
zítás a mérésre), "Befestigungslehre" (Erődítménytan) , "Proportionslehre" (Arányos-'
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ságtan) és "Speis der Malerknaben" (Festóinasok tápláléka) címú . műveiben. Az,
"Utbaigazítás"-ban a festők, ötvösök, szobrászok és kőfaragók részére mindazt.
összefoglalja, amit a forma és alak problemáival kapcsolatban -Ielfedezett. Gondo
latai allandóan a körül a rnérték körül keringenek, amelyen a világ és a művészet

alapszik és amelyet fel kell fedezni és figyelembe kell venni. Mindig a valós vi
lággal áll szemben, amellyel érdemes párbeszédbe bocsátkozni, mert ez teszi az'
életet valóban életértékűvé. Számára a világ sohasarn a siralmak völgye, soha
sem szerepel Isten ellentéteként. Isten törvényei a világ törvényei is. Ezt a vilá
got védeni is kell, de Dürer nem tartja magát illetékesnek arra, hogy ilyen védel
mi intézkedésekről gondolkodjék, különösen nem olyan időpontban, amikor a törö
kök éppen Magyarország meghódítására készülődnek. A kor szükségleteinek megfe
lelően írt Dürer a várépítésről. az "Erődítménytan"-ról (1527). 'Művészetelméleti

főműve az .Arányossagtan" (1528), amelyet többi könyveihez hasonlóan nagyon
jól ismertek kortársai. Több nyelvre le is fordították. A könyvet barátjának, Wil
libald Pírckheímernek ajánlotta, és ebben az ajánlásban hangsúlyozza, hogy ő

ezeket a nehéz kérdéseket ifjúságában nem tanulta, ezekben a tudományokban őt

senki sem oktatta. Mindezek saját felfedezései, és büszke arra, hogy rendszerezve
összegyűjtötte, kiegészítette és kifejlesztette őket, s most kora és az utókor részére
Irásba is foglalhatja. A gyakorlattal azonban állandóan közvetlen érintkezésben
marad és soha nem tárgyal elvont, a világtól idegen elméleteket. Ettől megóvta.
őt túláradó, merész, felfedezésre törő művészí vitalitása is. Lenyűgöz bennünket
a részletek bősége, az új és egyre újabb változatok gazdagsága, így például Míksa
császár imakönyvének az ábráiban, ahol számtalan levél- és növénydíszt alkalmaz.
egyszer bodrosari felcsavar va, máskor szélesen kiterítve. Sok kisebb-nagyobb álla
tot is iderajzolt, s ezek gondtalanul és barátságosan népesítik be a császári ima
könyv komoly lapjait. Dürer címerének ajtószárnyai tárva-nyitva állnak, a világ
akadálytalanul bejőhet rajtuk. A világ adja az anyagot, amelyből művészetét kiala
kitja. A világ 'áll vele szemben; azt ábrázolja, azt magyarázza a művész.

A harmadik dimenzió, amelyben a világot felfedezi, a párbeszéd az emberrel,
az ember pontos megfigyelése és értelmezése. Nemcsak belefoglalta festményeíbe
és rajzaiba korának emberképét. miként azt id. Lucas von Cranach és ifj. Hans
Holbein is tette, hanem alakított is rajta, sőt újjáteremtette. Azóta lett a Dürer
korszak emberképe Ierögzíthető mértékűvé, a német reneszánsz kifejezőjévé. Ti
zenhárom éves korában fedezte fel önmagát és ezt ezüstkarcban rögzítette is, de'
később is bátor. hűséggel kitartott önmaga mellett, újra és újra felfedezve saját
énjét, és ebben tulajdonképpen csak Rembrandthoz hasonlítható. Az önábrázolás
fontos munkaterület volt számára. Éppen ezért pontosan meg is kellett ismernie

I önmagát, de azt is, ami hozzá tartozott: származását, családját, feleségét, barátait.
Dürer .az első német művész, aki önéletrajzi írást alkotott, és ez magas értéktuda
táról és önérzetéről tanúskodik. Nagy tisztelettel írt szüleiről és ugyanilyen tisz
teletteljes szeretettel ábrázolta őket képein. Emlékkönyvében különös rnelegséggek
emlékezik meg édesanyjáról, mintegy megmagyarázza az ismert arcképet. Azt írja'
róla, hogy mindenki iránt barátságos és irgalmas szívű volt. Tizennyolc gyermeket
szült és nevelt fel. Több ízben szenvedett pestisben és más súlyos betegségekben.
Az emberi élet majdnem minden árnyoidalát meg kellett ismernie: a szegénységet..
a csúffá tétetést, a megvetést. a gúnyszavakat ... Nagyon félt a haláltól, de nem
attól, hogy Isten színe elé kerüljön, és halálában még sokkal kedvesebb volt, mint
elevenen. Az az arckép, amelyet Dürer anyja életének utolsó heteiben rajzolt, ke
mény és sokak számára nehezen elviselhető, mégis a legszebb anyaképek egyike.
Szépsége az igazságban, a becsülefességben van, abban, hogy az elmúlást is el
ismeri, nemcsak a ragyogó ifjúi szépséget.

Dürer nagy példaképei a szellemi emberek, a tudósok, az olyan emberek, akik
szüntelenül formálják magukat. Mesteri metszeteiben szinte programszarűen áb
rázolta őket: Jeromost, az Istentől megvilágított tudóst, csendes, világos tanuló
szol)ájában, és a lovagot, aki szemét rendületlenül céljára irányítva sem a halál
tól, sem az ördögtől nem fél. Dürer nem nehézkes, hanem barátságos és társaságot
kedvelő volt, másokkal is barátságosan és kedvesen viselkedett. Megfigyelései nem
hűvösek és semlegesek, mint Holbeíné, hanem közvetlenek, közellek. Mindenkiben,
akit lerajzolt, iparkodott valami olyan vonást találni, amellyel azonosíthatta ma
gát. Természeténél fogva jó barát volt. Számára semmi sem volt alapvetőerr ide
gen. Még azoknál is, akiknek a mentalitása távol állt tőle, azon fáradozott, hogy
valami azonosulást találhasson, így például az annyira ellentétes elemekből' össze-,
tett Míksa császárnál, a javadalmakat hajhászó Brandenburgi Albrechtnél, a hú-

106



vösen csúfondáros Rotterd ami Erazmusnál. A nürnbergi tan ácsúr. a tudós és hu
manista Willibald Pi rckheim er azonban sz íve szeri n ti em ber és jó bará t vo lt.

. Hozzá írta legtöbb levelét, róla rajzolta a legki fej ezőbb arcképet és hű bará tja
m aradt halá láig. Az 1524-ben rajzolt arcképen P ir ckheimer is közvetlen közelből

szem léli a világot. Szern ét közeli cé lra szegzi, szája éppen időszerű beszéd re ké
szülődi k. Dürerhez hasonlóan ő is a gyakorla t i, a gondokkal teli jelent látja.

Ha tásá t immár 500 éve érezzük. Csak kevés festőnek van halála u tán ennyire
közvetl en hatása, rn ínt nek i. A világ egyre nagyobb lett, a d ia lógus a világga l
mérhetetlenné vál t. Dürer egykor messzi re látó tekintet ével és érdeklődésével sz ét
robbantotta a nürnbergi fal-gyűrű szűk ö ss é g é t, de nem polemizál ással. nem pro
tes t ál ássa l. hanem ábráz oló, megjelenítő erej év el. Nürnbergben maradt, ám m essze
túlnőtt ezen a vá roson , mível a vil á got sokrétűségében fedezte fel és ábrázolt a .
Sohasem érezte. hogy vé gzett volna felfedezéseivel. Egyre újabb m élysé geket ku
ta tott. Egy re újabb tartalmakat és számukra egyre új abb formákat tal ál t. Éle t 
műve Európáé, sőt az egé sz világé, amelyet a Hi t, a Ter m észet és az Ember dí
ménzió íban fedezett fel.

Fordítot ta PINTER M ARTA

Valkó László:
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SOLYMOS IDA VERSEI

TRIPTICHON

Alvásomban most is velem vagy
Pihenőt így tart az erő

Két-időnk az idótelen közt
sarabolt erdő

ú'jranő

Bokorszigetkék Sarjú Itt-ott
fölvacogó csemetefa
Megszokhatatlan mint a titkok
- a lélek más pillanata

Akárhány arcod elkeverve
(lajstromozni még lesz időm)

tolakodott kongó telembe
kötelmeim közt szétütőn

hullásaimba ordít árnyad
Mentségeidet megszüZöm
Elkótyáltalak Megtalállak
Allsz - középpont - a körkörön
múlás következés

halálhoz
szótár kíséret hangfonat

Az acsargó gőg meg-megátkoz
Elhitted, hogy föladtalak

Ahol a mOl$gás végetér

Zsindely pala vagy bármiféle
fedél fedélzet úszó készség
rengetegben kúszó hiány
ahol a mozgás végetér - következel

Szabálytalan fejed
elméd a réteges
nyűgeid és nosztalgiáid
keserves massza

Meg-megállít fölfoghatatlan árulásod
Nem sorsod, hogy magad elássad

Arcod mozaik Ravennában
Aki vagy mért kell kitaláljam?

Súgd vagy letiltsd
szüntesd halálom
szüntelen benned-kóborlásom
segíts bármerre kitalálnom
Eltévedek
ha nélküled

Történet~m

Miféle sebekről beszélsz
s mért vagy halálraért

Nem vagy otthonom csak hazám
Egedból jön a jégeső meg a fekete zivatar

Templom-komplexum dzsungeli
tizennyolc borclából rakott
szulák-belepte főhajó

az altemplomban ravatal
Aki beugrik nézheti
Hádesz
csak sötétben ragyog

Neked csak sel1eid homálya
Elszántságod szakadozó hártya

salétrom pudva félelem
Hazám így is
mégis egem
történetem
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H A J N A L I H A R A N GS Z Ó (II.)

írta PERGEL FERENC

Julikát az apja az udvarra lökte, hajánál fogva cibálta. Meg is rug
dalta,

- Egy, kettő, három, fogás ...
Az órára nézett. Már tíz óra. Elkészült az aznapi normával. Intett a gépe

körül csellengő anyagkihordónak, hogy hozzon ki araktárból anyagót. Fel
szabályozta a követ. Az frissen harapott a következő széria első darabjába.
A meósok nem győztek szaladgálni a mérőkészülékekhez. Kállai indított,
számolt:

- Egy, kettő, három, fogás ...
- Julikáék már felkeltek, biztos. Pozsár is felkelt. Keljen is fel, mert

már csak négy órája van. Talán még annyi sincs.
- Egy, kettő, három, fogás ...
A víz folyt, és folytak az emlékképek. Ű kivette az öreg Bartos kezéből

Julikát. Azt mondta, feleségül veszi, hiszen régen is össze akartak házasodni,
régen, amikor még egészséges volt. (Persze ez marhaság. Ö soha nem érezte
magát nyomoréknak. Nem is az. Egész ember ő mindenben.) Az öreg nem tö
rődött vele, ha az ördög viszi is a lányt, csak a szégyen múljon el. Új darab,
új kapcsolás következett:

-..:. Egy, kettő, három, fogás ...
Az öreg úgy megrugdalta a lányt, hogy elvetélt. De az esküvőt megtartot

ták. Es jöttek a gyerekek, a nehéz évek. Julikának is dolgoznia kellett. De
vidáman éltek. O otthon is, a gyárban is egész embernek érezte magát, Ju
líkát behozta az üzembe. Kapcsolt, mért, számolt:

- Egy, kettő, három, fogás .••
Tizenegy óra. Hogy rohan az idő. Jó lenne megállítani itt az órát, az em

lékeket, az időt. J ó lenne ott maradni, ahol a sűrűsödő párában úszó kép áll.
Ott a ligetben, a két gyerekkel meg a feleségével. De már kész is a fúró. Ki
kell venni. Mért, kapcsolt, számolt.

- Egy, kettő, három, fogás ... Egy, kettő, három ... egy, kettő, három ..•
Nem vette ki a darabot, hagyta tovább forogni, hogy rögzítse a képet.
A vas visított, a kő füstölgött. Az előtolás már a kő szélét súrolta. El-

nyomja a követ, ha nem kapcsol ki. Es nem kapcsolt ki. A képet akarta
rögzíteni.

- Egy, kettő, három - nincs fogás, mert a fej, a kő nem megy to
vább. A körhinta, a hullámvasút, a barlang, a sikló - ezt látta.

Tudta, hogy mindjárt robban a kő, mert az előtolás meghajtója szét
nyomta.

- Egy, kettő, három - nincs fogás.
Sivított a vas ..• már eltűnt a Vidám park. A füstből Pozsár képe úszoU

be a Vidám park helyébe.
- A kő engem öl meg, ha robban - gondolta.
De ő már nem tehetett semmit. így akarta, hogy az idő ott álljon meg.
A gép okosabb volt. Az automata kikapcsolt. A fej hátraugrott a kővel.

Az asztal az előtolást húzva gyorsan visszacsúszott a helyére. Elégett selejt,
értelmetlen vasdarab féketéllett a befogókészülékben. Es Pozsár Miska képe
vigyorgott rá.

- Hülye vagy - mondta magának Kállai. - Ezt meg kell szüntetni,
Ezt a mosolyt.
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Kidobta az elkőszörült vasdarabot, újra szabályozta a követ az ipari gyé
mánttal. Ez az ő találmánya volt, ez az eljárás. Az órát nézte közben.

~ Még száznyolcvanöt perc. Észen kell lenni. Ki kell birni - intette
magát.

újra felvette a méretet, a meós bemérte az új darabot, intett, hogy rend-
ben, mehet.

Kállai kapcsolt, átvette a gép ritmusát. - Egy, kettő, három, fogás ...
Közben biztatta magát:
- Ezen túl kell lenni. Fontos dolog lesz. Megölöd Pozsárt ... Hogy rohan

az idő, már csak százötvenkét perc.
Mért, indított.
- Egy, kettő, három, fogás ...
- De én nem akarok gyilkos lenni - tiltakozott. A gépre bámult. Julika

és Pozsár képe volt ott, minden kis és nagyalkatrészen, úgy ahogy felme
rült az agyában.

- Akkor is meg kell lenni. Meg kell lenni.
Már nem számolt. A bordák számát szavakkal határozta meg.
- Meg kell lenni. Ölni. Egy, ke.tő, három, fogás ... - Meg kell lenni. Ölni.
A ritmus megegyezett, a kész munkadarabok szaporodtak. A képek el-

tűntek. .
Már nem volt emlék. Pozsár képe rögződött vigyorogva, - az egész gép

egy Pozsár volt. Ö meg tempósan végezte a munkát és szembenézett Pozsárral.
Az órát se nézte; csak a képet. S rakta a harmadik szériát a gépbe. Mért,

kapcsolt.
-- Meg kell lenni, ölni. - Meg kell lenni, ölni. - Meg kell lenni, ölni ...
Márkét meós vette át a kész darabokat tőle. A többi gép leállt. Fél ket

tő volt. Ö csak rakta a gépbe a fúrókat ...
A meós nő megfogta a karját. Akkor nézett az órára. Huszonöt perc

múlva kettő.
.- Meg kell lenni, ölni ... meg kell lenni, ölni - lüktetett a homloka mö

gött még akkor is, amikor kikapcsolta a gépet. Csak két nagy ventillátor bú
gott. Gyorsan letörölte a gépet. A barackvirág sziromkoszorút a szemétbe
dobta.

Mindennel végzett. Múlttal, jövővel.

A múltat, a hidat, az anyját, a Julikát, agyerekeket beleköszörülte a
vasba, lemosatta a hűtővízzel. elfolyatta a gyűjtőtartályba. Ott úszkált a vas
kő virágszirommal keveredett iszapban. A jövő is valahol itt úszkált a múlt
tal. Csak a jelent érezte, a tettet.

A szerszámszekrényből elővette a legnagyobb, a negyvenhatos kulcsot.
Megmarkolta, próbáigatta a félméteres vasdarabot.

-- Meg kell lenni. ölni! - erre a ritmusra indult a lépcsőház írányába.
A folyóson, szembe vele, a délutánosok jöttek, nők, férfiak. Kállai úgy

tett, mintha nem látná őket, pedig valamennyien köszöntek neki, volt, aki
szóba akart állni vele, s a reggeli mókáról kérdezősködni, vagy csak egysze
rűen megkérdezni, hogy "Na mi van?", "Mi lesz aFradival?"

- Meg kell lenni: ölni - Meg kell lenni: ölni: diktálta a lépést az el
határozás ritmusa.

A lengőajtótól pár lépésre felpillantott és az üvegajtóra nézett. Szembe
vele egy kuszált hajú, kis hegyes arcú emberke állt, akinek a térdét verte a
munkaruha kabátja, nadrágja lebuggyant a cipőjére és aránytalanul hosszú
karjának folytatásaként egy darab vas lógott le majdnem a földig.

Alaposan megnézte azt a kis embert.
- Bohóc, mint egy bohóc - villant fel benne. De máris jött valaki, az

ajtót elhúzta. Kállai tükörképe eltűnt, aztán lengett az ajtóval, pillanatonként.
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-- Meg kell lenni: ölni - biztatta lépésre magát. - Csak egy perc. Csak
.húsz lépés a lépcsőházban, tizenőt lépcsőfok lefelé, aztán tizenöt lépés a gépig.
Ott áll a fekete legény. Lecsapok rá és kész.

A lépcsőház ablakából az udvarra pillantott. Még mindig szállíngóztak a
-délutánosok az öltőzökből. Kéz a kézben, elszántan, szinte kihívóan, együtt
léptek az úton: Julika, a felesége és Pozsár Miska. Az asszony ideges lehetett.
Néha körülnézett, Pozsár láthatóan nyugtatta és megszorította a karját. Siet
tek. Mindjárt két óra. Miskának már a műhelyben kellett volna lennie.

Kállai nézte a közeledő képet. Valószerűtlen volt, pimasz, kegyetlen, al
jas és szép.

- .Szép pár - motyogta. - Akkor is, meg kell lenni: ölni - villant át az
.agyán, - Igen, itt, ahogy belépnek.

Gyorsan felmérte a helyzetet. Egy vitrin - serlegekkel. vándorzászlókkal
- állt a lépcsőház sarkában, éppen a lejárat mellett. Mellette jól elbújhat.

- Juli, Juli, Julikám - simogatta szavaival a nőt. Karcsú, szőke, hogy
illik a Miskához! Melléje képzelte az előbb látott tükörképét.

- Ne képzelődj Tücsök - intette magát. - Gyerünk gyorsan a szek
rény mögé!

Ugrott néhányat; a lépcsőkanyarhoz, a vitrin és a fal közötti szögletbe,
-Onnan lesett ki. Balkézről a lépcső lefutott adarabolóba.

- Semmi lesz az egész - gondolta. - Három lépcsőt megy le Pozsár,
.akkor a karommal egy szinten lesz. Nem kell ágaskodnom ...

Nyilt az udvari ajtó. Julika és Miska indultak lefelé. Julika azon az ol
dalon indult, ahova Pozsárt képzelte. Miska pedig egészen a fal mellett, Kál
laitól távol. Beszélgettek. A vasdarab mégnedvesedett a kis ember kezében.
Csúszkált. Igy nem esett kézre Pozsár. Bal kézzel üthetett volna, vagy úgy,
110gy utánuk szalad. Atvette a másik kezébe a kulcsot, jobb tenyerét térdig
érő kabátjába törölte. Ök azonban már lent voltak a lépcső alján.

A pillanat elmúlt, a pillanattal a kitervezett bosszú lehetősége is.
Szólt a duda. Föntről, a marósműhelyből jött a váltás lefelé. A daraboló

ból is megindultak az emberek fölfelé. Gyorsan az ablakhoz fordult, kíbámult,
mintha ott kinn, a gyárudvaron lenne valami. Aztán, mielőtt az emberek oda
-értek volna hozzá, gyorsan visszament a műhelybe, A kulcsot a helyére tette.

Kis táskáját hóna alá kapta és a többiekkel együtt lement az öltözőbe.

Nem a szekrénysorba tartott, hanem ellenkező irányba, egy üres részhez
-osont, amely óvóhelynek volt kijelölve. Ott egy padra ült. Hátát a falnak
nyomta. Remegett, öklendezett.

A falon túl az alagsor folytatása a· daraboló volt. Megindultak a vágó
;gépek. A fal rengett bele. Ö úgy érezte, hogy a szíve lök akkorákat, hogy
a fal is megdobban. l!:s a fal,amely a szíve lüktetése volt, egy szót mondott:

- Gyáva, gyáva, gyáva, gyáva, gyáva, gyáva.
Hol tempósan, hol rendetlenül lökte hátába a fal:
- Gyáva, gyáva, gyáva... Gyáva nyomorék ...
Egész délután a sötétben kuksolt. Nem gondolta végig, hogy miért nem

-ölt? Nem akarta tudni, hogy az asszonyt még mindig annyira szerette. És
azt nem akarta, hogy ő, Julika sírjon. Csak tudta, hogy elügyetlenkedte az
-egész bosszút. Bódult volt, mintha őt csapták volna fejbe. Kóválygott, szé
dült, a gyomra forgott.

- Nyomorék, nyomorék, nyomorék ... - marta őt a szó.
Lassan érzékelte saját magát. Agya próbált számot adni a délben történ

-tekről. És a számvetés: Pozsár él! De ha Pozsár él, neki kell meghalnia. Igen,
ö nem bírja. Ölni nem tudott, Pozsárt nem tudta lecsapni. Pusztuljon el ő, a
gyáva, nyomorék. .

Ebbe a lassan megszülető, alakuló gondolatba kapaszkodott. Formálgatta,
-alakítgatta, szavakba öltöztette. Fénysugár volt ez: meghalni. Cél, amely ki
viszi innen a sötétből, tettre sarkallja, aktívvá, bátorrá teszi.
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- Igen, meg kell halni. ~jjel a Dunába ... - latolgattá a lehetőségeket,

Más segítség nincs. Ez biztos.
úgy döntött, hogy ott fog ugrani a Margit-hídról, ahol a villamos zuhant

le 1944-ben. Nyelje el a Duna, amely egyszer nyomorékon, de kilökte magá
ból. Ezzel a céllal már mozdulni is mert. Atment az üres öltözőbe, lezuhanyo
zott, utcai ruhát vett.

Nem gondolt arra, hogy könyörögjön Julikának, nem gondolt arra, hogy
valaki más beszéljen Julival. Szokás volt pedig ez, és az eset mindennapos.
A szakszervezet vagy a párt, a személyzetis esetenként igyekezett segíteni
egy-egy bonyolulttá vált házastársi kapcsolaton. Ö ebből nem kért.

Ö kimondta az ítéletet maga felett. Indult.
- Az örök hazába megyek. - Erről nem gondolta, hogy közhely, frázis.

Igy tanulta, így tudta, így érezte.
A fényes körúton a fal mellett lapulva ment a híd irányába. Háta, a vas

marta sebhely sajgott. Melle, púpja fájt, Erre gondolt. S arra, hogy majd
megszűnik.

A hídon gyenge szél fújta a zászlókat. Egy-egy fuvallat csattanva lobog
tatta meg némelyiket. Figyelte ezt a játékot. A szél és a zászlók játékát.

- Tavasz van. Aprilis vége. Szép idő, sok csillag van az égen. Szép Iesz
a halál ilyenkor - gondolta és bólogatott hozzá.

Lenézett a vízbe. A lámpák fényének tükröt tartott a folyó. A néma
mélység értelmet, teret kapott. Hatalmas fénylábakon álló fénypalotát sejte
tett a víz.

0- Leszállni, jó lesz oda leszállni.
Szél jött, a fényoszlopokat eltördelte a vízen. Rendőr sétált el mellette.
Párocskák s magányos tekergők mentek a szígetre,
- Még korai, még menni kell. Elmegyek a szigetre. Majd csak elpihen

nek az emberek - gondolta.
Lassan ment, Nem akart látni, hallani semmit. A halálra akart gondolni.
A sziget elejéről visszanézett a hídra. A rendőr már a pesti hídfőnél járt.

Néhány ember, villamos, autóbusz ment a hídon.
- Gyerünk, még nem lehet meghalni. Pedig fáradt vagyok. Nagyon fá

radt. Jó lenne már megpihenni.
A rózsakertben járt, Párok ültek a padokon. Aztán a szabadtéri szín

padhoz jutott. Ott leült egy kicsit a lépcsőre. Előtte az úton, a sétányokon
rendőrautó cirkált. Erős reflektora végigtapogatta az utakat, a pázsitot, a bok
rokat, rajta is átszaladt a fénykéve, .majd újra visszatért rá, s megállt rajta.

- Vajon miért nem mennek nyugodni? Félnek talán. Ezek is félnek azért
nem hagyják az embereket - gondolta, és eltakarta a szemét. '

A kocsi csendes motorsurrogással megállt. Többen léptek ki belőle és
kőzrefogták őt.

- Rendőrség. A személyi igazolványt kérem - hangzott.
Egy hatalmas, birkózószerű civilruhás hústorony zseblámpával világított

egy vékonyegyenruhásnak, amíg az Kállai személyi igazolványát nézte. Az
tán hozzá fordult.

- Mi van a táskában ?
Kállai igazán nem tudta, hogy mi van a kis táskában. Hajnalban nem

nézte meg, mit tett bele az anyja. Azért készségesen kinyitotta. Kíváncsian
nézte, hogyahúshegy püffedt keze kiveszi a nylonból a papírba csomagolt
valamit.

- Zsíros kenyér - szólt a soványnak.
Visszadobta a táskába a kenyeret. Az igazolványát visszaadták. Valamit.

mondtak, hogy tűnjőn el innen, aztán a kocsiba szálltak.
Kállai nézte őket.
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- Revolverük, is van. Erős emberek. Segíthetnének rajtam - gondolta.
Lőjék le, jó rendőrök, lőjék le a bánatomat. Jó lenne, ha segítenének

rajtam. De hisz ők is félnek. Mit tudnak a gyávák a' gyáván segíteni?
A rendőrkocsi már a rezervátumnál járt. A felriasztott állatok rikácsol

tak, kiabáltak.
Kállai a csillagokat nézte. Megismerte a Göncölszekeret, a Fiastyúkot, a .

Kaszást. Kereste a sarkcsillagot. Csend volt. Egy-egy nehezen nyugvó madár
rikkantott csupán.

Erezte, hogy éhes. Tegnap este óta nem evett..
- Az élőnek erő kell, hogy meg tudjon halni - okoskodott.
Elővette a táskából a rendőr-látta zsíros kenyeret és majszolni kezdte.
-- Félnek az emberek - gondolta közben. - Jó lenne nem félni. Jó

lenne, ha nem lennék "gyáva, Megeszem a kenyeret, ez erőt ad. Most nem
leszek gyáva. .

Harapott, gyúrta lefelé a falatokat, Egyik könyökével és púpjával a felső

lépcsőre dőlt. Felbámult a csillagokra.
- Olyan mély az. ég, olyan mély, mint a Duna ~ gondolta. - :en ebben

a mélységben egyedül vagyok. Nincsen már semmi, de semmi, ami itt tartana.
Jó lenne ott fenn lenni, a csillagok között.

Harapott, rágott, nyelt.
Aztán felcíhelődött.

- Gyerünk, Tücsök. Gyerünk, mert hajnal lesz. Most minden elpihent
már.

A Margit-hídon az éjszakai villamos dübörgött.
- Nem ott halok meg. Az Árpád-hidra megyek - döntött. - Azon a

hídon éjjel nyugalom lesz.
Elindult a hídfeljáróhoz. Lépte koppanása visszhangzott az aluljáróban és

a lépcsőn. Egyedül volt. A járdaszigeten az angyalföldi hídfélre tért. Keleten
az .ég alja világosabb lett. Fél szemmel a vízbe pislogott a korlát nyílásán át.
Nagyon mélyen volt a víz. :es még mélyebben a víz feneke a fényekkel. Az
ég is olyan mélyen volt. Végtelenül mélyen fölötte.

- Ne félj, Tücsök - mondta hangosan. Topogott a korlát előtt. Kis tás
káját egy vasoszlophoz támasztotta. Aztán mászni kezdett. Egyik lábát át
vetette a korláton. Lovagolva ült a hideg vason.

- Az én gépem jobb vas. Olyan jó meleg - mondta szemrehányóan
a hídnak.

A híd nem felelt. Az ég világosodott. A Duna messze szaladt a másik hídig és
a híd alatt tovább. A sziget fekete volt. A parton a házak világosak, a vízben
a fényoszlopok sápadtan mélyek, végtelenek. A korlátra szerelt zászlók nyu
godtak. Az ünnepet, május elsejét várták.

A kicsi ember egy kis gubanc volt csupán a vason. Amolyan púp. Pis
logott le a messze folyón.

-- Arra fogok úszni. Addig a hídig. Azon is túl. Le, messze utazom.
Valami okosat, bölcset akart gondolni. Atfogta a korlát rácsozatát.Fejét a

hideg vashoz szorította.
- Milyen jó most a hideg vas - mormogta, - Ugye nem félsz, kis Tű

csök? - kérdezte magát. A vasra téve mozgatta a fejét, hogy nem. - Akkor
jó - mondta és csak lovagolva kapaszkodott görcsösen. Föntről hajó húzott'
el alatta. A· Margit-híd felé úszott.

A hajó dudált. A házak, a budai hegyek visszalökték a hangot.
- Olyan, mint a műszakjelző duda. Ma már nem hallom - gondolta, de

nem ezt akarta gondolni. Avasról morfondírozott meg az emberről. A fel
robbantott hídra gondolt.

- A vas elszakad, az ember összerakja újra. Az ember erősebb. Persze,
hisz én is a vasat alakítom. A vasnál a köszörűkő erősebb. Annál meg erősebb

a gyémánt, mert azzal csiszolom a követ olyanná, amilyenné akarom. De én
a gyémántot is tudom alakítani.
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Es arra gondolt, hogy milyen örömmel alakította ki az~ az ipari gyémánt
formát, amelyet használnak.

-- En a gyémántnál is keményebb vagyok.' Erősebb is. En meghalni
is tudok.

.b:gy villamos erős motorzúgással tartott a hídra. Hangja széttőrdelte a
.hajnalí csöndet.

- Az első 33-as - gondolta. - Tücsök! Mi lesz? - nógatta magát.
Már nem tudta, hogy mi lesz. Megint összezavarodott minden.
- Tiszta fej kell, Tücsök. Ne gondolj a gépre, a gyémántra, a vasra. Erős

vagy. Megetted anyád kenyerét. Bátor vagy. Ugrás!
Fordult, ugrott. Keze-lába lelökte a hídról - vissza a járdára.
A villamos megállt. A vezető várt egy kicsit, aztán csengetett. A kocsi

-elcsörörnpölt Tücsök mellett. Vitte a nappalt, a zajt. Egy teherautó futott
utána. Arrébb, a Váci úton is villamosok csörömpöltek. Reggel lett.

Kállai felvette a táskáját. Feje engedelmesen engedte, hogy lába a vil
lamos után vigye át Pestre.

KESZTHELYI ZOLTÁN VERSEI

Furulyahangú fáh

Furulyahangon szóltak hozzám
a rügyezni kezdő fák,
szekerek énekeltek hozzá
zörgő, recsegő hangon,
örömömben tótágast álltam,
s nem mondtam, hogy tavasz,
de mégis az volt, de megfogalmazni
nem mertem és nem tudtam.

Gyerek voltam, testemen
bizsergés szaladt végig,
,gyerek voltam és szívemen
,az öröm rángatózott,
furulyát faragtam
és szekérkereket.
enyém volt a világ,
igy bújácskáztam, így szórakoztam,
.erdő szélétől, erdő közepéig.

Az erdőben kis ösvény vezetett,
mohos fa tövén
(smeretlen indák tekerőztek,

s derekam köré fonódtak.
Bnekes madár szólt biztatva,
ujjongjak, mint az ibolya
·a patak pt;n·tján,
ahol egyszer találkozom
·a szerelem tündérével.

A patak vizén vitorlázott
az első lány, az ibolyakék. szemű,
a patak vizén ibolyalevélen
csónakázott felém
finom ujjait kezemre fonta
s hivott, menjek vele,
s nekivágtunk a világnak,
foradtságot nem éreztünk,
meghódítottuk a reménységet,
aki tükörként tartotta az eget,
mi is tükörként tartottuk
a csillagos tengert.

A tenger morgott, meleg hullámot
görgetett és csillámos kavicsot,
azután elapadt és a vitorlák
nem hajladoztak a nap előtt,

este lett, soká,ig tartott,
pedig sokáig örök fényességnek hittük
az élni jó töldet,
az élni jó nappalt,
a szerelem alkonyra hajlott,
alighogy felnőttünk.

Ha beborul az ég és elfogynak a hullócsillagok,
és ború hull az erdőre,

a zsenge rügyekre, az érkező tavaszra,
ismét furulyát faragok,
pa,tak partján megp~henek,

öreges fáradtsággal,
hallom a furulyahangú fákat
s a recsegőn éneklő szekereket.
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G,-óg,-ítottad as embert

,Beszélőgépet teremtettél,
kinek? minek?
Huzalok szövevényébe rejtetted
számitásaid:
legyen kényelem,

.legyen jó évszázada az embernek,
-és az önmagához hasonló gépnek,
a gondolkodó fémnek,
B hidd: te vagy a jövő kis-istene,
aki lehengerled a rosszat,
s a jónak vélt gondolatokat
.elmondhatod a huzal-aggyal,
hogy a bébik tapsikoljanak,
milyen nagy boldogság a tiéd,
·embertársam a földi zenebonában.
Beszélőgépet alkottál,
lemásoltad magad,
B már-már elhitted,

hogy ezután fűszálat is teremthetsz,
melyet Tajtad kivüli erők

csalogattak ki a tele'vényből,

napfényes lelkeddel megáldva.
'Csak mellesleg gyógyítottad az embert,
a tehetetlenül vergődőt,

.a mindennapi ebédért munkálkodót,
közben elektromossággal etetted
hasonmásod,
a huzal-elméjű gépet,
.a helyetted gondolkozót,
a jövőt kiszámitót,
miértis? m.iértis?
jó-e neked, hogy helyetted gondolkozik
új zsarnokod, a jövőt tervező?

jó-e neked, ha ő súg az ember helyett,
.a gőgős, pulyka-arcú okos helyett?
Mit gondolsz?
L.assanként elhalnak
az emberiség prófétái,
a szakállasok,

4 zenebonázók;
·a nyakukba értelmetlen képeket aggatók,
és te csak számoltatod a gépet,
isteni hasonmásod,
hogy engedelmeskedjék:

legyen jobb, mint a földön uralkodó,
gátlástalan lélek.
Most fáj a szívem,
időnként görcsösödik,
[elszisszenek,
je1nyögök,
embermódra,
-miközben mögöttem

súgnak gépiesen
az emberiség vezetői.

Súgnak:
ne legyek letört,
ne legyek olyan, mint a gép,
aki újjászüli egyetlen század
vágyait, álmait,
az ég felé szállókat,
aZ újgazdagok osztályát,
s hogy szaporodhassék
az uralkodásra termett új nemzedék,
az okos, érzéketlen gépeket teremtő,

a klasszikus bölcseket undorral megvető,

a háziállatokat lenéző,

a ragas'zkodó kutyákon derülő,

halhatatlannak vélt,
lerombolhatatlannak vélt,
lerombolhatatlannak hitt
huzal-emberek közössége.
Nem akarom az érzésnélküli embert,
nem akarom a betáplált gondolatokat,
a földtől elrugaszkop,ó ugróbajnokokat,
én csak azt akarom,
hogy maradjon meg
a ház, ahol élek
és gyerekek születnek,
ahol, bár ingatag falak között is,
megfogózkodhatom a kilincsekben,
a valamikor beépített téglákban,
a békében elhunytak emlékében,
őseim emlékében,
nem a huzal-emberek pontos
matematikájában.
Rettegek tőled, kis-isten,
fémisten,
számsorokon élő,

é"zésnélküli isten.
Ne uralkodj,
csak segíts, te, Hatalmasság,
ha gyöngülő testem segítségre szorul.
Hozzátok vissza az elmenekült gyermeleet,
a huzal-emberek elől menekülőt,

a szüleit nem találót,
a betegét nem lelJ orvost,
ne engedjétek, hogy a gyógyító kezii
eltévedjen az okos gépek között,
s véletlenül téves receptet írjon,
legyen türelmes idege,
ne utánozza a gépeket,
() legyen az angyali küldött,
a poklok primitiv betegei között!

115



"A szellem sohasem vak" - ezt a gondolatot Romain Rolland éppen Szánt~

Cyörgy életmüvével kapcsolatban fogalmazta meg, s ez a meglehetősen heterogén.
alapjában véve mégis tiszteletet és elismerést parancsoló életút mindenben iga
zolja a nagy francia író meglátását. Mert Szántó György jóformán élete végéig
h07'dozta magában hatalmas látomásait, melyeket leginkább világháborús élményei
tápláltak (ott kapta azt a fejsebét is, melynek következtében elveszítette látását).
s amelyeket előbb rézkarcaiban próbált kifejezni, majd egy teljesen újszerű film
tenJben akart kidajkálni. Végül mégis az irodalom maradt az a terület, ahol ez If

türelmetlen szenvedélyü alkotó kedvére kalandozhatott, teremthetett, s ahol meg
lelhette azt a képlékenyanyagot, amely engedelmeskedett lázas fantáziája paTan
esainak.

"Egy holtpontTa jutott festő tmgédiáját" - és ez mindenestől önéletTajzi mo
tívum - akarta érzékeltetni első Tegényében a "Sebastian útja elvégeztetett" (1924)
dmü müben, amely az expresszionizmus tájain fakadt, s ahogy írója mondta: "el
fojtott erők bugyboTékoltak, zuhogtak elő belőle szennyestől, homokostól, iszapos
tól, de fékevesztetten bőgve és diadalmasan". Első korszakéra különben is az avant
gaTd nyomta Tá. bélyegét, uerseit Kassák hatása jellemzi, novelláskötetének pedig
eímét is a német expTesszionizmus egyik csoportjától kölcsönözte. Am maga is
érezte, hogy nem ez az igazi: "Beláttam - írja megrendítő önéletTajzi regényé
ben, a "Fekete éveim"-ben -, hogy első könyvem légüres térben készült, gyökéT
telenül és a földtól elvonatkoztatottan". Igyekezett hát kora valósága felé tapo
gatózni. Ennek egyik dokumentuma a Periszkóp című folyóirat, amely az Ő szer
kesztésében jelent meg s a nemzetközi avantgaTd egyik legjelentősebb teljesít
ményévé emelkedett; s noha szokatlan tájakra kalauzol, "Az ötszínü ember" című

"egény is a valóság ihletésében született. Ez a kalandos sorsú mű elSŐSOTban radi
kális szemlélete miatt nem jelenhetett meg a háború előtt, pedig Szántó Györg'V
regényíTói művészetének talán egyik legteljesebb foglalata: itt, ebben a környe
zetben helyükre kerülnek teret és időt nem ismerő látomásai, színes, izgalmas le
i,·ó.sai, stílusának dinamikus sodrása. Azok az alkotásai, amelyek feléje irányítot
'ák az irodalomtörténetíTás és a széles olvasórétegek figyeImét ("Bábel tornya",
.,Mata Hari", "A bölcső", majd a máig élő "Stradivari"), mind felmutatják e te
hetség valamelyik összetevőjét. A vágyott teljességet azonban kétségtelenül "Az
ötszínú ember"-ben közelítette meg leginkább.

Van valami érdekes rokonság Jókai és Szántó György regényvilága között.
Erre Illés Endre figyelmeztetett a Nyugatban megjelent méltatásában: "A mai
könyvek térképének azon a foltján, amelyet Szántó György neve jelez, Jókai he
Gyeit; vizeit, felhőit, a Jókai-világ héroszait s félisteneit, a Jókai-levegő
oxigénjét találtam'~. A nagy elődhöz hasonlóan Szántó Györ.gy is szivesen kalan
dozott történelmi tájakon, bár mind kevésbé aktualizáló szándékkal, mindinkább
magáért a látválnyért, a szépség igézetében. Regényeiben döntő elemmé válik If

szerkesztés módja, s ebben olyan bravúros teljesítményekre is képes, mint a "Stra
divari"-ban. A közel harminc kiadáh megért, számos nyelvre lefoTdított műben
nemcsa1é a XVII. század végének és a XVIII. század elejének CTemonáját ismeT
jük meg. a napsütötte olasz tájat, hanem a XX. század BeTlinjének bohém mű

1,észvilágát is, középpontjában Kurt von Thiessennel, amesterhegedű tulajdono
sá7'al. Az író a bűvész könnyedségével egyensúlyoz a k,iZönböző korszakokat egy
befonó kötélen, s közben a történelem klllönböző arculatainak, eseménlleinek fel
idézésére is futja eTejéból. Már ebben a jelentős te·hetséggel megírt könyvben is
érezni azonban, hogy szívesebben figyel magára a látványra, mint annak bels6
tartalmára. s az ember problémái, a köznapiság költészete iTánt kevesebb tooé
konysággal bír. Hatalmas kultúrtörténeti ismeretekkel rendelkezett, s a történelem
látszólag jelentéktelenebb eseményeire is jó érzékkel figyelt fel. A "ma" embere azonban:
valahogy kívülTekedt éTdeklődésén, pedig posztumu.sz regénye, a "Weimari árny-
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játék" jól mutatia, milyen lélektani igényességgel és rezonáló képességgel válasz
totta ki a múltból azokat a kis, sóhajtásnyi tragédiákat, amelyek egy egész életet
4?lsilányítottak.

Voltak lírai, sejtelmesen szép hangjai is, ezeket zengette meg "A beszélő fest
ménV"-ben, amelyben Munkácsy utolsó művének, a Milton-festménynek alakjait
keltette életre, beleszőve a történetbe önmagát, ifjúságát, reményeit és az elmú
-lás érzését. "Látszólag mily bonyolult, és mégis milyen egys~erű a felelet a nagy
kérdőjelre - írja e regénye befejezésében -: O p u s. Igen, a Mú. Ezt én már
gyermekkoromban megtaláltam, amikor a lugosi Szedlacsek-ház tornácán meg
láttam Az Elveszett Paradicsomot. Csak egy Munkácsy-életrajz [ekete-sziirke-fe
hér reprodukci6ja volt, de számomra az egész világ. És ennek fényét látom ma
is, öregen és vakon."

Halálának évében, épp tíz esztendeje írta e sorokat. c> ís megalkotta a maga
Opusát, amely sokszor ad gyönyörűséget olvasóinak, és sokszor ajándékoz meg a
teljesség illúziójával.

Szántó György naplójából
1955. november 23.

Eletem négy fal között folyik. Valami rnegis arra kényszerít, hogy félben
hagyjam megkezdett munkámat, melynek "Veres Pálné utca 4" címet adtam,
és naplóírásba fogjak.

Miért? Mert úgy érzem, új műfajra vágyom. Olyanra, amilyet eddig még
sohasem műveltem. Azaz, hogy egyszer, éppen negyven esztendeje. Még festő

voltam akkor és írásra vágytam. Eljutottam. az ímpresszionizmusig, de ez a
kifejezésforma sehogysem elégített ki. Azonkívül nem tudtam Mednyánszky
László hatása alól szabadulni. Talán azért láttam mindent az ő szemén ke
resztül, mert én is a Vág partján születtem, majdnem az őszülőfalujával, .
Beckóval szemben, a folyó túlsó partján, Vágújhelyen. De az ő zsenijének én
csak kontár utánzója lehettem, szinte gimnazista korom óta.

Mellette, úgy, mínt édesapámnak, két kedvencem volt: Munkácsy és
Böcklin. Persze, ezeket már utánozni sem tudtam. Festői vajúdásom nagy
kínnal járt, amelyet magános ember létemre még közölni sem tudtam senki
vel. A harctérről félszemre vakon hazatérve, céltalanul ődöngtem Budapest és
Lúgos között, Hónapos udvari szobát béreltem a Mikszáth Kálmán téren, a
tornyos vörös ház tőszomszédságában, amelyben egykor Szomory Dezső la
kott. Egy újságíró ismerősömet ádámkosztümben fogadta, zongorája tetején
ülve, babérkoszorúval a fején. Bolond volt? Különc? Homoszeksz? Pozőr? Ze-
nei hangulatokban tévelygő, meghasonlott lélek? Ki tudja? Csak annYI bizo
nyos, hogy egyike a legnagyobb magyar stílusrnüvészeknek. Ma már a múlté,
Kéziratait egyik unokaöccse, Szomory József kiérdemesült színész és könyv
ügynök őrzi, kínálgatja megvételre fúnek-fának, ha ugyan még életben van.
Mert hét éve nem találkoztam vele. Lehet, hogy Szomoryt még egyszer fel
.fedezik. En szeretném. Hisren Shakespeare is kétszáz évig aludt. Johann
Sebastian Bachot egy Mendelssoha nevű zenenövendéknek kellett kiásnia
a feledés legsötétebb homályából. Beethoven Kilencedik szimfóniáját ugyanez
a Mendeissohn és még sokan mások idomtalan, sőt alaktalan szörnynek mond
ták, az ifjú Wagner Richárd ásta ki a partitúra-lomtárból, húsz évvel a süket
titán halála után. Ki tudja, milyen műremekek vesztek el Pompéji és az
idő lávájában? Es hány Schubertnek kell még reménytelenül pályáznia egy
segédtanítói állásra.
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Kérdőjelek. Mint az is, hogy miért kellett visszatérnem négy évtized
múlva első irodalmi műfajomra. Miért nem irt Tolsztoj Leó több regényt a
Háború és béke után, életének hátralevő harmincnégy évében. Csak naplót?
A legemberibb műfajt. Csak? Nem ez a legőszintébb és igy a legteljesebb?
Ujabb kérdőjel.

Felelni akarok rá, ha tudok. Hiszen én is irtam vagy harminc regénvt.
Három drámát. Novelláimnak, tanulmányaimnak, cikkeimnek számát sem
tudom. Filmforgatókönyvvel, rádiójátékkal is próbálkeztam. Es önéletirással.
Fekete Eveím az 1920-tól 30-ig terjedőket sorakoztatják fel. Öt fekete holló
az 1930-tól 35-ig átélteket. A még kiadatlan Homokórában 1935-től 45-ig
terjedőkre emlékszem vissza. Azóta újabb évtized zajlott le bennem és kő

rülöttem. Megírom ? Nem tudom. Fogócskát játszom. az idővel. Úgy tervez
tem, hogy egyszer az önéletírásból naplóba rnegyek át. Ez most csak úgy
sikerűl, ha elébe vágok a "folyamatos" elbeszélésnek. A sorsfonalak különben
is mindig körbe kanyarognak. A születés semmiiéből vagy mindenéből a ha
lál semmijébe vagy mindenébe. így kanyarodok én is vissza az első mű
fajomba.

Kedves filozófusom, Montaigne mondja : filozofálni annyi, mint készülni
a halálra. És én hozzáteszem: muvésznek lenni annyi, mint fellázadni a halál
ellen. Embernek lenni pedig annyi, mint nem félni az élettől, nem félni a
haláltól ...

Novembe?' 24.

Tegnap volt két hete, hogy Edesanyám elköltözött az élők sorából. Jövő

hónapban érte volna el a kilencvenharmadik évét. Sohasem volt beteg. Más
fél éves koromban elkapta tőlem a vörhenyt, sem azelőtt, sem azóta nem
volt beteg. Öt évvel ezelőtt elesett Aradon, az utcán. Bal lábán combnyak
törést szenvedett. Egy kiváló sebész rnegoperálta, ezüstkapcsot alkalmazott
a combtőbe. Igy feljöhettek hozzánk is, ide, igaz, hogy bottal járt és kissé bi
cegve, de még a maga lábán. Többé nem engedtük haza Aradra, három év
vel ezelőtt esett el másodszor szobájában, közvetlenül lefekvés előtt, amikor
csak egy lépés választotta el ágyától. Ekkor jobb lába is eltörött combtőben.

Újabb műtétre nem vállalkoztak a helybeli sebészek, gipszkötést sem alkal
mazhattak. Igy utolsó három évét kórházi ágyon kellett töltenie, amitől leg
jobban félt egész életében ...

Leánykora óta nem olvasott. Sem újságot, sem könyvet. Még az én re
gényeimet sem. De még a halálos ágyán elszavalta Heine Loreley című bal
ladáját, Az utolsó két héten nagyon szenvedett. A kapcsot el kellett távolí
tani a combtőből, utána gerincét fájlalta. Egész életén át nem hallottam egy
jajszavát, nem láttam egy könnyét. A hároméves fekvés sem tudta megtörni.
Csak az utolsó három nap. Hallanom kellett [ajszavát, amit sohasem hallot
tam. Már nem evett, nem beszélt. Két morfiuminjekció között tért csak ön
tudatra. De jajgatott, ha megfogtam a kezét, vagy megcsókoltam még min
dig szép arcát, amelyen, mindenki csodálatára, egyetlen ránc sem mutatko
zott mindvégig. Utolsó látogatásunkkor, vasárnap, váratlanul és szinte kiáltva,
Adélt szólította. Az ő neve volt az utolsó szava. Mi ketten értettük. mi mín
dent akart mondani ezzel, Végső és egyetlen kívánságát: hogy Adél vigyáz
zon rám.

Apám halála óta én voltam életének egyetlen értelme. ezvetlen gon
dolata. Amikor apám huszonegy éve a halállal küzdött, azt mondta:

- Leaíobb lenne most nekünk kettőnknek is vele menni. Minek éljünk
tovább nélküle?

De aztán teljes erejével igyekezett őt pótolni. ];;s ebben Adélnak segít
ségére lenni.. Minden délben elvitt sétálni, ahogy anám tette. Mielőtt kór
házba került második lábtörésével, minden délelőtt felolvasott nekem Romain
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Rolland Jean Christophe című regényéből. A kórházban is mindvégig számon-
tartotta munkámat. Szidta a lektorokat és irigy kollégáimat. .

- Persze, megpukkadnak az irigységtől, mert egyikük sem tud olyan
könyveket írni, mint te! .

Egész gondolatköre regényeimre szorítkozott, amelyeket sohasem olva-
sott. Minden látogatásunk alkalmával be kellett számolnöm, min dolgozom,
mit tervezek, mi van a lektornál, mí került nyomdába, mi jelent meg,

Könyveimet olvan büszkén adta át az orvosoknak és ápolónőknek, mint
ha királynői ajándékokat osztott volna.

- Én Szántó György anyja vagyok - mutatkozott be a többi be
tegnek ...

December 24.

Egyébként este csodálatos hangversenyt élveztem végig a rádiónál, mi
közben Adél beiglit sütött fantasztikus mennyiségben.

Két falusi kép: Virágzás és Paraszttánc. Aztán Fischer Annie adta elő
a III. zongoraversenyt. . Végül a Concerto vonósokra, ütőhangszerekre és ce
lestára. Ferencsik János vezényelt.

Nagyon soká nem tudtam megbarátkozni Bartókkal. Most belátom, hogy
ennek a fél századnak szinte egyetlen zenei zsenije. Gondolatban bocsánatot
kértem Bartóktól. Periszkóp című folyóiratomban lehoztam egy eredeti kotta
kéziratát egész oldalas klisével, 1925-ben. Leszállott a páva című népdalt ze
nésített meg. Egyedül én publikáltam, a zeneművész szakszervezet 400 fo
rintért szerezte meg a Periszkópnak ezt az alig fellelhető példányát. Nekem
2000 forintot ígértek a kéziratért. de ez, sajnos, vagy Nagyváradon maradt a
klisézönél, vagy Aradon égett el képeimmel és más kézirataimmal, könyv
tárammal együtt, 1944. július 3-án, egy angol légitámadás alkalmával, amikor
két gyújtóbomba esett sógorom házára.

Úgy Fischer Annie páratlan zongorajátéka. mint Ferencsik János diri
gensi művészete elérte a legmagasabb európai nívót. Honfiúi büszkeség da
gasztotta keblemet, hogy mit tudunk mi, magvárok. És keblem ma tovább
is dagadt. Péntek Gyula elhozta azt a remekbe készült hatkötetes Shakes
peare-kiadást, amelyet az Új Magyar Könyvkiadó karácsonyra produkált. Itt
áll előttem íróasztalomon a hat kötet, a legremekebb magyar fordítók és
tanulmányírók műve, megcsodálhatja minden angol, aki érti a nyelvünket.
Sajnos, ilyen kevés van, egyik kezemen el tudnám számlálni őket. Viszont II
mi Vörösmartynk, Petőfink, Arany Jánosunk mellett egész sereg régibb
és ú iabb műfordító is akad, aki az angol dráma-titán műveit a mi tulaido
nunkká teszi. Európa legjobb tanítványai vagyunk, csak az nem akar rólunk
tudomást venni.

A Shakespeare-kérdés egyre inkább bonvolódik. Évszázados vita folvik
arról, hogy ki a szerzője _ennek a harminchat remekműnek, aDárdarázó'
(Shak-speer) vagy Bacon, Verulam lordja, az újkori filozófia megalapítóia?
Annak idején, amikor Földgömb című regényemet írtam, az én figyelmemet
is felkeltette a kettős szimbólum: The Globe Theater és a lord alapvető mun
kája, a Globus Intellectualis. Kiegészítettem -egy harmadikkal: amikor Er
zsébet admirálisai leverték a spanyolok Nagy Armadáját, a királynő méltán
jelentheti ki, hogy: "A földgömb a miénk!"

Akkor nem zavart regényern megírásában a Bacon-kérdés. Hiszen nem is
Shakespeare vagy Shakspere a regény főhőse, hanem Christopher Marlowe,
akit én Shakespeare előfutárának véltem. Hiszen az őtfelvonásos angol dráma
szerkezetét és a prózával váltakozó hatodfeles jambust ő használja időrend

ben elŐször. Shakespeare első drámája pedig éppen az ő halála évében je
lenik meg a Globe színpadán. Érzésem szerínt Shakespeare nemcsak Marlowe
szerkezeti formáit fejlesztette tovább, de 'drémáínak lélektani mondaniva
lóit is.
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, Marlowe II. Edwardja ugyanúgy az emberi aljasság megtestesítője a ha
talom poícán, mint Shasespeare lll. Ríchárdja.. Marlowe Máltai zsidója pedig
Shakespeare Shylockjának, a pénzehes szornyetegnek őse. Végül Shakespeare
Hamtétje Marlowe }<'austjának, az emberi lét nagy kérdőjelenek filozofikus
továbbfejlesztése. Marlowe 'I'amerlánjának nem is egy fejlettebb formájával
találkozunk Shakespeare drámáiban, a hatalmi téboly színpadra vitelében.

En csak az ifjú korban erőszakos halállal kimúlt vadzseni és az öreg ko
rig fejlődő, szinpadi ismeretekkel bőven rendelkező alkotó zseni összefüggé
seit láttam az előfutárban és az angol dráma nagy kifejlesztőjében.

Jóval regényern megírása után lettem csak figyelmes a tovább gyűrűző

Bacon-vitára. A Mercure de France-ban ugyanis egy francia írónő és egy
angol vezérkari ezredes cikksorozatban igyekeztek bebizonyítani, hogy a
Shakespeare-drámák szerzője Bacon. A lordnak két művével érveltek. Az
egyik Bacon önéletrajza, a másik a titkos írásokról szóló módszertana. Az
ezredes ez utóbbit mint chiffre-szakértő tanulmányozta. Bacon egyik chiffre
módszerével fejtegették ezután önéletrajzának rejtett értelmét, Bacon egyik
saját chiffre-kulcsával. Allítólag meglepő eredményekre bukkantak, minden
ötödik szó figyelembevételével. 1. Hogy nemcsak Bacon, de Essex gróf is
Erzsébet és Licester természetes fia. Ez a magyarázata annak, hogy a királynő

ott ült estéről estére, álarcosan, pípázva a Globe proscénium páholyában,
fiacskája, Bacon darabjait szemlelve és hallgatva. Leicester viszont azért
volt a Globe Theater rnecénása. 2. Essex trónra törésének is ez a magyarázata.
Fattyú leszármazásának törvényes jogait kereste trónra törésében. Erzsébet
azért találta oly veszélyesnek, hogy lefejeztette. Ha csupán szeretője lett vol
na (egy kis vérfertőzéstől sem riadtak vissza akkoriban), nem választja ezt a
radikális megoldási módot.

A francia írónő ezek után kifejti, hogy Bacon nem írhatott álnéven, mert
akkor keresték volna, ki rejlik a pseudonim alatt. Önéletrajzának rejtett
tartalma szerint élő személyeknek, tehát színészeknek fizetett darabonként
öt fontot a névhasználatért, valamint darabjainak minél hatásosabb színre
hozataláért. 19y nemcsak Shakespeare drámáínak, de Marlowe, Green, Peel,
Nash színműveinek is ő a szerzője, ami magyarázata egyben az azonos lénye
.gű drámák különböző fejlődési fokainak is.

Velem együtt sokan látták ebben a Shakespeare-Bacon rejtély megoldá
sát. Ebben az évben azonban újabb elmélet bukkant fel váratlanul. Egy
Hoffmann nevű amerikai irodalomtörténész felcsapott detektívnek és doku
mentumokkal igazolta, hogy Shakespeare drámált nem Bacon, hanem Mar
lowe írta. Míután pedig halála után senki sem írhat drámasorozatot, Hoff
mann bebizonyította, hogy Marlowe-ot nem ölték meg huszonkilenc éves ko
rában, abban a bizonyos bordélyházi verekedésben, hanem vígan élt tovább
barátja, Welsingham birtokán és ott írta Shakespeare néven tovább drámált.
Ez a Welsingham ugyanis Erzsébet titkos rendőrségének, az akkor meg
alakult Intelligenoe Service-nek volt a főnöke. Marlowe politikai összeeskü
vésbe keveredett, Welsingham úgy mentette meg az általa nagyrabecsült írót
és cambridgei diáktársát, hogy holt hírét költötte és elrejtette birtokán.

Tudjuk, hogy Shakespeare műveinek első hiteles kiadása a hollandi fólió.
Azt is tudjuk, hogy nem maradt fenn egyetlen kézirata sem.

- Feltehető - kérdezi Hoffmann -, hogy nem Angliában adták volna
ki, ha a kéziratot nem akarták eltitkolni? És feltehető, hogy ama hollandiai
nyomdában elvesztek volna nyomtalanul összes kéziratai? Azokat vagy meg
semmisítették, vagy Marlowe magával vitte őket végakarata szerint sírjába.

Hoffmann ezek után Angliába ment, hogy a cambridge-shire-i püspöktől

és a helyi plébánostól engedélyt kérjen Marlowe sírjának feltárására, mivel
abban véli az eltűnt kéziratok rejtekét.

A püspök megadta az enge<\élyt, a helyi plébános nem. De mivel a plé
bános öreg, Hoffmann most az o halálára vár, hátha utóda engedi a sír fel
tárását.
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Gál Pista régi kedves barátom, az angol irodalom egyik legképzettebb
magyar szakértője mindkét verziót, a Bacon és Marlowe-Iélét is mesének
nyilvánítja. Ezzel szemben egy harmadik mesével komplikálja az amúgyis
rejtélyes ügyet. Szerinte felfedezték Shakespeare harminchetedik drámáját,
amelynek hőse az Utópia szerzője, Morus Tamás. Tudtak a drámáról eddig
is. de nem ismerték el Shakespeare művének. Most azonban írásszakértők

azonosnak ítélték a kéziratot Shakespeare okiraton fennmaradt névaláírásá
val. Így tehát van már Shakespeare-kézirat és bizonyság arról, hogy a drá
mákat nem Bacon vagy Marlowe írta, hanem Shakespeare.

Viszont én most azt kérdezem, hogy ezt az újonnan felfedezett .vílág
szenzációt miért nem vitték eddig színpadra? Hiszen Európa és Amerika
összes színházainak boinbasikert jelentene, akkor is, ha a dráma gyengébb
a többinél ?

Ezzel a kérdőjellel fejezném be a Földgömb című regényem fent vázolt
folytatását, ha lenne időm és alkalmam ezt a fantasztikus, de dokumentum
halmazzal alátámasztott regényt megírni, amelynek címe: A NAGY KÉRDÖ
JEL lenne ...

1955 .. '

Elkésett humanísta, élő anakronizmus vagyok ebben a sorsdöntő, az
egész emberiség jövőjét elhatározó huszadik században, az atomkorszakban.
És Ó, mea culpa, mea maxima culpa, még büszkén is viselem homlokomon
az anakronizmus Káin-bélyegét. Mert nem én öltem meg Ábelt. De azok,
akik megölték a humanizmust!

Hogy mindez egy esküvő és egy délutáni tea kapcsán jut az eszembe?
Hát igen. Igy indulok neki regényeimnek is. A párás völgyekből fel a tiszta
levegőjű hegytetőkre. Mert a láthatár magában nem elég. Madártávlat. Alul
ról, sokszor nagyon, nagyon mélyről, a lélek és nyomor mélyéből kell fel
kapaszkodnia annak, aki tisztán akar látni.

Festőkoromban napimádó voltam. Szerettem a fényt és azt az Istent,
aki elrendelte, hogy legyen világosság. De az igazi világosságot csak vaksá
gom éjjelén pillantottam meg. Olyan káprázatos színorgiában látom az egész
rnindenséget, mint festőkoromban soha. És, mert szeretek a szavakkal ját
szani, azt mondom: vakrámára feszítetted a Iestővásznat, hogy aztán méltó
aranykeretbe foglalhassad,

És a palettám? Ennek vörösei, sárgái, zöldjei, kékjei, barnái, szürkéi,
Iilái most ékkőszínek tisztaságában csillognak, ragyognak, nem a gyárilag
készült festék, de a tisztánlátás, megértés, humanizmus szívárványszíneíben,
Kritikusaim hibámul, egyben erényemül is felróják, hogy írásaimban is festő

maradtam. Nos, lehet-e a vaknak szenvedélyesebb vágyálma. mint festeni?
Igen, a míndenség festője lettem. Nem érem be már egy tájjal, akttal,

csendélettel. interieurrel. Mindent akarok látni! Az egeket is megostromlom.
hogy mindent egyszerre láthassak, azért írok fehér papírra, mert a fehér a
színek összessége. A fekete a színek teljes hiánya. És aki elrendelte, hogy le
gyen világosság, az számomra, úgy látszik, azt rendelte, hogy legyen sötét
ség. Hogy igazán láthassak,.ne csak festői értelemben. Hogy ne csak nézzek, ha
nem lássak. Vigasz? Lehet. De ezt a vigaszt is ő rendelte számomra, sorsom
éjjelén. Kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkon érző lelke óhajtva sejt 
mondom Berzsenyivel. Igen, léte világít, mint az égő nap, 'de szemünk néha
belé is tekinthet. A napfogyatkozást kormos üvegerr keresztül szekták figyel
ni. Talán Ö tartja szemern elé a vakság kormos üvegét, hogy belétekínthes
sek. Mert szerét engem. És azt akarja, hogy látva lássam. Nem akar számomra
északfok. titok, idegenség maradni, szeretné magát nekem megmutatni, hogy
Ady szavaival éljek. Mert költő Ö, a nagy mindenség költője. És csak azért
teremtette talán az 'embert, hogy legyen, akinek a világűrben megmutat
hassa magát.
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VASADI PÉTER VERSEI

É g Ő Ic é n e Ic e ll.

majd bűneimben végigégek
langyos viaszba gyúrt kanóc
ol1'adozó testem fölött rőt

lángocskaarcom imbolyog

az éji kert koromsötétje
jobban riaszt, hogy lángolok
hisz túl e kert vakolat-éjén
forognak tűzes lángdobok

tűzük kivérző bőségével

viasztalan és bűntelen

tüzük tűzzel növelve folyton
tüzet fal, ég, gyújt szüntelen

egymásba lobbanó szívüktől

párává omlik szét a nap
s túzmalomba ragadják testünk
legyen elégő áldozat

a hal-fény-súlyú lassú ének
ágról csüngő hOld-áfonya
a csont, amely vállam ban izzik
s válladban is csontom nyoma

a mély sebek, miket ügetve
vágyaim rajtad ejtenek
két szó között a horpadások
földből kinőtt angyalkezek

hogy mind heverjen egy kupacban,
máglyán sok tűzéhes halott
kik óriás madármell egemben
ma még ellengő csillagok

legyen tökéletes sötétség
vagy legyen teljes fényözön
ki túlcsordult viaszban élek
egyszer lángingbe öltözöm

Ssínhó$

é1,eim, annyi kései vendég
énekeim, lassú lép tű gazellák
angyalok fűben, fában
szelekben kinyúlva

gondolatok, karvalycsőrű sereg
mind itt tolong, fészkel
kuporog a vállamon
e színház karzatain

lebuknak, visszaforognak
csípve, cibálva, zsibongva
szivembe kalimpál szikrázó
bokacsontjuk, villan a csőrük

- homlokom függön-ye ép
e homorú csontbolt alatt
áll, lebeg, ég, épül
leomol s parázslik a játék

melynek sötét ege - csönd
tótűkre - szerelem; benne
ingó nádak - imák. A HegY'
mélyéből előlép

a mezítelen asszony
puha ujján a szörnyű madár
aki pillant rezzenéstelenül
végig a néma karzatokon

ha egyszer a karzat
e csönd súlyától
iszonyú ropogás
közepette leroskad

porrá ég le a színház
s más se marad
csak a nézők

távolodó suhogása

/I. 8seretet

a szeretet, akár inog, kileng, támaszt
a kobra teste alig talál, s fúródik
hullámzik és emelkedik eg1fTe fel, már mám01'os
tör egyre fölfelé egyensúlyban lebeg

akár a kobra teste
szívében koronátlan
halálos ízzel gazdagon
és árván, mint a láng

így les a Fuvolára
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PA TKÓNIAI KÖRKÉP
írta DENES GIZELLA

A Vadászati Világkiállítás barnászöld erdőrészleteinek felvételeit nézegettük
egy váratlan vendéglátásban, amikor merengő gyönyörködésünkben három köszöntő

mondatot hallottunk:
Ime, így lesznek az utolsók elsőkké!

- Papok, parasztok, pedagógusok győzelmére!
- Patkónia birodalmában!
Az elsőt szálas, szikár erdész barátunk mondta, kicsit végigsimítva immár

ritkán viselt, zöldhajtókás, feszes, zöld kabátját, s két ujja közé emelte zergetollas
kalapkáját. Utána nyomban széles vállú tanár tartotta magasra jobb kezét, akár a
dobogóján állva, magyarázatok idején. A harmadik - fiatal szőke pap - egy
szerre rejtelmes és mulatságos két szavának magyarázatába kezdett azzal a meg
állíthatatlan biztonsággal, amiként a szószéken megszekta.

- Persze nem kell giccses operett-irodalmi termékre gondolni: Patkónia igenis
volt és van, akár a benne őrzött, most világhírűvé lett rezervátum, melyet erdé
szeink elszántsága, lelkessége teremtett. Dolgozó népének lelkét köztük élő papok
gondozták. Iinomították, kántor-pedagógusok tanították, nevelték.

A mondatok egyre forróbbak lettek, a vita egyre keményebb. Mégöttük múlt
beli emlék is felkísértett. Nagybátyánk asztalánál történt egy kántorválasztás nap
ján. A be- és lelépő kántorok teljesítménye után - mind az öreg, mind a fiatal
kántor "tudása legjavát" adta, dicsértük is az öreget épp úgy, mínt a fiatalt, nem
ff'ledkezve meg az éneklésben annyira lelkes német híveinkről sem - nagybátyánk,
aki színmagyar létére irodalmi németséggel gondozta híveit, kicsiny, de némileg
fájó legyintéssel így szólt:

- Ezek a németek szépen énekelnek. De ha ti egyszer is hallottátok volna ott
Patkóniában, Ozorán, Tamásiban, F:rtényben, Nagykónyiban a Boldogasszony
Anyánkat énekelni kemény magyaroktól, ahogy jó kántoraiktól megtanulták és a
maguk szíve szerint megszokták, hát szölní se tudnátok a népénekről. Mert ott
tudták és érzik, hogy mít keil hangsúlyozni ebben az énekben. Nem is a Boldog
asszonnyal kezdik a könyörgést, hanem inkább arra a kis szóra vetik a hang
súlyt, hogy Ne! Ne feledkezzél meg ... Ne! ... Hát igen.

Apám gyengéden a kezére simított.
- Maga persze tudja, hiszen ott káplánkodott, míg be nem rendelték a püs

pökhöz, ahova patkós csizmában érkezett.
Nagybátyánk közben megcsendesedett.
- Hát igen, patkés csizmában, mínt az ottani nép - fordult el tőlünk, ta

lán hajdani püspöke és az egykori parancs felé -. Nem szívem szerint engedel
meskedtem én akkor. mert városi ember létemre is ott kívántam élni Patkónia
dombiai. pusztái és magyar népe közőtt, melyről megvallhatom: ősíségét, erőit

szent énekeinek fönntartásával tudta megőrizni, s általuk és velük lett vidáman
dolgozó magyar, és lesz is, míg csak él ...

E múltbeli emlékkel indultunk Tolna megvs északi tájára, ahol végtelen pusz
ták gazdag erdőkkel, frissen harsogó, takarmányt termő rétekkel. rezgő levelű

kukoricásokkal, dús szemű gabonatáblákkal váltakoznak, s ahol tarkánál tarkabb
szarvasjószágot, puhagyapjas bírkanyájat, rövid lábú malacokat és frtssen vág
tató lovakat láthatunk. Széles utcás, motorbúgással, autósuhanással, televízió és
rádió műsoraíval telített, kertes, családi házas pusztákat, új tereket, új utakat,
központi fűtéses, csipkefüggönyös házakkal rakott falvakat találunk a Kapós, Kop
pány, Sió kanyargásaiban, amiként a térképre rárajzolták és a földbe belevésték
a kis Titával, Turával, a kisebb, szeszélyes Bogarassal és a megszámlálhatatlan,
termelvény-gazdaságot nevelő, névtelen erecskékkel együtt. A Sió az egyetlen ma
gyar folyó, amelyben még fél század előtt is hattyúk úszkáltak, s ahol Petőfi an-
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nak idején legszebb verssoraihoz kapta élményét: Ö, lassan szállj és hosszan éne
kelj, / Haldokló hattyú, "s%ép emlékezet!

E tájban, Patkóniában, múltat idézve igazolódik a jelen, hiszen akármelyik
sarkát tapossuk, Zrínyire is emlékezhetünk: a surranó erecskék, szerény községek,
kondák, nyájak,' csordák, méhesek és vadaskertek váltakozásában hol a lázadó, ős
pogány Koppányok, hol Nagy Lajos híres harcainak még híresebb vezérei, Lacz
fyak, Héderváryak, Zsigmond lovagjai fénylenek a fátyolos f'elhők alatt; és míg
itt-ott szalmatetős, gólyafészkes. földbe süppedt emberi hajlékokat látunk, az annyi
harcot és diadalt ért Ozora közepéri elénk emelkedik a nevezetes, restaurálásra
váró, zömök, reneszánsz várkastély, a magyar lovagkor nagyszerű képviselőjének,

az olaszból magyarra változott egykori Pipó úrnak a hajléka; azé, akinek festője,

Massolinc mester, olasz ecsetjével magyar tájakat is festett: Döbrököztől. Ozorától
Veszprémig,

Ozora, ez a rejtett szigetekben épült község négyezer színmagyar lelket nevel
get tízezer holdas határában. Falutörténetében egykori jobbágyainak és földesurai
nak harcát örökíti meg; továbbá, hogy Temesvári Pelbárt is megfordult egykori
kolostorában, és hogy Petőfi itt kezdte színészi pályáját 1841-ben a Peleskei nó
táriust bemutató vándorszínészek között. Hogy Illyés Gyula Ozora közelében szü
letett, tudjuk alkotásaiból; templomáról verset ts írt, népének hősi példájáról pe
dig drámát. A templom történetéből még azt is megtudjuk. hogy ez az Ozora jó,
dolgos, harcra termett ősök között olyan betyárt emleget, mint Liliom Jancsi
"ősbetyár", akit Fehérváron akasztottak fel 1844-ben. 1824-ben itt született Bubics
Zsigmond, aki 1887-ben Rozsnyó püspöke lett és hervadhatatlan érdemeket szer
zett a Nemzeti Múzeum Esterházy képtárának felállításával.

A városi sorra várakozó Tamási, Ozora szornszédja, várnak teremtett hegyei
vel, dombjaival, mint a Tuskos, a Kosba (ahol templom is állt a török előtt), a
kis Pillehegy, az alattuk suhogó ezüstfényű Sióval, híresebb szomszédságban is
feltűnhetik táji szépségével, soha be nem fagyó Hőkút forrásával, Sudárfás kút
jával, Dorombos, Szilfás dűlőível. finom körképet nyújtó épületeivel és a külön
dombon álló, bokrokkal körülvett plébániatemplomával. melyet Arpád-korí ere
detében Szent Tamás apostol tiszteletére szenteltek. A nehezen hivő, de aztán an
nál forróbb lelkű Krisztus követő így a templom után a falunak is névadója lett.
A gyárak, iskolák, üzemek, különböző termelőszövetkezetek, az egész járáson ke
resztülhúzódó Tamási-Majsamiklósvár-Gyulaj erdőgazdaság mindennél mozgal
masabb jelent és jövőt ígérhet. Magányos dombon sugárzik a közeli, puhacsöndű,

kicsiny Nagyszokoly hófehér, román-kori 'temploma, gyönyörű, most egyoldalasra
ferdült, restaurációt követelő, remek, faragott, barna padjaival.

A megye legfelső szögletének utolsó faluja, Felsőnyék már Veszprém és Fejér
megyékkel határos, de Várhegyének dombjában avar és Arpad-kori pincék feketed
nek. Templomának szentélye és sekrestyéje ugyancsak Arpád-kori. Oltárképe le
heletfinom francia gobelin. Szent Lajos királyt ábrázolja, egyik bizonyságául az
Arpádok francia kapcsolatainak. Historia domusuk szerint e Várhegy ura fél szá
zadon keresztül az a Moys lovag volt, aki Margit francia királylányt, Béla király
feleségét kísérte Magyarországra. Itt királyi adománybirtokot kapott a Tita patak
táián és leányágon holtán túl is ura maradt a tájnak a nagyhírű Dombay család
ban. Később Werbőczy István is itt "uralkodott", míg balul sikerült szereplése után
vissza nem tért zólyomi várába.

Felsőnyék egykori filiája volt Fürged-puszta, ahol a megye egyetlen nevezetes
szépírójának, Vas Gerebennek az emlékét őrzik II modern, új iskolában és a neve
zetes "szilfa sorban", melynek fái. alatt, mint Radankovics József számtartó úr
sétálgatott, míközben zamatos magyar nyelven bemutatta korának kisnemesi vi
lágát. Ezeket a fákat éppen napjainkban sorra kivágják, bizonyos fertőzést ter
jesztő gombás megbetegedés miatt. Gyökerük oly hatalmas, hogy gépekkel von
tatják el. Az egykori filia magtárból alakított templomában Prokop Péter, Rómá
ban élő pap-festőművész stációs képeit találjuk. régi pedagógus-kántor lakásában

. pedig Dorfrneíster Istvánnak, a barokk kor nagy festőjének egyenes ági leszárrna-
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zott családját, féltve őrzött kétszáz éves rajz-emlékeikkel. - Irodalmi, muveszi
emléket őriz a közeli Magyarkészí is, ahol Kocsis László káplánkodott, költésze
tének maradandó sorait alkotva, ahogy l\1indennapi kenyerünk kötetének bevezető

zsoltárában olvashatjuk: "Éltem becsukott ajtók mögött, berekesztett szavak szép
ségéri tűnődve s mint szerzetes megbújtam Isten bagolyvárában." Aparochián
azonban nem bagolyvárat. de vonzó virágoskertet és galambdúcot találtunk, mely
ről költőnk szintén énekelt, rníg mindennapi kenyeret termelő híveinek gondjait,
bajait csitította, "Isten olvasószemeként élve".

Ha most a patkó északi oldalától délre, a szíve felé fordulunk, a kis Köppány
meg a Kapós között olyan községekkel találkozunk, melyek míndegyíke egyenesen
Szent István korát idézi. Esti csillagnézés közben itt is, ott is hallhattuk olvasós
asszonyoktól: "Bocsássál meg, Isten, jó Koppany úrnak, iszen csak népe javáért
harcolt, nem értvén föl szent akaratodat ..." Máshol gyermeket fenyegetnek, hogy
"javulj meg, te koppányi fajzat, mert megérem, hogy négyfelé vágnak, mint a
Nagyurat!!!" Vagy így is: "Szöröncséd, hogy falunkban nincs négy kapu, hogy oda
szögeljenek garázdaságodért ..." Hanem aztán a gyönyörű népviséletű Köppány
szántó meleg vidámsága, családias f'aluközössége Törökkoppány nagy szorgalrnúval
egyesülve virágzó falugazdaságot, az egykori vérontás helyébe paradicsomkertet
teremtett, melyben a török is békét tartott. Mellettük a családi, vérségi összetarto
zásával Nagykónyi került élre, nemcsak lakói lélekszámával, de portái gazdagsá
gával és határbirtokával is. Tamási nagyszerű történész papjának, Papp István es
peresnek kitűnő helytörténetéből és a falu Historia domusából jegyezhettük fel,
hogy "Ez az Arpád-kori község egyre gazdagabb és emelkedőbb, 1300-ban már
pápai adófizetők, míg Szent Jakab apostol napján a falu alapító földesurát, Kónyí
Györgyöt véres harcban megtámadták Döbröközi Péter katonái, házát fölégették.
lerombolták, lovait elhurcolták, jobbágyi népét megtizedelték. Ettől kezdve szá
zadtól századig egymást váltó rablás és harc éri a roppant erejű falut Héderváry
meg Kálóczy uraktól, mégis gazdagodik, erősödik - a feljegyzések szerint - s a
török hódoltság előtt egy-egy családnak három portája is volt. Utána természetesen
e? a gazdagság összezsugorodott és 1562 táján az egész faluban csak nyolc ház volt,
s nem önálló közság, de a koppányi vár avagy a török szandzsák tartozéka ..." A
kuruc korban ezt a községet támadják a legerősebben a törökkel feltelepedett s
még itt maradt rácok, miért is kikergetésük után törvény szerint rácot többé nem
szabad a faluba bevenni. Patkónia szive így újból és keveretlenül magyar ma
radhatott. Helyenként, mínt Kónyiban, Értényben. a két Koppányban, színkatoli
kusok és gabonatermelők. állattenyésztők. Leginkább szabadon futó, ménesben ne
velt lovakkal gazdagodnak. Kónyi adataiból a fejlődés márlegéhez idesorolhatjuk a
következő jegyzetet : ,,1721-ben kapott Kónyí plébániát, melyhez hét filia tartozott
száz évig, és köztük volt a nevezetes, ősi Pogány község is, mely az inokai Szent
kút és Pusztaegyháza között épült a Tura partján. E faluról és patakról úgy tar
tották, hogy eredetében a pogányság kultíkus szent helyét is jelentette. a bencés
térítés kezdetéig... A hét filia s a Kónyi-i ősegyház első plébánosa Újhegyi Mi
hály Gábor .tudománvos főpap', az addig való Horváth János iskolaigazgató és
licentiátus után, s a falunak 700 lakója lett." Kónyi mostani, igen nagyméretű és
gondozott temploma 1762-ben épült, plébánia háza 1802-ben. Temploma most is
Szűz Mária tiszteletét szolgália, új oltárukat a római Szerit István zarándokház
oltárának míntájára Prokop Péter készítette, akárcsak stációs képeit. Patkónia ka
tolikus híveinek adományai a tündöklő népviselet menyasszony- és menyecske
ruháiból készült templomi ruhák.

A valóban ma is nagy község után Értény csak számbelileg marad le, kultu
rális, gazdasági és vallási élete csaknem az egész Patkónia belső világát, lelki
irányát és magatartását képviseli. Ezt egy öt év előtt felvett jegyzettel igazolhat
juk, melyet a templom akkori restauráeíója idején írtunk ki a Historia domusok
értékes anyagából :

Ez a község mindössze 1700-t61 ismeretes, amikor Esterházy Pál - aki uno
kája a költő Zrínyi Miklós nevezetes fegyvertársának - áttekintette tolnaí ura
dalmainak birtokterületét, melyek nagyrészben irdatlan pusztákból állottak, s ame-
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lyeken színrnagyar és színkatolikus pásztornép lakott a Kapcsok, a Koppány, a Tura
és a beláthatatlan sűrűségű erdők védelmében. Itt, ahogy pásztorok és futóbetyá
rok vallották, "még török se járt". Azidőben Tolna vármegye védettebb, de egyben
feldúltabb és keresettebb tájaiban még folytak a viszályok a török hódoltságban
idetelepedett rácokkal meg az új német telepesekkel. A két Koppány - Török
koppány meg Koppányszántó - ugyancsak megrogyatkoztak. Esterházy Pál újabb
falu közösséget rendelte el, "olyan falut, melyben csak színmagyarok és színkatoli
kusok lakjanak és éljenek egy testvérként: Értény puszta helyén". Ennek az Ér
ténynek fészekrakói a maguk hajlékaival egyidőben templomot is kezdtek építeni,
olyant, hogy minden oldalról lássék; tehát a legmagasabb dombot választották, hi
szen apáik úgy születtek, hogy templomot sosem láthattak a puszták között. "Ép
pen ezért - ahogy vallották - mert immár falúvá lettek, míndig látni kívánják."
E falutelepülésük másik jegye, hogy nemcsak hosszában, hanem keresztben is ter
jedt, és patkó alakban, kisebb-nagyobb szögekben kanyargott. tgy ebben a patkó
formájú, színmagyar és színkatolikus faluban előbb volt templom, mint plébánia.
A templom elkészülte után processzióban indult az egész falu Kónyiba, Esterházy
hoz, a püspökséghez. hogy plébániájuk is legyen. E kérelmük teljesedvén, 1750-től

a tűz és víz pusztítása ellenére külön plébániával, külön egyházi közösséggel is
rendelkeztek. Értény első papja Erdóssy János volt, aki működésének kezdete után
másfél évtizeddel, 1765-ben egyezerötszáz arany pengőforintot adományozott egy
négyosztályos, deáknyelvű algimnázium fölállítására, hogy Értény és a szomszéd
községek fiai művelt magyarokká nevelkedhessenek... Ez a négyosztályos algim
názium a XIX. század elejéig működött.

Másik nevezetes papi örökhagyójuk Batsányi János barátja, a szigetvárí Zrínyi
kultuszának megalapítója. Juranics László újabb száz esztendő múlva ezekkel a
szavakkal rendelkezett 1845-ben: "Isten akaratából négyezerötszáz forintos adományt
kivánok juttatni Értény községnek. kedves plébániámnak, hogy kamatai egyenlő rész
ben osztassanak el évről évre a gondokkal küzdő családok között; az évi kamat má
sodik részlete a szegény sorsú értényi iskolások tanszereinek beszerzésére fordít
tassék, Harmadik részével a kántorok javadalmának jövedelme gyarapíttassék .. :'
Az alapítvány kamatait az első világháború befejezéséig, a nagy gazdasági össze
omlásíg minden esztendőben elosztották a faluban. Az iskolások a második világ
háború végéig kapták a tanszer-segélyt ösztöndíjként, míg a kántorok napjainkig
is, immár a nép egyhangú akaratából.

Egy harmadik papi örökségről is beszél az értényi templomtörténet. egy ve
resmárvány oltárról, melyet 1866-ban Csertey János állíttatott a dombon épült
templomban annak emlékére, hogy "az istenfélő, templomot szerető, vallása tör
vényeit példásan megtartó értényi magyar hívek közott szelgálhatott Istennek".

Az őrségre rendelt Ozora és a székhellyé emelkedett Tamási meg kisebb-na
gyobb falutársaik után a táj szívét jelentő Értényben hallhattuk világosan meg
jelölve Patkónia fogalmát. A parasztok szerint azért Patkónia. merthogy itt szü
letett Patkó Bandi; a pedagógusok a patkó alakra épült falvakat emlegetik: pap
jal viszont úgy vélik, hogy a téli sárban, nyári porban annyira szükséges patkós
csizmákról kapta az elnevezést. Az sem érdektelen, hogy polgári értelmezésben
nem fordul elő, csupán parasztsága, kántor-pedagógusai és papsága között, Ez a
Patkónia zárja magába a nevezetes, Közép-Európában egyedülálló nemes dámvad
rezervátumot, a Vadászati Világkiállítás birodalmát: Tamási-Miklósvár-Gyulaj
területében. .

Gyulaj ugyan hivatalosan nem őriz patkóníaí jegyeket, neve mégis ezer eszten
dőre figyelmeztet. Ősiségében Gyula vezér faluját jelentette, mely a török uralom
ban a macedon, itt tót-nak nevezett Jováncza birtokába került, s a két név nyomán
Gyulajovánczaként ismerték. Jováncza úr űzte pusztába, erdőségbe a falu Árpád
kori népét, akiknek ivadékai századok múlásával is megőrizték ősi munkaszere
tetüket és ügyességűket, míg a hódoltság múltával a mai Gyulaj dombjai közé
visszatelepülhettek. Ott építették egymással szemben álló két domb tetejére - ro
kokó és barokk elemekben gazdag - műemlék templomukat és ősegyházi plébá-
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.niájukat meg iskolájukat. A Vadászati Világkiállítás alkalmából, 1971 augusztus
végére készült el az évek óta kért, várt, sürgetett remek erdei országút, mely
Gyulajt Tamásival köti össze, melyen azonban - a Kiállítás neves és névtelen
vendégei után - egyelőre csak Gyulaj erdészei és vadetetői járnak az erdőség

"agancsos urain" kívül, Az utóbbiakra mondta vezetőnk, az öreg gyulaji János
bátyánk (Jánosok sokan vannak Gyulajon Jováncza úr óta), amikor. megláttuk a
gyönyörű állatot a napfoltos, barna őszi erdőben:

- Mint egy kirájj!! Ugye, ulyan, mint egy kirájj, avval az ágas, fényes,
Isten-faragta koronájával!

Ezzel az elnevezéssel egyébként Patkónia egyetlen német községében. Páriban
is találkoztunk. Itt a Tirol tájáról települt, kétszáz éves templomukban Szent Mi
hálvt tisztelő, ősi énekükben Hoffer András emlékét őrző vadász- és erdész-ivá
Jékok ugyancsak "der Waldkönig"-nek nevezték a világhírű dámvadakat. Amihez
lelkes iskolásfiúk még hozzátették, magyarul és németül, hogy "úgy vágtatnak.
mínt a magyar huszárok l" .

TÓTH SÁNDOR VERSEI

Múzeumokban míndíg megcsodálom a letűnt korok kő-emlékeit, amelyekből

vitrinemben is őrzök néhányat. Amikor kezembe veszem a hullámdíszes cserepe
ket, a víz mozgását látom szürke folyómederben. Mert egyszerű ez a művészet és
elemi, míként a víz.

S vajon tovább terjed-e a hullámvonal a cserép szélénél? Napjaink tisztuló
költészetére rajzolom a folytatást, ahol minden fölösleges dísz csak megzavarja a
víz nyugalmát. A mai vers olyan, mínt a tükör, melyben csalhatatlanul látja mín
denki önmagát. Ami pedig a vonal végét illeti, az túlmutat a tér és az idő határain.

Tóth Sándor

Sú 'yos nappa 'o hba

lassú fűből

á1'ad ki a hajnal

bepréselt tüdővel

botlik-ballag az őr

és kitörli szeméből

az éjszakát

Bartók

víz ki lángból lép elő

tűz az első éltető

.kilép a földből megterem
az ősi folklór szüntelen
mélység a száj
szikla-torkú éjszakán
a hold kemény
a fény remeg
porcelánon elpereg

megfagynak a dolgok
a nap özönében
elveszti erejét a kavics

szűkre mért tárgyaink"
félelmet nem osztanak
s bedobva súlyos nappalokba
más lesz erősebb

U t a It

amikor a vizek születtek
lebegő s-zem tekintete izzott
kiméretett az utak sokasága

minden mozdulás tarkaságában
te voltál változatlan
kímélő őskarod pihent
a gondolat csöndhéján

azt akartad
zúzott kőként elterüljünk
utaidon
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NAPLÓ

SZENT MIRGIT SKÓCIII KIRáLYit EREKLytJE MECSEKNAoISOOI

Írta PBTROVICH EDE

Éppen napjainkban elevenítették föl és nem azonos véleménnyel zárták le a
régi vitát: Szent István leánya volt-e Agata, Margit királyné anyja, következőleg
Szent Margit unokája volt-e a szent királynak, vagy sem.' Nem kivánunk e vi
tához érdemben hozzászólni, történetünk érdekében azonban nem kerülhetjük el
vázlatos ismertetését. Előbb azonban szemügyre kell vennünk történetünk mín
denki által elfogadott hátterét.

Az Anglia déli tartományaiban . letelepedett dánok és az angolszász törzsek
évszázados torzsalkodása arra indította Nagy Kanut dán királyt, hogy végleg meg
törje Ethelred angol király uralmát. Vállalkozása sikerrel járt, és 1016-ban Lon
donban egész Anglia királyává koronáztatta magát. A hadjárat során Ethelred
király meghalt, öccse pedig, a későbbi Hitvalló Eduárd Normandiába menekült.
Ethelred két árváját, Eduárdot és Edrnondot, alighanem második felesége, Emma
királyné (első férje után a gyermekek nagyanyja) tanácsára egy Walgar nevű em
berrel Dániába küldte azzal az utasítással, hogy azok többé ne kerüljenek vissza

,Angliába. A gyermekek őrzője azonban az árvákat Svédországba vitte, Olaf ki-
rályhoz. Néhány év múlva Nagy Kanut Svédországot is megtámadni készült, ezért
Olaf a gyermekeket Magyarországra mentette. A száműzetésben Edmond ifjú kor
ban meghalt, Eduárd pedig feleségül vette Agótát. E házasságból három gyermek
született: Margit, Krisztina és Aetheling Edgár.

A dánok angliai uralma nem tartott sokáig. Az angolok Nagy Kanut igazságos
kormányzásába csak beletörődtek, de, halála után (1035) fiai, Harald és Hardi
kanut, nemcsak egymással álltak szemben a kizárólagos uralomért, hanem súlyos
adókat is vetettek ki és kegyetlenkedtek. Haláluk után (1042) a nemzeti párt
visszahívta Normandiából Hitvalló Eduárdot és törvényes királynak ismerte el.
A jámpor lelkületű Hitvalló Eduárd nem sokat foglalkozott a korrnányzással, az
ország ügyeit helytartói vezették. Mivel a királynak nem voltak gyermekei, a nem
zeti párt követséget menesztett Magyarországra és felszólította Eduárdot, hogy
térjen vissza Angliába és Eduárd király foglalja el atyja, Vasbordájú Edmond
trónját. A száműzött herceg 1057 körül feleségével és gyermekeivel együtt nagy
számú magyar kísérettel vissza is tért régi hazájába. De alig kötött ki hajója az
angol partokon, hirtelen elhunyt. Agota és a gyermekek ekkor Hitvalló Eduárd
udvarába kerültek, de értesülve arról, hogy a normann fejedelem, Hódító Vilmos
haddal készül elfoglalni Angliát, ami az 1066 évi hastings-i csata után meg is tör
tént, Agota vissza akart térni Magyarországra. Hajóját a vihar a skót partokra
vetette, és kénytelen volt III. Malcom skót királynál menedéket keresni. III. Mal
com szívesen látta udvarában vendégeit, és mivel felesége korábban meghalt,
megkérte Margit hercegnő kezét. Margit eleinte vonakodott a nála jóval idősebb

királyhoz nőűl menni, de aztán anyja kérésére Malcom felesége lett (1070). Boldog
házasságuknak, melyben nyolc gyermek született, a halál 1093-ban vetett véget.

A királya csatatéren, Margit edinburghi otthonában négy nappal később

halt meg. IV. Ince pápa 1251-ben szentté avatta, XII. Ince 1693-ban Skótország
patrónájává nyilvánította. ünnepe 1683 óta június 10-e.

Nem ilyen egységesek a források az egyes részletekre vonatkozólag. Abban
mínd megegyeznek, hogy a hercegek egykor Magyarországon is tartózkodtak, és
innen tért vissza hazájába Eduárd családjával együtt. A vita akörül mozog, egye
nesen érkeztek-e Magyarországra a száműzött hercegek, vagy Oroszországon ke
resztül, ahol esetleg hosszabb időt is töltöttek. És Szent István leánya volt-e Agota,
következőleg Margit a magyar király unokája volt-e vagy sem.

A legrégibb forrás, a verses Annales Anglosaxonící szerint Nagy Kanut az
árvákat Magyarországra küldte (amoverat in Hungarorum terram) és itt a császár
Agota nevű rokonát kapta nóül (obtinuit imperatoris cognatam in uxorem, cui.
nomen erat Agatha). A Familia regum Scotthorum című krónika arról értesít,
hogy Eduárd Salamon magyar királynak a leányát kapta nőü1 országával együtt
(accepit filiam Salamonis regis Hunriorum cum regno). Florentius Wígorntensts
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worcesteri szerzetes arról számol be, hogy Olaf svéd király az árvákat Salamon
magyar királyhoz küldte, de Eduárd később Henrik német császár Ágota nevű

leányát kapta feleségül (fili am germani Tmperatoris Henrici in matrímonium ac
cepit). Az 1227-ben elhunyt Helinandus cisztercita krónikája úgy tudja, hogya gyer
mekek a hunok királyához kerültek, de itt Eduárd a királyné húgát vette nöül
(regem Hunnorum petierunt, ubi minor Agatham reginae sororem uxorem accepit),
A XV. században élt yorki apát, Bromton János is úgy tudja, hogy a svéd király
Salamon magyar királyhoz küldte megőrzés végett a gyermekeket (ad regern Hun
garorum Salamonem vitae nutriendos), új fordulat azonban, hogy Salamon Ed
mondnak adta nőül a leányát, míg Eduárd a király féltestvérének (vagy sógorá
nak), Henrik császárnak Agota nevű leányát kapta. (Edmondo filiam suam tradidi!
in uxorem, Edwardus Agatham, filiarn germani sui Henrici imperatoris Romani
matrirnonío copulavítj.?

Az idézett források szinte egyöntetűen Salamon királyról beszélnek. De ami
kor a gyermeket száműzték, Salamon még a világon sem volt. Ifjú lehetett még
akkor is, amikor Eduárd megnősült. Király még akkor. sem volt, amikor Eduárd
1057-ben visszatért hazájába. Salamon ugyanis 1063-1074 közt uralkodott. Azok
a kutatók, akik Agotát Szent István leányának tartják, föltételezik, hogy a kró
nikák forrásául szolgáló ősokmány a magyar király nevét csak egy S betűvel -je
lezte, ami Stephanus szóval is föloldható. Szerintük a krónikák keletkezési ideje
közelebb esett Salamon király idejéhez, ezért egészítettélc ki a sziglát Salamon
nevével. Igy e kutatók inkább azoknak az ősforrásoknak adnak hitelt, amelyek
ugyan nem nevezik meg István királyt, de nem említik Salamont sem (Aelred
rienvalli apát, Ordericus Vitalis, Gaírner verses Krónikája) , és így az események
időrendje könnyebben összeilleszthető. Természetesen ennek a magyarázatnak is
megvannak a maga nehézségei. Kérdéses ugyanis, lehetett-e az 1038-ban meghalt
Szent Istvánnak olyan fiatal leánya, aki neje lehetett Eduárdnak. A magunk ré
széről szűkségesnek tartjuk hangsúlyozottan kiemelni, hogya skót tradíció idők

folyamán és ma is rendületlenül kitartott a szent királyné magyar származása
mellett.

Bizonyára feltűnt, hogy az ősforrások között nem soroltunk föl egyetlen ma
gyar forrást sem. Nem, mert sem az oklevél-, sem a magyar krónika-, de még
a legenda- és prédikációs irodalomban sem fordul elő említés az angol hercegek
ről, vagy éppen Szent Margitról. Még Arpádhází Boldog Margit legendájában sem
történik utalás a korábban élt vér- és névrokonra, skóciai Margitra. Ezt azzal
szekták magyarázni, hogy az angol hercegek nem játszottak szerepet a magyar
közéletben. skóciai Margit élete pedig távol folyt Magyarországtól. Egyébként is a
krónikák főként a férfiak életével foglalkoztak. nőkről csak keveset írtak. Még
Szent István nejéről. Gizelláról is kevés szó esik, leánygyermekeiről is csak köz
Vetve van csekély tudomásunk (Orseolo Péter, Aba Sámuel feleségéről).

A gazdag angol és skót irodalom hatására a magyar szakirodalom is immár
kétszáz óta foglalkozik a fölvetődött rejtélyek boncolgatásával. Cornides Dániel
(tl787), Horvát István (1828), Xantus János (1878), Brüsztle József (1879),Kropf
Lajos (1887), Rézbányai József (1896) inkább csak a kérdést tárták föl, a nagy
vita Karácsonyi János előmunkálatai nyomán (1909, 1927, 1928) Fest Sándor (1938)
és Herczog József (1939) közt folyt le anélkül, hogy azonos álláspontra jutottak
volna. Malcomes Béla angol dolgozata és magyar könyve a szent-istváni rokon
ság mellett szállt síkra (1938),3 Vajay Szabolcs szerint Agota III. Henrik császár
unokahúga volt, Eduárd és Agota Oroszországban házasodtak össze és csak nyolc
évvel Szent István halála után érkeztek Magyarországra. Ezzel szemben Nagy Káz
mér Agota magyar származása mellett foglalt állást.

Ha középkorí feljegyzéseink nem is emlékeznek meg Margit királynéról. ez
nem jelentheti, hogy nem ismerték még a nevét sem. Tudtunkkal Margitot III.
Sándor skót király szorgalrnazására 1251-ben IV. Ince pápa avatta szentté, és ugyan
ekkor ünnepét június 19-ben állapította meg.é Ez utóbbi intézkedés föltételezi,
hogy egyidejűleg összeállították a szent rövid életrajzát, melvet június 19-én elein
te Skótországban főként a bencések és a káptalanok kötelező zsolozsrnáík során
fölolvastak. Bár a bencéseknek akkor még nem volt központi szervezetük, külön
böző kongregácíókba tömörültek, mézts a közös regula alanján átvették egymás
szokásait, liturgikus kalendáriumait. Közelfekvő tehát a gondolat, hogy ilyen mó
don a magyar bencések is átvették északi testvéreik ünnenett. olvasmánvait. Nem
meglepő. hogy a legrégibb skót breviárium (Breviarium Aberdonense) már tartal
mazza a szent ünnepét.
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Saját kutatásunk csak az 1685 évre tudott visszamenni (sajnos, a pécsi káp
talan kezelésében lévő XIV. századi német nyeívű Szentek életébe nem sikerült
betekintenünk), de ebben a bencés breviáriumban szóról szóra ugyanazt a szö
véget találtuk, akkor ugyan még a szabadon választható (ad libiturn) ünnepek
közott, mint egy 1718 éVI, illetve mint a legutóbb használt egyetemes breviárium
ban: "Margarita Scottorum regina, paterrio Angliae regum, materno Caesarum
sanguine clarissima, illustrior adhuc fuit Christiana virtute. Haec in Hungaria
nata, ubi pater tunc temporis exulabat, post exactam puerilem aetatem ... in Ang
Iiarn venit." (Margit skót királyné, atyai részről angol skót királyok, anyai rész
ről német császárok véréből származott, de sokkal híresebb volt keresztény eré
nyei miatt. Magyarországon született, ahol atyja száműzetésben volt, gyermekkora
után Angliába érkezett.) ,

Margit királynéi tevékenységéről egy 'I'heodoricus . (Turgot ") nevű skót szer
zetes leírásából értesülünk. Ez a szerzetes gyóntatója volt Margitnak, és Margit
leányának, Matildnak (aki akkor már J. Henrik angol királynak volt a felesége)
kérésére, tehát még a szentté avatás előtt írta meg a királyné életrajzát. Nem
legenda ez a forrás, mert nincsen benne egyetlen csoda sem, de éppen ennek tu
lajdonítható, hogy Margit személye körül még a szentté avatás után sem alakult
ki igazi legenda. Az életrajz szerint Margit nemcsak hűséges élet- és munkatársa
volt a királynak, hanem sokszor maga vette kezébe az ország ügyeinek vezetését
is. Az ország nagyjaival tartott gyűléseken ő vitte a szót, ő vitatkozott az ellenke
zőkkel. Szorgalrnazására alkalmazkodott a skót egyház a római szokásokhoz, Ke
resztülvitte, hogy húsvét előtt negyven napig böjtöljenek, húsvétkor mindenki a
szentségekhez járuljon, a vasárnapokat teljes munkaszünettel, azaz vásárok nélkül
üljék meg. Vallási szempont játszott közre abban is, hogy Edinburg közelében a
tengeröböl két távoleső pontja között kompjáratot létesített, hogyabúcsúsokat
megkimélje egy hosszabb kerülő úttól. A járat két végpontján számukra menedék
házat építtetett. Sokat imádkozott, olykor naponként több szentrnisét hallgatott,
szigorúan böjtölt, gyermekeit talán túlságos szigorral nevelte (bibliai indoklással
megengedte a testi fenyítéket), bőkezűen gondoskodott a szegényekről, a normann
hódítás elől menekült angolokról. hadifoglyokról. Királynéí méltóságának megte
Ietően díszesen öltözködött, bár minden díszt tehernek és nyűgnek érzett. Edin
burgban halt meg, de holttestét Dunferrnlíneben, az általa építtetett apátsági
templomban helyezték örök nyugalomra. Szentté avatásakor tetemét visszavitték
Edínburgba, ahol sok viszontagságet látott ereklyejét ma is őrzik. Egykor kedves
evangélíumos könyve ma Oxfordban, a Bodley-könyvtárban van.

Az idézett életrajz, de a korábban ismertetett kútforrások sem oldották meg a
kérdést: hogyan kerül most Szent Margit ereklyejének egy darabja a baranyai
Mecseknádasdra ? A rejtély megoldása végett nem kell visszamennünk a távoli
századokra, elég ha föllapozzuk Dr. Rézbányai József, a később neves egyházi író
18g6-ban megjelent dolgozatát.f Az akkor Mecseknádasdon élő író az angol nyelv
birtokában ismerte a Szent Margitról szóló angol irodalmat, de Fejér György Co
<lex diplomaticus-ából azt a somogyvári konvent által 1404-ben kiállított okleve
let is, (egyik példányát ma is őrzi a pécsi püspöki levéltár), mely többek között
átírta II. Endre magyar királynak 1235-ben kiadott okmányát. Ez okmány szerint
a király azzal hálálta meg Bertalan pécsi PÜSP9k négyszeres spanyolországi útját,
leányának, Jolántának Jakab aragóniai királlyal kötendő házassága érdekében,
hogy a Zengő környékén birtokot adományozott neki. A birtok határainak leírása
kapcsán említés történik Pécsváradról, Szentlászlóról, a Szászvár melletti Koron
zóról, Hidasdról és kétszer egy Nádasd környéki - terra Britannorum - angolok
földjéről (cum terris Britannorum de Nádasth; iuxta terras mernoratorum Britan
norum = határos a nádasdi britek földjeivel; az említett Britek földjei mel
lett). Mivel a magyar kútforrások sohasem beszélnek angoloknak magyar földön
történt letelepedéséről. könnyű volt a kapcsolat: a terra Britannorum a két szám
űzött angol herceg emlékét őrzi. Végül Rézbanyai e szavakba öntötte nézetét: "Itt
kellett tehát a családi kastélynak állnia, s eszerint ez a várrom Szent Margit, Skót
ország királynéjának szülőhelye." (E nyilatkozathoz hozzá kell fűznünk: akkor sem
inog meg a következtetés, ha el kellene fogadrii, hogy az 1235. évi oklevél hamis.
A hamisítónak ugyanis érdekében állt, hogy ne költött, hanem a kornak meg
felelő, közismert helyneveket íktasson be oklevelébe.)

Rézbányai nyilván a Nádasd és Öbánya köztí Rákvár, Rékavár nevű hegyre
gondolt, ahol hatalmas romok voltak láthatók. A pécsi Janus Pannonius Múzeum
igazgatója, Papp László az 1963-ban lefolytatott ásatás során egy 415 m hosszú,
:3 m vastag, ép állapotában a 3 m magasságot meghaladó falat talált, ezen belül
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ltisebb épület romíaít," A leletekből megállapította, hogya várban a XIV. század
ban még laktak, s bár fedezet hiányában az ásatást nem folytathatta, az alaprajzi
elrendezésből arra következtetett, hogy a várat a XIII. vagy még az előző száza
dokban építették. Mai vélemény szerint a terra Britannorum központja a Nádasd
déli végén álló, Szent király temploma néven ismeretes középkori kápolna és a
hozzá csatolt, de csak az 1971. évi műernlékí feltárás során előbukkant építmény
volt. E kápolnában román kori az alapépítmény; gótikus szentélyablaka és oldal
bejárati ajtaja elárulja, hogya kápolna eredete kora középkori és azonos lehet
azzal a templommal, melyet az oklevelek Szent király temploma néven ismételten
emlegetnek.

E kápolna legújabb helyreállítása, valamint a volt püspök-kert mögött látható
nagyobb romok 1972-re tervezett műemlékí fölkutatása arra indította Dr. Cserháti
József pécsi püspököt. hogy Szent Margit ereklyejéből két kis darabot megsze
rezzen és az egyiket a nádasdi plébániatemplomban, a másikat Kozármíslénvhen,
a Boldog Mór pécsi püspök (1036-70) emlékére 1970-ben épült templomban. a skót
királyné és a püspök közt létesült lelkí kapcsolat kidomborítására ünnepélyes ke
retek között helyezze el. G. J. Gray edínburgí bíbornok-érsek a püspök kérését
teljesítette, az ereklyéket Pécsre juttatta és azokat a pécsi püspök 1971. december
12-én a mecseknádasdi, december 8-án a kozármislényi plébániatemplomban el
'helyezte.

.,Tl'gyzetek: 1. vajav Szabolcs: Ahatha, Mother of Saint Margaret of ScotJand. Duquesne Re
new. Pittsburg 1962. - Nagy Kázmér: Skócia pannóniai királynéja. München. 1971. - 2. Gom
bos Albin: Catalogus fontium Hist. Hung. Bp. 1937. - 3. Malcomes Béla: Szent István uno
kája. Elp. 1938. - 4. Acta Sanctorum Junii. II. Antwerpen, 1698. - 5. Rézbányai József: Ma
gyarország! Szent Margit, Skótország klrálYlIéja. Kath. Szemle 1896. - 6. Papp László: Réka
'vár és 1963. évi felderítő ásatása. Pécs, 1967.

AZ OLVASÓ NAPLÓJA
"A régi igazság új kifejezését keresik

.ezek az egybegyűjtött tanulmányok. A
hosszabb-rövidebb lélegzetű, jórészt meg
jelent, különféle műfajú írások nagyko
rú - tehát gondolkodó - keresztények
hez szólnak. A II. vatikáni zsinat szó
használata szerint .az idők jeleit vizs
gálják és értelmezik' az evangélium fé
nyénél (Gaudium et spes, 4) ..." Nyíri
Tamás előszava így mutatja be a nem
rég megjelent tanulmánykötetet.* A cik
kek [órésze már ismerős; az elmúlt más
fél évtized során legtöbbjük megjelent a
Vigiliában, a Teológiában és másutt. Há
rom szó jelöli a három részt: fejlődés,

szekularizáció, remény. Nyíri érzékenyen
rezonál a legidőszerűbb kérdésekre, is
meri a legjobb irodalmat. és a magyar
közönségnek, főleg a felnőtt, hitüket el
mélyíteni akaró kd '- -tényeknek hasznos
tájékoztatást nyujt. A tanulmányok vé
gén megjelöli a felhasznált irodalmat;
így a tárgyalt problémák további kuta
tásához is rögtön eligazítást nyújt.

Ahogy a szerző maga is megjegyzi, a
cikkek terjedelme, műfaja különböző:

-ezenkívűl az a tény, hogya legrégibb
1956-ból, a legújabb 1970-ből való, ele
ve sejtetni engedi, hogy némi eltérés

van szemléletmódjuk között. Hiszen köz
ben lezajlott a II. vatikáni zsinat, ez az
egyház életében, a teológiában és álta
lában a közelmúlt szellemtörténetében
oly páratlan forradalmi esemény. Nyíri
Tamás tanulmányaiban nyomon követ
hetjük azt a szellemi erjedést (jó érte
lemben), amelyet a zsinat a keresztény
gondolkodásban kiváltott. Azt is jól
megfigyelhetjük, hogyan érnek el és hat
nak magyar földön az élenjáró nyugati
teológusok új eszméí, Például a Rahner
ihlette Emberréválás és teremtés című

cikk hazai visszhangja is mutatja, hogy
Nyíri tanulmánya nem kis ídegenkedést
és ellenérzést váltott ki egyesekben; má
sok viszont örömmel és elismeréssel fo
gadták. Erről tanúskodik a jelen kötet
oe felvett, A belső dialógus szellemében
című választanulmány.

Nyíri a válaszcikkben - továbbra is
főleg Karl Rahnerre hivatkozva - job
ban megmagyarázott és igazolt egyes té
teleket. Nevezetesen rámutatott két olyan
előzetes eszmefuttatásra, amely nélkül
Rahner megoldása - hogy úgy mond
jam - a levegőben lóg. Az egyik az
anyag és a szellem dialektikus egységé
re, ha úgy tetszik .,rokonságára" vonat-

.• Nyíri Tamás: Az idők jelei, Szent István Társulat, 1971.
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kozik, a másik pedig a Maréchal-féle
transzcendentális módszerre, E két pont
kellő megvilágítása nélkül (márpedig a
kérdéses Vigilia-cikk ezt elmulasztotta)
nem megnyugtató, nem "bizonyító" Rah
ner fejtegetése az "önfelülmúlás"
(Selbstüberbietung), illetve a létrejövés
fejlődés ontológiai mibenlétéről, követ
kezésképp a homirrízácíó és a transz
cendens okság (teremtés) dilemmája is
csak "tételszerű" megoldást kap; az ol
vasó nem látja be, hogy- az "önfelül
múlás" tétele ellentmondástól mentes.
Karl Rahner maga - P. Overhage "Das
Problem der Hornínisation" című köny
véhez írt bevezető tanulmányában
[Quaestiones Disputatae 12/13, Herder,
1961, 13-90], amelyre Nyíri is hivatko
zik, előbb kifejti a két szóbanforgó prob
lémát (anyag és szellem dinamikus egy
sége, transzcendentális módszer) és csak
ezután fog hozzá az önfelülmúlás-Iétre-
jövés-fejlődés-homimizáció ontológiai

tisztázásához. A német jezsuita egyéb
ként utal Geist in Welt című alapvető

munkájára, amelyben részletesen tár
gyalja a problémát, (Zárójelben jegyez
zük meg, hogy K. Rahner teológiai írá
sait - például a transzcendentálís-kate
goríálís fogalompár gyakori alkalmazá
sát - nem érthetjük meg A szellem a
világban című tézise nélkül. Ez a mun
ka 1936-ban készült el, először 1939-ben
Innsbruckban jelent meg. Rahner itt
Rousselot francia és Maréchal belga je
zsuiták módszerét követve újraértelme
zi a szent-tamási ismeretelméletet. Nyí
ri Tamás a vitatott tanulmány után
nemcsak a válaszcikkben. de másutt is,
például A vi.lág szószólója című szép
megemlékezésben, rávilágított Karl Rah
ner alapvető tételeire, és szerencsésen
tolmácsolta a német teológus gondolatait.
Ezzel felbecsülhetetlen szelgálatot tesz a
magyar szellemi életnek.

Az előbbi kitérőnek csupán az volt a
célja, hogy érzékeltesse: milyen kényes
és nehéz problémát jelent Magyarorszá
gon is bizonyos eszmerendszerek átépí
tése, új gondolkodási .modellek elsajá
titása. De az időszerű, sürgető problé
mákat nem lehet elodázni azzal, hogy
"veszélyesek", hogy esetleg egyeseket
megzavarnak hagyománvos gondolkodá
sukban. Szükséa van a belső dialógusra,
egymás véleményének tisztdetben tar
tására (tprmészetesen rninrlj,~ az orto
doxia határain belül), nézeteink revideá
Iására, de ugyanakkor a testvéri kriti
kára is. Ii.. katolíkus filozófia é<; teoló
gía napról napra új problémákkal ke
rül sz-mbe (mert a valósáa változik, a
tudomány halad): nincsenek kész vála
szok, nem elégséges a régi tételek is-
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mételgetése. Az élő gondolkodás kocká
zatos; kísérlet és esetleg sikertelenség
előzi meg az új belátást. Ez így van
rendjén, ez természetes.

Véleményem szerint Nyíri Tamás
egyik fő érdeme éppen az, hogy figyel
a modern gondolkodás támasztotta vi
lágnézeti problémákra, nyomon követi a
tudomány fejlődését és igyekszik - a
katolíkus filozófia-teológia legjobb nyu
gati képviselőitől tanulva - válaszolni
azokra a nehézségekre,' amelyekkel a
hivő keresztényeknek mínduntalan szem
be kell nézniök. Nem kerüli meg a
problémákat, hanem vállalja az őszinte

dialógust a keresőkkel és hitetlenekkel
is. Megvan az az adottsága, hogy ne
héz szakkérdéseket is közel tud hozni a
filozófiában és teológiában kevésbé já
ratos, inkább a természettudományokon
nevelkedett értelmiségiekhez. Az már az
tán a tanulmányok "műfajából" adódik,
hogy nem tud mindíg kellőképpen ki
fejteni, elmélyíteni minden felvetett kér
dést. Nyíri stílusa élvezetes, lendületes;
a konkrét helyzetekből, a míndennapí
életből vett képek és fordulatok szem
léletessé teszik a nehéz problémák ki
lejtését. Persze, ennek a stílusnak meg
vannak a buktatói is. Hogy a már elem
zett cikknél maradjunk, nem éppen sze
renesés (metafízikailag nem pontos) az
ilyen kitétel a teremtés és fejlődés össz
hangjáról szóló paragrafusban (73. lap):
"A fejlődés igazi és valódi önmozgás,
mert csak akkor mondhatjuk valamiről,
hogy fejlődött, ha felülmúlja magát,
(eddig helyes a mondat, most követke
zik a kifogásolt .hasonlat'), ha maga
hajtja be ezt a többletet, mínt saját
kintlevőségét". De az ilyen népszerűsítő

pontatlanságokat csak az róhatná fel ko
moly hibául. aki maga sohasem próbál
kozott nehéz metafizikaí kérdések nép
szerűsítésével, Karl Rahner kegyetlenül
nehéz - minden forditásban, sőt még
a németek számára is! -, eszmefutta
tásait Nyíri legtöbbször olyan krístály
tisztán tolmácsólja magyarul, hogy ezért
a helyenkint előforduló, kissé Ieezvsze
rűsítő és torzító, de ugyanakkor plasz
tikus fordulatokat "elnézi" még a szak
ember is.

Mtndent egybevéve: Nyíri Tamás új
tanulmánykötetét örömmel üdvözöliük
és várjuk a felvetett időszerű kérdések
(fejlődés, szekularizáció, remény) továb
bi elmélyítését, - újabb gondolkodásra
serkentő és eligazító írásokat. A Vigi
lia októberi számában megjelent Nyíri
tanulmány (Etika és antropológia) azt.
tanúsítja, hogy szerzőnk tovább éníti, a
transzcendencia-dmmanencia alaptenge
lye körül, annak a keresztény antropol6-



gíának a vázát, amelynek kidolgozását
már 1968-ban kiadott könyvében (il ke
resztény ember küldetése a világban)
megkezdte. A Gaudium et Spes, Popu
lorum Progressio, de az igazságosságról
tárgyaló harmadik püspöki szinodus vi
tái is sürgették az egyház és a világ, a
világ autonómiája és a vallási etika
alapvető kérdéseinek tísztázását. Mert

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

A VfCSZÍNHÁZ VENDÉCJÁTÉKAI

Bécs színházai szinte évről évre játsz
~zák Molnár egy vagy több darabját, de
;átsszák a maguk száz éve született
Schnitzlerjét is. 19y a Molnár-darabok
bécsi megjelenítése más, mint a nálunk
megszokott Molnár stílus. A bécsi Volks
theater jelenleg Molnár Liliomát játsz
sza, Alfred Polgár adaptálásában. Ez a
Liliom kissé könnytelenitett, szentimen
talizmus ellenes és inkább tárgyiasságra
törekszik. A pesti vurstli levegőjét a szá
zad eleji Bécs külvárosi környezetébe
plántálták. Ennek megfelelően Julika és
Marika nem faluról jött parasztleány
kák, hanem a Prátert már kalaposan lá
togató háztartási alkalmazottak, akik
ben sokkal kevesebb a naivság, mint a
mi Julikáinkban volt a feledhetetlen
Varsányi Iréntől kezdve Dayka Margiton
és Fényes Alizon át egészen a leg
újabbakig. Hans Putz, a bécsi Liliom
csortosi formátumú színész, de hiányzik
belőle az a vagány őserő, ami Csortost
oly feledhetetlenné tette ebben a sze
repben. Elfriede Ramhapp Julikája vi
szont szikár elszántságában is kitúnően

érzékelteti a Liliom halála után saját
lábán megálló asszonyt. Érzetemben csak
a Liliom halottas fekhelyénél oldódik
föl. A legemlékezetesebb alakítás Heinz
Petters nevéhez fűződik. O játssza Fi
csurt. Lobogó szemű, cigányos csavargót,
amolyan besurranó tolvaj-félét játs.zik,
aki baj esetén azonnal elillan a tett he
lyéről.

A bécsi magyar vendégjátékot viszon
zó Volkstheater tavasszal valószínűleg

a Liliomotis elhozza hozzánk. Igen ér
dekes tanulmány lehet majd rendezőink

nek és színészeinknek egyaránt ennek a
schnitzleri stílusban játszott külvárosi
legendának osztrák, azaz "weanerisch"
változata, mert ha lehántju7~ róla a
dialektus számunkra idegen külsőségeit,

egy majdnem brechti egyszerűségű elő

adás acélvázát csodálhatjuk meg.

igaz ugyan, hogy a tettet nem helyette
sít! a reflexió, de ugyanakkor az' is
igaz, hogy tiszta látás nélkül nincs he
lyes cselekvés. Nyíri Tamás írásai eh
hez a tiszta látáshoz segítik el a ke
resztényeket.

SZABO FERENC S. J.
(Róma)

Mind az öt bécsi napilap - Díe Pres
se, Arbeiterzeitung, Volksstimme, Wie
ner Kurir Kronenzeitung - lelkes
hangú kritikákkal fogadta. a Vígszinház
vendégjátékát. Sőt a kritikák tovább
gyűrűztek az osztrák határokon, és a
müncheni Süddeutsche Zeitung is meg
emlékezett a magyaro k bécsi "kalando
zásáról". Otto F. Beer kritikája csípő

sebb. Megállapítja, hogy a Vígszínház,
a Molnár-bemutatók ősfészke, egy kissé
régimódiasan játssza a Testőrt, mintha
ingadoznék a vágy és a szándék között,
hogy ezt a "vieu:x jeu"-t olyannc;k lát
tassa amilyen. Es amellett a szmészek
is ndgyon igyekeznek, hogya közönség
kegyeibe férkőzhessenek. Hogy mégis
mindez együtt autentikusan hat, azt an
nak köszönhetik, hogy társulatukban
akad egy olyan szalondáma (Ruttkai
J!:va) és egy olyan tűzes hősszerelmes

(Darvas Iván), amilyen a Lajtán túli
mezőkön ritkán található. De van egy
olyan rangos színészük is, mint Páger
Antal, aki a házibarátot játssza. Bécs
ben, ahol Molnárt schnitzleribben
játsszák, elnémulva dicsérték ezt az
igen egyszerű alakítást.

Ennyit Molnárról. Mert a nagy meg
lepetést Szakonyi Adáshibája keltette
éppen azzal, hogy egy magyar viszonyo
kat tükröző groteszk játékba' bele tudta
sűríteni a televíziózás szellemaltató ra
gályának világjárványát is. Nemcsak a
bécsi lapok, ·hanpm a Süddeutsche
Zeitung is az elismerés szinte túláradó
hangján ír Szakonyi komédia-teremtő

ihletéről. Várkonyi Zoltán tnesteri ren
dezéséről. Amíg a bécsi Kurir azt a
címet adja beszámolójának: "Jézus rossz
társaságban", Otto F. Beer a televízió
program szentáldozáshoz hasonló áhí
tatáról beszél és megállapítja, hogy Vár
konyi ezt az egészet a szemrehányás ab
szurditásának és a realizmtbsnak olyan
kesken1/ pallóján játszatja le, amely a
burleszkbe torkolt. Igaz, elragadó színé
szekkel dolgozhat, mint például Halász
Jutkával, aki a női klaun ritkán előfor-
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duló figuráját buta-ostobácskán ragyog
tatja elénk, vagy olyan szeniorokkal,
mint az apát játszó Páger Antal és
az anyát játszó Bulla Elma. "Ezt az
okos szatirát nemcsak a tőmött oszlo
pokban fölvonuló bécsi magyar kolónia
élvezte, hanem a német nyelvű publi
kum is a robbanásig feszülő komédiázó
színház mesterművének fogta fől" 
jegyzi meg Otto F. Beer.

Nem kevésbé volt diadalút a Vígszín
ház bukaresti és temesvári vendégjáté
ka sem. Tudnivaló, hogya Vígszínház
első nagy társulata jóformán teljesen
Erdély jőldjéről regrutálódott. Mikor ez
előtt hetvenöt éve a Lipót körúton - ez
volt akkor a Szent István körút neve
- már májusfák borították az újonnan
épített kültelki színház oromzatát, Dit
rói Mór Kolozsvárról szerződtette az ot
tani igen rangos színtársulat vezető vagy
reményt ígérő színészeit. Az új körúti
színház a modern realizmus jegyében
indult meg. Kozma Andor prológusa is
azt kívánta: ,.A jelent játsszad a jelen
nek -, Mindig a legmulattatóbb ez 
mindig a legérdekesebb - Szóval úgy
van: légy modern."

A bukaresti magyar nyelvű napilap,
az Előre kitűnő kritikusa, Halász Anna
most ezt a modernséget kéri számon a
hazájában szereplő vendégtársulattól "A
pesti Vigszínház realizmusa - ma" cí
mú nagyvonalú tanulmányában. Rögtön
az elején meg ís állapítja: "A huszadik
századbeli dráma és vígjáték, a társa
dalombírálat szészékeként indult színház
jelenleg is a legmaibb mában gyökerező

eredeti bemutatóival arat igen széles
kőrű közönségsikert. A romániai ven
dégjáték két darabja példázza ezt."

Szakonyi Károly Adáshibáját és Ör
kény István Macskajátékát játszották.
Halász Anna Szakonyiról szóló kritiká
jában többek között ezeket írja: "E kép
telenségek nagyítólencséjében élesebben
látszik az embertelen közöny, az öntelt
korlátoltság. Cselekménye nemigen van
a darabnak, inkább életkép, mint drá
ma: azt abetonkemény magabiztosságú
kispolgár családot látjuk egy estén át
a tévékészülék előtt, amely - bármit
hozzon a történelem - változatlanul szá
mítgat, helyezkedik, óvatoskodik, ,nem
ártja bele magát', és profitál; s épp
emiatt önelégült, közönyös, önző és ér
zéketlen minden a kispolgári léten fe
lüli törekvésre, cselekvésre, a kockáza
tos (vagyis tevékeny emberséget igény
be vevő) érzésre. Ez az a species, amely
hez hiába jön akármilyen ,megváltó',
nem hagyja megváltani magát, s a pró
féta legyőzötten vonulhat vissza ..."
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A rendezés és a színészi játék elis
merése mellett van a kritikusnak ful
lánkja is: "Tahi Tóth László nem tud
mit kezdeni a kárvallott (szatírabeli)
Krisztus hallatlan groteszk, tragikomi
kus lel1etősegeket rejtő figurájával. Szin
te teljesen lemond a játékötletekről. (De
mit is tehetett volna?) Bódog és Bó
dogné, Páger Antal és Bulla Elma va
lóban a társulat nagl/jainak bizonyul
nak azzal a sokoldalú ábrázolásmóadal,
amellyel a kedélyes, jóravaló, jótét lé
lek nyárspolgárban megmutatják az ön
tudatlan embertelenséget, vagy inkább
emberen-kívüliséget."

Hasonlóan nagy elismerést vívott ki
Örl,ény Macskajátéka. Ismét Halász An
nát idézzük, mert ő fogalmazta meg ed
dig a legpregnánsabban Örkény darab
jának lényegét a határainkon túli saj
tóban: "A Macskajáték szereplőinek

nem az a feladatuk, hogy eljátsszák,
hanem hogyelmeséljék és értékeljék,
elemezzék önmagukat és egymást, de
ennek hallatlan, sajátos funkcionalitást
biztosít az emberek legbelsejébe látó ír6
annak felismerésével, hogy hőseinek

életformájából, helyzetéből fakad az,
hogy már nem élik, csak mesélik az.
életüket."

A Pesten társbérlőkkel, közértesekkel
viaskodó Orbánnéról (azaz Sulyok Má
riáról) megállapítja: "A jóval-rosszal va
ló teljes emberség, a vereségre ítélt
életkedv varázsa árad játékából; meg
rendítő, anélkül, hogy patétikus lenne.
Vállal egy embert erényeivel és hibáí
val, mert az ember nem adja meg ma
gát. A sok groteszk, nevetséges és íz
léstelen apróságból, a naturalista rész
letek atomjaiból más, magasabb minő

séget alkot, óriássá teszi ezt az élni
tehetséges, fwra, lehetetlen öregasszonyt.
Az életigenlés óriásává."

"A szerencsés másik nővér - írja -,.
aki annak idején gazdagon ment férj
hez, mindig jómódban élt, s most nyu
gaton élő fiánál a nagyúri luxus min
den áldásában része van, ám bénaságá
ban magányos őszinte perceiben
irigyli balszerencsés húgát, mert az min
dig teljes életet élt, kockáztatott, csele
kedett, nem gyógyult ki soha a kamasz
korból. Bulla Elma maga a megteste
sült finomság és rezignált életen kívüli
ség ebben a szerepben. Nikkelezett ke
rekű tolókocsiban, ezüstszürke ruhában,
ezüstö.~ hajial. az ezüstösen hidea. hold
fény Jellegű reflektornyalábban ülve p.l
l"nvfJntozza a másikat. a barnán lánor,ló,
háh""''ló, hóbörgő, dinamikus egyéni
séget."

POSSONYI LAsZLÓ



HEGYI ENDRE KOLT(JI ESTJE

Régóta hallgató költő szólalt meg az
Egyetemi Szinpadon. Az erdéLyi szárma
zású Hegyi Endre valamikor Dsida Je
nő mellett tanulta a költői mesterséget
a kolozsvári Keleti Újság szerkesztősé

gében, a Pásztortűz és az Erdélyi Heli
kon írói köréhez kapcsolódva Kolozsvá
ron jelentek meg verseskötetei is. 1945
után Magyarországra áttelepülve elhall
gatott ez a hagyománYQrző-összegező er
délyi líra, Aprily és Dsida Jenő vonzá
sában kibontakozó költészet, remekbe si
került mű!ordítások - köztük a román
költészet jeleseit és a nagy perzsa köl
tőt, Omár Chájjámot megszólaltató kö
tetek - mellett a magyar nyelv idegen
nyelvként való tanításának elvi és mód
szertani kérdései foglalkoztatták Hegyi
Endrét. Emberek elől emberek közé cí
men elhangzott költői estje - kiadás
előtt álló válogatott kötetének java ter
mése - biztos formakultúrájú, gazdag
gondolati igényességgel megszólaló kbl
tőt mutat, aki zaklatott koráról, a ki
sebbségbe szorult magyarság sorsáról hol
a vátesz-elhivatottság proféciájával, hol
pedig a csendes meditáció rejtőzködő

képeivel vall, "A kemény tél, hűs ta
vaszok józan tája, Erdély" érleli meg
költészetét, ebből a táj ból hajt ki az a
fenyőfa is, amelynek toboza "hóval föd
ve kivül-belül, virágoktól idegenül",
életének, lírájának jelképévé lényegül,
Háború előtti verseinek tájjal azonosu
ló nyugalmát csakhamar szétveti a
nyugtalanság, mozdulás és mozdulatlan
ság súlyos költészet kihordását ígérő

antinómiája már egyre inkább a nagy
kataklizma baljós jeleivel terhesen fe
szül költészetében; az udvarral díszes
hold "szitáló fényi ben" "régi baljóslat
érzik", egy másik versének babonás bo
szorkánytánca pedig rövidesen a ..világ
talan világ" pusztuló képére vált át.
Nagy háborús versének, a Leviatannak
szörnye a tébolyult világ testeként rno
zoq, "karja a karunk, szeme a sze
münk" - döbben meg a tehetetlenség
fájdalmával a költő. A háború poklá
ban csúfondáros visszájám fordul min
den emberi fogalom. "Megjön a Jézuska,
gyöngyvállán géppuska, kezében fényszó
ró, beszéde vezényszó" - írja keserű

groteszkummal Jézuskavárás 1943-ban
címú versében.

A felszabadulás után újra kivirágzik
a sebekkel szaggatott táj; lírájában új
ból felujjong az életöröm "ördögi kisér
tetekért" rimánkodó hangia. újra megejti
"a legszebb titok", ,.az ölelés", a szere
lem rést nyit ,.gondjai bozótján", "mint
zárt szoba falán egy tájkép derűs le-

vegője". A megszenvedett béke szám
auasra készteti a kottot, a Nagybotu LŐ

rinc halála a aemotcratitcus epités bi
zakodó szándékával tesz hitet a plebe
jus forradaLmi hagyományok mellett.
"Nem a szenveIgések százada ez, fegy
vernek fegyvert, pénznek pénzt szegezz,.
egy ellen tizet!" -, kiált fel a burján
zó spekulációt látva illúzió nélküli tisz
tánlátással egyik versében. Az 1951-ben.
született Hópehely fényt vet ennek a
nagyszerűen kitárulkozó pályának meg
tárésére, a költő félreállásának, elhall
gatásának okaira. De versek azért szü
lettek ebben a kezdetben kényszerű, ké
sőbb pedig már nehezen megtörhető·

csendben. Az emberért perelnek ezek
a versek a táguló világbo:n, rohanó idő

ben. "Messzi égitestek távol.~ága kurtul,_
a Hold s a Mars titkait rendre meg
tudom s nem ismerem honát Földünkön
azoknak, akikkel rég megyek az űrben

egy úton" - irja a Hódításben. Újabb
lírájának érett gondolatiságát nagyrészt
a megtalált rövid versforma fegyelmébe
zárja, akár a kitárullwzó szeretet szü
remlik versébe, akár a szárukon ősszel

görcsösebben ülő szőZőszemek megmara
dási vágya keményíti meg sorait (Ki
lencsorosok, Gesztenyék), A tájjal még'
bensőségesebb kapcsolatba kerülve ész
revesz benne rejtett jelzéseket: a
halál után folytatódó élet jelképét a
holt Tisza-ágban, vagy a mindent túl
élő rontás képét a Tisza medrében ke
ringő óriásharcsában. A rontás fel-fel
bukó képe néha keserű proféciává mé
lyül: ..a tengerekből kilépett élet vissza
tér egyszer a tengerekbe a még ideié
ben fényképekre rajzott emberiség szán
ná, de késő, hogy az örökkévalósáaOóI
ezt választotta" - ír.ia a Jövendölés
ben. A pusztulás komor képe fölé nő

azonban az elesettségünkből való feltá
madásaink örökké kiayúló látomása. az
egész huszadik szá,zadi emberiség ,.hitét
ve,sztő", de "mindenségében újra élesz-
tő" képe.

A ruurusikerű költői est 45 előtti idő

szakot bemutató lírá-át Janc.~ó Ailrienne'
és Ura,!! Judit, a ..hallnató ir1.ő~zak" ver
spft Men.~áros László és Bánffy GyörgY'
tolmácsolták ihletetten.

•
Fiatal, eredeti tehetségű költő mutat-

kozott be a kőbányai Pataki István Mű

velődési Házban. Biró József színész és
költő egyben, talán ebből a kettősség

ből is adódik az az énjét meqsokezorozsr
nyugtalanság, amely a költészetét jel
lemzi. Alapvető vonása ennek a lírá
nak az a - szókincsével, szóképeivel --
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a népköltészetre utaló játékosság, amely
ezeket a verseket a szürrealista kép
kapcsolás ötleteivel· gazdagítja. A játé
kos, színes világ - a költő benső vi
lága - és a külvilág között sajátos aisz
szonancia érződik, amely azonban nem
jelent éles elkülönülést, szembenállást.
Egyik versében "az ásó vigan vitt egy
bácsit. .. leültette, majd sírt ásott ne
ki ... az Ember nem akart meghalni,
de a szél a gödörbe lökte." A külvilág
játékosan bizarr, meghökkentő képeit a
látszólag majdnem mindig kontemplatív
én figyeli, a1Jwly a - némileg József
Attilára emlékeztető - derűs szemlélő

déssel a komor, groteszk képeket mind
járt át is színezi, lényegíti. A derűs

kontempláció azonban csak a felszín
nyugalma költészetében, Mozdulatlanul
című versének várakozó szemlélődése

mögött roppant feszültség, a kielégület
lenségnek, csak álommal való építke
zésnek iszonyú hiánya van; várakozása
azé. "aki örökkön készül. de futni még
egyszer se futott". "Levetkőztem a sodró
víznek, karjaimat fáknak adtam, han
gomat ellopták a völgyek, égtem szivár
vány algkban, és mégis, mégis ülök szür
ke foltként cifra zsákon, s kötél-kedvvel
zsörfölődöm e szegény. üres elmúláson"

KÉPZŐMŰVÉSZET

Ar kay B e r ta l an (1901-1971). Az
elmúlt év novemberében, élete hetven
egyedik esztendejében elhunyt Arkay
Bertalan, az újabb magyar építőművé

szet prominens egyénisége, a modern
magyar templomépítészet egyik úttöröle.
Édesapja, Árkay Aladár elgondolásai
alapján ő alkotta meg az új városmajori
római katolikus templomot (1932-33), s
az ő műve a mohácsi katolikus foga
dalmí templom is. Világi épületeket is
tervezett (Trisza Kálmán téri bérházak),
- a Tabán parkosításának gondolata
is tőle származik (1934). Merényí Fe
renc Magyar építészet 1867-1967 című

könyve (Bp. 1970) méltán tárgyalja a
két világháború közötti magyar archi
tektúra legjobbjai között; Granasztói Pál,
a neves építészeti szakíró is megbecsü
léssel emlékezik meg a most eltávozott
mester "sokoldalúságáról és újító je
lentőségéről", maradandó érdemü egy
házművészeti, tervezői, városrendezési és
rnűemlékhelyreállításí munkásságáról.

*
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iria. Ez a feszítő hiányérzet néha
csöndes kérdésnek nyit utat: - "gyönyö
rűn élni, okosan, csöndben lehet-e?".
máskor azonban képzeletének "Ember
szikla-csúcsára", "Tűz-evők közé" röpítí
a költőt. Színészi hivatásának, sokszínű

szerepjátszásanak markáns megfogalma
zása a Színész cimű önarckép. Ezelőtt a
lényét és világát tágító lírai játék előtt

néha "összehúzza a költő a függönyt",
ragyogó humorral látni engedi a "kö
zönségét" is, az Anekdota parasztjait,
akik azt kérdezték születésekor, hogy
vajon jó lesz-e ez nekik, és elmerengve
"nagyokat köptek a küszöbre", elégikus
szomorúsággal anyját, aki "álmaiért csak
álmában harcolt", kedvesét, akinek "mo
soly-háza szép szobáit" lakja. "A magam
házába már bejutottam, de jó volna
tudni, hogy befogad-e más is!" - só
hajt fel egyik versében Bíró József. Ere
deti gazdagsággal megszólaló költészete
- úgy tűnik -, biztosítéka annak, hogy
kölcsönös lesz ez a világgal kontaktust
kereső vágy.

A költői est sikeres verseit Létay
Klára, Szentpál Monika, Ujlaky László,
Móni Ottó és Horváth Arpád szólaltat
ták meg.

VIGH BÉLA

Művészeti könyvújdonságok.
1971 karácsonyára számos jórészt
szép és értékes - képzőművészeti köny
vet jelentetett meg a Corvina, a Ma
gyar Helikon és az Akadémiai Kiadó.

A Corvinánál látott napvilágot a Ma
gyar festészet a XX. században című al
bum, amelyet D. Fehér Zsuzsa látott el
bevezető tanulmánnyal. (A képanyagot
Pogány Ö. Gábor, a Nemzeti Galéria fő
igazgatója állította össze.) D. Fehér Zsu
zsa szeretettel és átgondoltan megírt.
választékos stílusú esszéjét örömmel ol
vastuk el; az új magyar piktúra meg
születését (Nagybánya, Rippl-Rónaí,
Csontváry), a művészeti társulásokat, al
kotói műhelyeket ("Nyolcak", alföldi is
kola, posztnagybányalak. szentendreiek
stb.) és a magányos egyéniségeket (Nagy
Balogh, Derkovits stb.) egyaránt találó
an jellemzi D. Fehér. A második világ
háború utáni időszak festészetét viszont
nem tárgyalja a könyv, amelynek a CÍ
me ily módon inkább ez lehetett volna:
..Magyar festészet a XX. század első fe
lében". vagy "Magyar festészet a század
fordulótól 1945-ig."



Pogány Ö. Gábor képválogatásával
nagyjából egyet lehet érteni. A kötetben
szereplő művészek (Ferenczy Károly,
Gulácsy, Vaszary, Nagy István, Czóbel,
Egry, Aba-Novák, Gadányi, Amos Imre,
Vajda Lajos, Barcsay stb.) alkotásai
méltó módon reprezentálják. a modern
magyar festészetet, - Nemes-Lampérth,
Márffy Ödön. Farkas István és Kmetty
János mellőzése viszont sajnálatos mu
lasztás. Kár, hogy a reprodukciók egy
része nem színhű.

Ugyancsak Corvina-kiadvány Pataky
Dénes monográfiája Szőnyi Istvánról.
A könyv nyomdai kiállitása kitűnő, a
képválogatás szerencsés, a reprodukciók
jóminőségűek - a szöveg azonban csa
lódást okoz. Pataky az életrajzi adatok
felsorakoztatása, a művek kronológíájá
nak rögzítése, Szőnyí és festő-kortársai

kapcsolatának, kölcsönhatásának felvá
zolása terén hasznos és megbecsülendő

munkát végzett, a művekről azonban
többnyire csak semmitmondó általános
ságokat tud mondani... Az "Anyaság"
(1923) "meghatóan szép", az "Anya gyer
mekével'; (1928) ugyancsak "meghatóan
szép", a "Téli táj vasúttal" (1927) "el
ragadó", az "Esernyők" (1938) szintén
"elragadó", a belvárosi plébániatemplom
oltárképének vázlata (1948) "elragadó
szépségű", a "Kerti' pad" (1943) "tüne
ményes", a "Zsuzsa a falóval" (1927)
"megkapó remek" ... Egy kis terjedelmű,

Szőnyiről írott könyvben Farkas István
és Bernáth Aurél kölcsönös ellenszen
vének említése felesleges, - amikor pél
dául egyetlen szó sem esik Illyés "Hő

sökről beszélek" című poémájának Sző

nyi által illusztrált kiadásáról ...
Pataky Dénes esztendőkkel ezelőtt kö

nyörtelen szígorúságú kritikát publikált
Végvári Lajos 1962-ben írott Szőnyí-rno

nográfíájáról, Pataky könyvének szövege
azonban aligha tartalmasabb az általa
oly kemény bírálattal illetett Végvári
írásnál ...

A Magyar Helikon kiadó Pictura Hun
garica című kötete - amelyben kilenc
ven (az elmúlt negyedszázad folyamán
keletkezett) olaj-, tempera- és pasztell
kép reprodukcióját és Vayer Lajos pro
fesszor rövid bevezetőjét találjuk - a
magyar nyomdatechnika és könyvrnűvé

szet európad rangú produktuma. Néhány
közepes színvonalú, feltehetőleg proto
kolláris szempontok miatt közölt képtől

eltekintve - kiváló művek szerepelnek
a jelenkori magyar táblaképfestészetet
bemutató albumban, amelynek képanya
gából kiemelkedik Szőnyí István - öl
tözködő nőt ábrázoló "Reggel"-e,
Czóbel Béla tüzes színekben pompázó

"Kislányfej"-e, Kassák Lajos nagyerejű.

absztrakt "Kompozíció"-ja; Barcsay Je
nő "Festőállvány":-a, Bálint Endrétől az
"Ibizai éjszaka", Korniss Dezső "Fuvo
lázó férfi" círnű chef d'oeuvre-je, Mi
háltz Páltól az "Obudai kereszt", az
egyenetlen, de olykor nagyszerű festői

teljesítményekre képes Kohán György
"Fehérfalú házv-a és Kondor Béla szug
gesztív olajpasztell]e, "A tengerész
álma".

E művek az új magyar festészet sti
láris sokrétűségét.és magas esztétikai
kvalításaít bizonyítják. A kötet létrejöt
téért köszönet illeti a szép magyar
könyvek mesterét, Szántó Tibort.

Szabó Júlia A magyar aktivizmus tör
ténete címűmunkája (Akadémiai Ki
adó) a Kassák Lajos által szerkesztett
"A Tett" és "Ma" című folyóiratok kö
rül csoportosult alkotók egyéniséget,
művészetszemléletét és a két avantgar
de orgánumban közölt festményeket,
grafíkákat és szobrokat elemzi árnyal
tan és elmélyülten; a tanulmány számos
érdeme közül az tűnik az egyik legfőbb

nek, hogy a szerző körültekintően vizs
gálja (és tisztázza ...) a Kassák-kör kap
csolatát a 10-es, 20-as évek ideológiai,
politikai, munkásmozgalmí áramlatadval
(anarchizmus, marxizmus), a korszak
hasonló jellegű külföldí írodalmí-művé-

szeti lapjaival ("Die Aktion", "Der Sturm",
"Der Gegenstand", "De Stíjl") és a korábbi
esztétikai normákkal szakítást hirdető

művészetí irányzatokkal, társulásokkal
(kubizmus, kubofuturízmus, expresszio
nizmus, dadaizmus, Bauhaus stb.).

Szabó Júlia - helyes arányérzékkel
Kassákot, Nemes Lampérthet és' Uitzot
tartja a magyar aktivista csoport leg
markánsabb profilú képzőművészeinek;

rajtuk kívül Máttis-Teutsch János,
Kmetty, Tihanyi Lajos és Bortnyík Sán
dor tartoztak a "Ma"-kör jelentősebb

festői, grafikusai 'közé. Gulácsyt, Vasza
ryt és Kernstokot csupán laza szálak
fűzték az aktivistákhoz, Moholy-Nagy
László munkássága pedig inkább csak
1920 után - a "Ma" bécsi folyamának
időszakában - vált számottevövé.

Az aktivista művészek emberi és al
kotói arculatát Szabó Júlia finom
pszichológiai és esztétikai érzékkel raj
zolja meg. Bortnyikról például' ezt írja:
"Bortnyik Sándor legjellemzőbb vonása
az alkalmazkodás. A munkatársak közül
ő alkalmazkodik a leginkább konflik
tusmentesen a lap igényeihez ..." Szük
ségesnek tartj Ilk ezt a - Bortnyík al
kalmazkodóképességéről tett - észrevé
telt idézni, mert egyes müvészetí írók
újabban - lázas igyekezettel - Bort-
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nyíket tüntetik fel a "képarchitektúra"
megteremtőjének. a magyar konstrukti
vizmus kezdeményezőjének. vezéralak
jának. "Kassák botladozva' indult el
Bortnyik nyomában" - olvashattuk 
nem kis meglepődéssel - a Magyar
Nemzet 1971. március 28-i számában. E
vélekedéseket - amelyek a művészettör
téneti tények nem-ismerésén vagy elfo-

. gult kiforgatasán alapulnak - Szabó Jú
lia egyértelműen visszautasítja-megcá
folja: "Kassák 1921-ben elméletben és
gyakorlatban megteremti a konstrukti
vizmus magyar változatát, a képarchi
tektúrát." (Könyvének egy másik helyén
Szabó .Júlia arra is felhívja a ftgvelmet,
hogya sokáig .memzetíetlenv-nek és
"gyökértelen"-nek mínősített Kassák szá
mára ,;nagyon sokat jelentett a népmű

v~szet . . . Geometrikus konstrukcióiban
döntő a magyar népmúvészetben hasz
nált vörös, kék, fekete színek - for
tísszírnóra hangosított - együttese.")

Művészetí irodalmunk - és a Kassák
Lajos életművével foglalkozó irodalom
komoly nyeresége Szabó Júlia fontos és
friss gondolatokban, új és meggyőző

megálhpításokban-felismerésekben bő

velkedő munkája,

ZENEI JEGYZETEK

(BEETHOVEN: MISSA SOLEMNIS)
Noha Beethoven kortársai néhány rész
letet ismertek aMissából - a Kilence
dik szimfónia bemutatójakor hangzott
fel egy-két tétele -, az egész mű so
káigrejtve maradt eU5ttünk. A mű kul
csa alighanem az a kis adalék, amelyet
Schindler jegyzett le: "Sem azelőtt, sem
azután nem élt Beethoven olyan teljes
elvonatkozásban a földi dolgoktól, mint
a Missa idején". Valóban: egészen szo
katlan kép tárul elénk a műből: ú.jraér
tékelődik benne az ember és teremtője,

az "én" és az Isten között meg lévő vi
szony, s a liturgikus keretet szétfeszítve
olyan vaUomástípust teremt a zeneköl
tó, amely sokkal egyetemesebb minden
korábbi kísérleténél. Hiszen a joggal
népsze1\-íI C-dúr misében olykor sztereo
típiákat ismételget, a Krisztus az Olaj
fák hegyén című oratóriumot pedig fél
behagyta, megalkotva egy heroizált
Krisztus-képet, meUyel - miután épp
emberi leglényegétól fosztotta meg 
nem tudott mit kezdeni; a tervezett
Cisz-moU misét, melyet a bécsi udvar
számára írt volna, el sem kezdte.
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A Fiatal Művészek Stúdiójának téli:
kiállítása (Ernst múzeum) meglehetősen

csüggesztő volt. A festmények közül'
Csáji Attila, Galambos Tamás, Váli De
zső és a szombathelyí Vértesi Péter
munkáí emelkedtek ki, - a szobrok kö
zül Jartzer Frigyes Kozma Istvánt áb
rázoló portréja és Pikler István bronz-o
büsztje ("S. Mari"), - a grafikák kö
zül Szabados Arpád, Bálint Ildikó és
Hondromatidisz Rigasz lapjai; a tárlat
legjobb éremművésze a dunaújvárosi
Miró Eszter volt. Figyelemre méltó Kéri
Adámnak a festmény és a relief határ-o
vonalán elhelyezkedő műve is. A te
hetséges, nonfiguratív Molnár Sándor
más alkalmakkor előnyösebben szerepelt,
- Demény Miklós viszont - jólesően

tapasztaltuk - túljutott Léger kopíro-
zásán. Kínosan gyenge mű kevés volt
ugyan a kiállításon (ezek közé tartozott
Dobrovits Ferenc "Műterem" című ma
szatolása, vagy Nagy István János mű

kedvelői nívójú plakettsorozata), az
anyag zöméből azonban hiányzott az
elevenség és az invenció.

D. I ..

A hagyományos miseformával szem-
ben Beethoven teljesen új keretet te
remtett a Missa solemnisben. Palestri
nától Haydnig (érzésem szerint az 6'
miséi képviselik a csúcspontot ebben a
sorban) és Mozartig a mise zenei szö-
vete a meg-megújuló áldozat történelmi
'és lelki újraélésére ad alkalmat. Alap
jában tehát történeti műforma, bár ze-o
nei anyaga természetesen a korban gyö
keredzik, lelki tartalmára pedig elhatá
rozó befolyást gyakorol szerzójének meg
győződése, világnézete. Beethoven a tör
ténetiséget alárendelte a maga jelené
nek és a maga állapotának. Számára cl
misében is a szenvedő ember - és ter
mészetesen a maga szenvedése - a lé
nyeg, s Krisztus szenvedésében, illetőleg

istenülésében próbál választ találni min
den kor szenvedője számára. Ezért érez
zük szokatlannak, néhOL titokzatosnak
művét, s ez lehet a magyarázata annak
is, hogy mihelyt olyan részekhez jut,
melyek Haydnnál és Bachnál szinte fel
ragyognak, az ő ihletése lejjebb marad
amazokénál. Meggyőződésem szerint 
bármily búvöletesen bizonygatja is cso-



.dálatos esszéjében Adorno - a Missa
-Bo,emnis nem az elidegenített, hanem
.a mindenestől váLLalt és atélt főmű. Más
.kérdés, hog'll vannak dolgok, melyeket
meg Beetnoven sem tudott igazán átélni,
:I vannak titkok, melyeket ő sem tudott
megfejteni.

l~Jindez nem változtat azon a tényen,
hogy a Misstít tal,ín sosem hallottuk
még olyan értelmes, szép előadásban

megszólalni, mint most, Ferencsik keze
·.alatt. A régebben ismert felvételek kö
zül Toscaninié hatalmas erővel kelti
·életre a művet, elképesztő tempóban, az
elmélyedésre időt s nyugalmat alig hagy
va. Az újabbak közül KarajanéC.a leg
népszerűbb, de ez nem annyira a Mis
sa solemnis, mint inkább Herbert von
Karajan. A legpuritánabb tolmácsolás 
Karl Böhmé a legteljesebb, s Ferencsik
János is ebben az irányban kereste a
mű végső értelmezését. Igaz, talán nagy
.képűség végső megoldásról szólnunk,
hisz valószínűleg a Missa minden kor
nak mást mond. Ezúttal Ferencsiknek
sikerült lcözvetítenie belőle azt a mé
lyen, szívszorítóan őszinte humánus tar
talmat, ember és Isten viszonyának azt
·a tépelődő újraértékelését, mely bizo
nyára a szerző elsődleges szándéka volt.
Ez a hiteles és igaz - használjuk bát
Tan a szót: nagyvonalú - karmesteri
jelfogás feledtetni tudta a Hangverseny-
zenekar pongyolaságait, a Budapesti Kó
ros (karigazgató: Forrai Miklós) tenor
jának gyengeségeit, s a négy szólista
felfogásának küZönbözőségeit (ezúttal is
Réti Józsefet éreztük a leghitelesebb
nek).

(LEMEZFIGYELŰ) A Kodály-kórus
művek sorozatban ezúttal az ötödik le
mez jelent meg, a Bicinia Hungarica

,darabjait tartalmazva (s még néhány
egyéb művet). A szerkesztők technikai
követelmények szerint csoportosították a
darabokat, s igy jutunk a legegyszerűbb
indulóktól a Három gömöri népdalig, s
.követhetjük végig azt a nagyszerű folya
matot, ahogy a mester egyre bonyolul
;tabb formákban igyekezett megteremte
ni a kolleletív népi énekes műfaJt. Az
Andor Ilona vezette "Kodály Z6ltán"
Leánykórusnál aligha lelhetnénk autenti
kusabb tolmácsolót (LPX 11469).

A fiatal előadóművészeket bemutató
.sorozat legújabb lemezén az üstökössze
f'Úen feltűnt Kocsis Zoltán játékát cso

.dálhatjuk. Azt a két Beethoven-művet

:lzólaltatja meg (Esz-dúr szonáta és
·G-dÚr zongoraverseny), mellyel annak
idején megnyerte a Rádió Beethoven
versenyét. A versenymű szólistáJaként

·.néhány felejthetetlen pillanattal ajándé-

koz meg, ami nagy szö, hisz e műnek

számta~an felvétele ismert a legkitű

nőbb etöadokkat. Természetesen a jövő

mutatja majd meg sikerül-e Kocsis Zol
tánnak közejük emelkednie. Kár,. hogy
a lemez tér·hatása nem hibátlan, s a
Rádiózenekar kisérete (Vu.kács Ervin ve
zényletével) legfeljebb korrektnek ne
vezhető (LPX 11496).

A Francia Lemez-Akadémia nagydíjá
val kitüntetett "posthumus-művek"soro
zatban ezúttal Bartók korai Zongora
ötöse jelent meg Szabó Csilla és Tátrai
vonósnégyes nagyszerű előadásában. Az
ősbemutató knhkusa jó érzékkel muta
tott rá az alkotás szinte démoni erejére,
s arra, hogy szellemében erősen emlé
ke.ztet Liszt Ferenc némelyik rapszódiá
jára.. A klasszikus harmóniákat megzen
gető művet Bartók hamarosan megha
ladta, nem véletlen, hogy amikor a bé
csi első előadás után évek múlva ide
haza is bemutatta a szerző és a Wald
bauer-vonósnégyes, a rosszindulatú kriti
kusok szerint a "zenei rút" imádatába
szédült Bartóknak inkább ebbe az
irányba kellene kísérleteznie. Egy ké
sőbbi előadás után a dicsérő szavakon
megmérgelődve, összegyűrte a Zongora
ötös partitúráját és a sarokba hajította.
Csak 1963-ban került elő, s a revideálás
befejezése után a lemezen szereplő együt
tes mutatta be a Zeneművészeti Főisko

lán ugyancsak gondos, szép előadásban

(LPX 11518). •
Johann Sebastian Bach egyik legdrá

maibb, legszenvedélyesebb alkotása az
életművét szinte lezáró Kunst der Fuge.
Az utóbbi években, részint Lichtenberg
EmU zenei örökségét feltámasztandó, a
Sándor Frigyes vezette Liszt Ferenc Ka
marazenekar mutatta be jó néhány al
kalommal a hatalmas alkotás zenekari
változatát. Kisérleteik eredményre ve
zettek: az elmélyült műhelymunka után
valóban kitűnő előadásban sikeTÜlt le
mezre venniük a művet. Ebben a ver
zióban a kánonokat billentyűs, a fúgá
kat vonós hangszereken adják elő, re
mekül érvényesítve a különböző forma
típusok között lévő feszültséget. Az
utóbbi években hazánkban is sokféle
felvételben jelent meg a Kunst der Fu
ge (csak né·hány példa: Tatjana Nyiko
lajeva a zongorás változatot játssza
szovjet lemezen, Johannes-Ernst Köhler
orgonán adja elő, a Milan MuneZinger
irányítása alatt működő prágai Ars Re
diviva együttes egy másik zenekari fel
dolgozásban tolmácsolja), némi büszke
séggel állapíthatjuk meg, hogy a magyar
felvétel valamennyi között a legjobb
mind a zenei, mind a technikai kivitele
zés szempontjából (LPX 11445-46).
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RÓNAY LAsZLÓ

(ZENEI KÖNYVEKRŰL) Az elmúlt
évtizedekben - s itt ahatárvonalat
alighanem a bécsi iskola virágzásánál
húzhatjuk meg - szinte robbanássze
rűen .változott meg s alakult át a mo
dern zene formanyelve. Rendkívül ne
héz tájékozódni a Sokféle stiláris törek
vés között, amelyek sokszor csak a ha
gyományok elvetésének "szelíd" jelsza
vát hirdetik, sokszor azonban kifejezet
ten "zeneellenes" kiindulásúak. Messze
vagyunk még attól, hogy állást foglal
junk e művekkel kapcsolatban, hiszen
jóformán még az úttörés, a megismerés
és befogadás folyamata is előttünk van.
Épp ezért értékelhetjük nagyra a kitű

nő zeneszerző Pongrácz Zoltán M a i z e
z e m a i h a n g j e g y í r á s című

könyvén'ek törekvéseit. A szerző megle
hetős részletességgel ismerteti a mai ze
ne legfőbb irányzatait, néhány jellemző

vonás kiemelésével választja el őket egy-

FILMEK VILÁGÁ BÚL

M a d á r k á k (magyar, színes). írta:
Gyarmathy .Lívia és Böszörményi Géza;
kép: Ragályi E.; zene: Presser G. és az
LGT együttes; rend.: Böszörményi Gé
za; fősz.: Bánsági Ildikó, Schütz Ila,
Cserhal1lli György, Oze Lajos. Szilágyi
Tibor.

A filmvígjátékok aránya az osszter
méshez képest nemcsak magyar, hanem
nemzetközi vonatkozásban is hosszabb
távon csökkenő irányzatú. Ez azonban
elkerülhetetlen, s egy szempontból leg
alábbis örvendetes folyamat, mert a
filmművészet fokozódó nagykorúságára
utal. A kezdeti idők vígjáték túlsúlya
ugyanis annak volt köszönhető, hogy ez
a műfaj volt viszonylag a legkönnyeb
ben s a legkifizetődőbben megvalósít
ható. Egy-egy jó vagy valamirevaló ko
mikusra különösebb szellemi és anyagi
erőfeszítés nélkül rászabhatták a cirku
szi hagyományok rekvizitumait, s ebből

a kényszerzubbonyból inkább kivétel
volt. mint szabály, hogy néhányan kJi
törhettek.

Amennyire tehát kötinyű volt kezdet
ben vígjátékot készíteni, annál nehe
zebb .ma, legalábbis értékeset. A film
vígjáték komikus. főhősei eltüntek a
süllyesztőkben. nem is annyira az ipari
tömegfogyasztás következtében - hisz
ettől még inkább létezhettek volna -.
mint inkább azért, mert kreált vagy
valódi egyéniségük a maguk clown-sze-
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mástól s világít rá legjellemzőbb stílus
jegyeikre. Könyvének középpontjába a
mode.rn hangjegyírás problémáit állítja.
s szerencsés érzékkel kiragadott példák
segitségével igyekszik eligazitani az új
."kódok" útvesztőjében. Szigorúan ragasz
kodik az objektivitás jelszavához, nem
értékel, csak magyaráz, de így is való
ságos küldetést teljesít.

Az Editio Musica sorozatban jelent
meg Haydn T e r é z - m i s é jének tel
jes kiadása Nagy Olivér szaka1iatott köz
reműködésével. Haydn utolsó nagy kor
szakának egyik kiemelkedő remeke a
mise, melynek gazdag zenei szövése, el
mélyült mondanivalója már . egy későbbi

zenei korszak csíráit is magában hor
dozza. Lévén, hogy templomi együtte
seink műsorán is szerepel a mű, a Zene
műkiadó alighanem az ő igényükre iB"
figyelve jelentette meg a hibátlanul szép
kiadványt.

rű, lényegében színpadias módszereivel
(bármennyire is akarják a műfaj ked
velői a megkínzott bohócarcot kizáróla
gos igénnyel a humanista gondolattal
azonosítani) annyira rányomták bélyegü
ket arra a műre, amelyben éppen szere
peltek, hogy a komplex társadalmi krí
tíkát, az ironíkus vagy gyilkosabb esz
közökkeloperáló kritíkad szembenállás
koncepciójának megvalósítasát - ha
csak szerző és szereplő személye egybe
nem esett - már akadályozták.

Legjobb filmvígjátékainkból ma már
teljesen hiányzanak az összefogó. köz
ponti komikus jellemek, anélkül, hogy
vissza kellene őket aírnunk: a filmek
ben megvalósuló rendezői nézetek las
san már kárpótolnak értük. Mind ez
ideig a legmélyebb, s legkövetkezeteseb
ben kidolgozott társadalmi szatíránkban
(Kardos Ferenc: Egy őrült éjszaka) mín
den a szereplő színészek együttes inte
riőr-munkájára volt építve. Egyik színész
se volt fontosabb a másiknál: a szaba
don működő magán-bűnözők és akik az
intézményvilág törvényes keretei közé
beépültek - az éjjeli közért-leltározás
kor ezek kerülnek szembe egymással -.
ugyanannak il kérdésnek csak két kü
lönböző oldalát képviselik. Egy hangsú
lyozottan kiemelkedő komikus - va~y
tragikus, akkor még rosszabb - egyéni
ség csak agyoncsaphatta volna ezt az,
egész filozofikus szerkezetet.



Kardos filmje szűk keretek között
megvalósított társadalmi szatíra volt,
vígjátéki elemekkel, melyek mögött azon
ban míndíg meghúzódott a fenyegető

gondolati-filozofikus háttér. Böszörmé
nyi-Gyarmathy filmjei maradéktala
nabbul a groteszk filmvígjáték műfaját

képviselik, filozófiai "háttérképzésük"
sokkal nehezebben megragadható, szí
nészvezetésüket, szereplő-kíalakításukat

azonban ugyancsak jellemzi a központi
szereplő hiánya. Jóformán atomizált
alakokra és esetekre esnek szét filmjeik.

Semmit sem idealizálnak, de ezért
nincs a tragédiának sem szerepe náluk;
az értelmi úton megközelített probléma

.világ ugyanis plurális, s ők úgy mozog
nak ebben a közegben, mint akik eleve
otthon vannak. Maguk is abból az ipari
világból jöttek, amelyet ironikus módon
ábrázolnak; vegyészmérnökök voltak. A
"madárkák", akikről ezúttal szó van a
filmben, két falusi lány, akik Pestre
jönnek, hogy - elhelyezkedve a gyár
ban - éljenek az ipari vtlág, a város
adta Iehetőségekkel, Ezt a vidéki föl
vándorlást a városba a legelső elnépte
lenedett községünkről "gyűrúfüsitésnek"

is nevezték már: mögötte az életmód
változtatásból - vagy az arra való kép
telenségből - származó családi-társadal
mi szétesés, személyes folytonosság
hiány és településpolitikai feszültség hú
zódik meg. A rendező nem a tragédiát
keresi ebben, inkább a dokumentumfil
mezésre emlékeztető tényszerűségre tö
rekszik. Erre utal az életképmotívurnok
ból összeálló cselekménytelenség ; a két
vidéki lány· epizódtörténetek .hőse lesz
csupán, férjfogási kísérletek, burleszk je
lenetek, rövid kalandok, teherbeesés lt'ö
vetik egymást; ezek után az egyik ha
zamenekül a falujába. Esetlen mozgásu
kon a város utcáín.. nevetségesen után
zott városias öltözködésükön keresztül
érvényesülnek az optikailag szatirikus
elemek, hogy aztán míndez a kaszárnya
élet és a falusi viszonyok anakroniszti
kus elemeiben csúcscsodjék ki.

Erre utalnak a visszatérő és vezérrrio
tívumok is, a hangaffektusok életközeli
használata; ahogy például a falusi ut
cán végigmenő siralmas rezesbandára
a film másik 'részében a kaszárnya ud
varán próbát tartó fúvószenekar erőlte

tett gyászzenéje válaszol. Az egyes sze
replők jellemzésére dokumentatív és
anekdotikus elemeket alkalmaznak, s et
től a groteszk-szatirikus vonások megle
pően frissek, elevenek lesznek. A befe
jező esküvői állóképek pedig összegez
nek : a különböző :korszakokból szárma
zó provinciális fölvételek között lénye
gében semrnd különbség nincs, s híven
tükrözik azt a Konrád György cikkében
nemrég kimondott tényt, hogy "a ma
gyar urbanizáció nem túlságos gyorsa-:
ságával, hanem éppen ellenkezőleg: vi
szonylagos lassúságával okoz társadalmi
feszültségeket.v'"

Böszörményi és Gyarmathy filmjeiben
elsősorban a racionális szemlélet a hu
mor forrása. Az ő szemükkel nézve az
irracionális nevetséges. Az az irraciona
lizmus, amire ők gondolnak, nem a sze
mélyes hit, vagy a magánélet istenfé
lelme, amely a maga tökéletlenségét
alázattal veszi tudomásul, s a másokéra
irgalommal igyekszik válaszolni. Sokkal
inkább azokról a türelmetlenségtől fe
szülő, militáns kísérletekről van itt szö,
amelyek a folytonos változástól való fé
lelem jegyében jöttek létre, koronként
más és más értékeket kiáltva ki ab
szolútnak annak érdekében, hogy a tár
sadalom mozgását megállítsák.

Akár az Ismeri a 8zandi-mandit, akár
a Maddrkák című filmjüket nézzük, a
részlethez - de esetünkben éppen a
gyárakban dolgozó emberek világához 
való fordulásuk, s a tragíkumot, vagy
akár mindenfajta nagyságot ironikusan
megkérdőjelező filmi ábrázolásuk mö
gött a jelenségek összetett, nemcsak
egyetlen szempont szerinti megközelítése
rejlik.

UNGvARY RUDOLF

.. Konrád György-Szelényi Iván: A késleltetett városrejtödés társadalmi konfliktusai. Va
lóság, 1971. 12. p. 19.
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ENTRETIEN DE VIGILIA AVEC ISTVAN SOTÉR
par Béla Hegyi

Dans notre numéro présent nous publíons un dialogue avec M. István Sötér, écrí
vaín et historien de la littérature, directeur de I'Instítut de l'hístoíre de la littérature
de l'Académie des Sciences Hongroíse, membre de comité de redaction de plusieurs
pérodiques de. eritique littéraire, hongroís et étrangers, et qui [ouít d'une renom
mée internatonale bien mérítée dans le domaine des sciences líttéraíres compara
tives.

Voila des extraita de cet interview.
- Vos contemporains jugent la p'remiere période de vos activités líttéraiTes

d'inspiration et d'attitude chrétiennes, ou "la foi ajoute le monde des ehoses in'vi
Bibles au monde des choses visibles", mais ou vous n'avez pas eombiné artificielle
ment deux phénoménes semblables, mais différents, dans une eoexistenee spontane,
d'otdre naturel. Qu'est-ce que vous a conduit au marxisme?

- Tout ce que j'ai apprís et vécu, vu et reconnu, dans le College Eötvös, au
cours des années trentaines, et a l'École Normale Supérieure il Paris, comme bour
síer, pendant les semestres de 1935/36. Ma vue d'autrefois ne put ötre qualifiée mar
xiste du tout, d'autant plus mon attitude mérita d'étre jugée "antifasciste".

Le College Eötvös des années trentaines, identifiant pour moi les exemples
spírrtuels a suivre des professeurs Zoltán Gombócz et Albert Gyergyaí, élevait des
génératíons de prominents experts, des savants. Je eris qu'aprés la Libération, eux
tous, ils ont trouvé leur place dans la société socialiste. L'ancienne Hongríe n'avait
cependant guere besoin de cet intellectualisme élite formé par le College Eötvös.
Encore moins avait-elle besoin de la tendance propagée alors par les deux écoles,
de Paris et de Budapest. En 1935/1936, l'Éeole fut la place des mouvements gauches
prenant alors un nou vel essor. Mes expéríences et mes ímpressíons la-bas me
liaient aux mouvements gauches et il l'antLfascisme. .

Ce que la Hongríe d'ancien régime néglígeait, la péríode d'aprés la libération
réclamaít d'autant plus. Elle dernandait toutes nos facultés et toute notre force. Et
cette demande me fortifiait et me modelait autant que mes annéés de boursier il
Paris. L'événement le plus marquant des années d'aprés la libération fut pour
moi de connaitre György Lukács. Je consídére comrne un prívílége exceptionnel
de ma vie que durant toute une période, ['avaís de strictes relatíens avec luí et
que je puísse vivre et développer mes activítés sous ses indications et conseils per
sonnels.

- Qu'avez-vous consereé et qu/est-ce que vous assumez toujours de la période
pTécédente a votre conviction marxiste?

- J'ai soigneusement conservé I'enseígnernent des "deux écoles", Il serait f~ux
de prétendre que l'acceptation et la pénétration de cet enseígnement fussent
empéchées par l'éducatíon que j'ai recue au lycée piariste de Szeged. Le vrai mé
rite de cet établissement excellent ne consístaít pas seulement d'avoir élevé plu
sieurs académiciens de Prix Kossuth, des íngéníeurs prornínents, des hommes
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d'Etat, - méme des martyrs du mouvement ouvrier. Ce fut avant tout la tolé
rance; il' faut attribuer aux professeurs piaristes de Szeged de I'avoir sauvée de
l'époque joséphiniste des Lumieres, et ce fut probablement I'hérttage pieux du bon
professeur Dugonics. elle fut complétement rníse au jour pendant la période de la
contre-révolutíon des années vingtaínes. Le lycée de Szeged ne comptait pas parmí
les écoles "progressistes" en vogue, - progressistes dans l'esprit correspondant au
goüt du temps. Ce fut justement sa vertu "démodée", la tolérance généreuse et
féconde, I'esprit complaisant qui m'aidaíent moí-méme plus tard, au cours des
temps changeants.

- Comment v01lez-vous le föle du christianisme dans la société socialiste?
- Nullement de la facon qu'il remplissait son devoir entre les deu" guerres

mondiales. Je crois que l'f:glise doit renoncer non seulement au pouvoir mondíal,
mais au pouvoir exercé sur les Ames aussi. Qu'elle choisisse l'un ou l'autre, elle
s'affiche d'un röle anachronistique. Ce qui est vraiment humain, éthíque dans l'en
seígnernent chrétien, par ce qu'í! aidait vraímerit l'homme, n'exíge ni une inter
vention dans les affaires du monde, ni dans celles des ames. Le christianisme est
un systeme philosophique - et poésie. Historíquement le christianisme fut une
forme et une possibilité de I'humanísme, pendant bíen longtemps. Qu'il y retourne
done, qu'Il conserve tout ce dont il peut aider l'homme d'aujourd'huí et qu'Il
abandonne tout ce dont il pourrait nuire. Ainsi son röle et son efficacité ne saur
raient surpasser la mission d'un systema philosophique ou d'une oeuvre, et il
devrait se contenter de donner l'aíde désirée par certain groupe des humains. Je
croís ne pas dire peu avec cela. Je ne dis rnéme pas quelque chose de nouveau
si j'apprécie I'Ecríture Sainte comme run des grands chefs-d'oeuvre de la culture
humaine. Quant II Teilhard de Chardín, je restime un philosophe important et
inspirateur, historiquement réclamé depuis longtemps.

Ou le christianisme fut utile, c'était l'époque ou il s'est chargé de facoriner
la culture sensible de l'áme, Il y a des modes et conventions lesquelles peuvént
parfois favoriser la religion. Pourtant l'f:glise devraít iétre sur ses gardes d'Impres
sionner les Ames, soit d'anciennes, soít de rnodernes formalités. Il y a aussi des
vies pieuses vides et légéres: quelle en est l'utilité si elles sont choyées et patron
nées, ou bien si ron spécule avec elles? Ce sont justement les fa<;ades qui dé-

.forment la mission chrétienne, alors que le christianisme devrait trouver sa place
dans une situation historiquement neuve.

Quelle est cette mission ? II y a des ames et il y pe.uvent avoir des situations
ou l'aide, la consolatíon, la cristallisation et le développement personnels, promis
et contenus dans les sentiments transcendants religieux, peuvent étre souhaités.
II y a d'autres espéces d'hommes, d'autres velléités qui trouvent les mémes re
medes ailleurs, et d'une autre racon. Pourquod l'unique remede, peut-étré l'unique
espoir de ceux-lá, serait-il défendu? Naturellement, leur médecin ne ferait pas
bien ses fonctions, si audelá des traítements, il avait des arríere-penséest Si
L'Eglise ambitionne d'étre un bon médecin, elle devrait en premier lieu se garder
de ceux de ses fideles qui n'y sont pas poussés par le seul désir de guérir, maís
par la convention, la mode ou I'Illusíon, Il serait done souhaitable de réfléclrír- sur
la parabole de I'Evangile de la large route et du sentier étroit.

L'humanisme et la culture de i l'áme: c'est justement le cöté complíqué, pas
tourjours unilatéral, maís pourtant bien précíeux, lequel fut transmis de l'hérltage
parfois trop manoeuvré du ehristianisme. L'idéal éthique marxiste differe de
l'idéal éthique chrétien. Tout de méme, ceux qui ont la foi en r.un de eeg prin
eipes, ou en l'autre, sont plus proches run de l'autre que ceux qui renoncent II un
idéal éthique.
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VIGILIA-GESPRACH MIT ISTVAN SOTÉR

Béla Hegyi fűhrt diesmal ein Gesprách mit Herrn István Sötér, Schriftsteller
und Professor der Líteraturgeschíchte, Direktor des Líteraturwíssenschartlrchen Ins
tituts der Ungarischen Akademre der Wissenschaften, der auf dem Gebiet der
vergleíchenden Líteraturgeschíchte auch auf internationaler Ebene einen Ruf er
worben hat.

Der Verfasser des Interviews fragte Professor Sőtér zunáchst wie er zum Mar
xísmus .karn, nachdem er, gemass Urteil der Zeítgenossen, am Anfang seiner
schriftstellerischen Tatigkeít als christlich inspirierter Denker galt,

Zum Marxismus führte mích - sagte István Sőtér - all das was ich im Bu
dapester Eötvös Kollegium der dreíssíger Jahre und als Stipendiat der Paríser
École Normale Supérieure m Jahre 1935-36 erlernte, erlebte, erfuhr und erkannte.
Meine damalígen Anschauungen könnte ich nicht als marxistisch bezeichnen, aber
anti-faschistisch war meine Auffassung jedenfalls. In der dámaligen Situation
empfand ich keine Differenz zwischen meinem Lebensideal, das mích zum Hass
der faschistischen .Barbarei veranlasste. und zwischen dem Lebensideal der
christlich-humanistischen Moral.

Das Eötvös Kollegium der dreíssíger Jahre, das Iür mich das geistige Beispiel
eínes Zoltán Gombócz und Albert Gyergyal bedeutet, bildete wanrhart wertvolle
Fachmiinner und Wissenschaftler. Ich glaube, dass diese Wissenschaftler, nach der
Befreíung, in dem Gesellschaftssystem des Sozíalísmus ihren ríchtigen Platz ge
funden haben. Das frühere Ungarn bedurfte nicht díesergeístige Elite, die im Eöt
vös Kollegium ausgebíldet wurde. Noch weniger bedurfte es diesen Geist, den
die "zwei Schulen", die Budapester und die Pariser, zusammen gegeben haben.
In den Jahren 1935 und 1936 war die École der Schauplatz der immer starker wer
denden Línks-Bewegungen. Die dortígen Erfahrungen haben mích mit dem Anti
faschismus und mit der Linken verbunden.

'was das frűhere Ungarn nicht bedurfte, bedrufte in umso grosserem Masse
die Zeit nach der Befreiung. Sie bedurfte alle un sere Fahígkeíten und Krafte. Und
dieser Bedarf war wenígstens so anspornend, wie die Stípendiatsjahre in Paris.

Nach der Befreiung bedeutete für mich ein grosses Erlebnis als ich György
Lukács kennenlernte. Ich betrachte es als ein grosses Privileg meínes Lebens,
dass ich in einer gewíssen Periode in persönlichem Kontakt mít ihm sein konnte
und in víeler Hinsicht nach den Richtlinien seiner Werke und seinén persönlichen
Ratschlágen gemass verfahren konnte.

Was ist die Rolle des Christentums in der sozíalistíschen Gesellschaft? - laute
te die letzte Frage,

Keinesfalls jene, dass es zum Beíspiel zwischen den zweí Weltkrtegen spielte.
Ich glaube, dass die Kirche nicht nur auf die weltliche Macht verzichten muss,
soridem auch auf die Macht über die Seelen. Sollte díe Kirche auf die eine oder
andere bestehen, so würde sie die Rolle des lebendigen Anachronismus wanlen.
AlI das, was in der christlichen Lehre menschlich, moralisch und dem Menschen
helfend war, braucht keine Macht weder in weltlichem, noch in seelischem Sinne.
Verlangt Macht ein Denker mit seinem Denken, ein Dichter mít seiner Poesie?
Das Christentum ist ein Gedankensystem und Poesie. Geschichtlich gesehen, war
das Christentum eine Form und eine Möglichkeit des Humanismus, selbst wenn
sie diese Mőglichkeit nicht immer wahrnahm. Nun soll sie zu ddeser Möglichkeit
zurűckkehren, vom Humanismus all das aufbewahren, mít dem sie dem Menschen
des heutagen Zeitalters helfen kann. Ihre Rolle und ihre "Macht" wird auf dieser
Weise vielleicht nicht mehr sein, als diejenige eínes Gedankensystems oder eines
Kunstwerkes, die für eine gewísse Gruppe der Menschen eine eígenartíge Hilfe
beduten. Ich glaube nicht zu weníg darnít gesagt zu haben. Andererseits sage ich
níchts neues, wenn ich gestehe, dass ich die Heilige Schrift fűrein grossartigés
Kunstwerk der menschlichen Kultur halte. Und ich glaube, dass Teilhard de

'Chardin ein bedeutender und fruchtbarer Denker ist, der auch geschichtlích un
bedíngt aktuell ist.

Humanísmus und seelische Kultur, dieses komplizierte und nichtgerade ein
deutíges, doch wertvolles Element ist die wíchtígste Erbschaft des Christentums.
Das moralische Ideal des Marxismus unterscheidet sich vom moralischen Ideal
des Christentums. Doch dleienígen, die entweder das eine oder das andere beken
nen, stehen niiher zu einander als zu jenen, die überhaupt kein moralisches Idea!
haben.
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SzAMUNK lROIROI.... - Tótjalusy István piarista tanár, író, irodalomtörténész,
1971 februárjában közöttük "Papságunk az idő rostájában" című írását.

Boda László esztergomi teológiai tanár, esztétikus, legutóbbi tanulmánya la
punkban: "Eucharisztia és emberi jelenlét" (1971 szeptember).

Szabadi Sándor református lelkész Kecskeméten.
Szabó Ferenc S. J. (Róma) él Vatikáni Rádió magyar osztályúnak újonnan ki

nevezett vezetője.

Petrovich Ede, a pécsi egyházmegye egyhúztörténésze 1971 februárjában írt
tanulmányt lapunkban Szent Mór pécsi püspökről.

Renate Kriiqer német (NDK) író, művészettörténész; nagysikerű életrajzi re
gényt Irt Dürerről (Fény sötét háttérrel) és Holbeinr-ől (Az avignoni tánc). Itt kö
zölt tanulmúnyát a Vigilia számára írta.

KÖVETKEZO SZAMUNKBOL

Márciusi számunk anyaga - "Szexualitás, család, társadalom" gyűjtő

eimmel - egy világszerte vitatott, a mi társadalmi és demográfiai viszo
nyaink között pedig nemcsak szintén aktuális, hanem egészen sajátos módon
és súllyal jelentkező kérdés köré csoportosul. Kérdés köré, amelyről - úgy
érezzük - nyiltan és világosan, a keresztény nagykorúság szellemében be
szélni kell; ugyanakkor az egész problémát - keresztény, illetve katolikus
"fekvésben" - mintegy a "helyére kell tenni", fölhagyva a szemlélettel, mely
az erkölcs középpontjába szinte uralkodó érvennvel a hatodik parancsot he
lyezte, aminek következménye a kérdés túlnyomóan kazuisztikus-juridikus ke
zelése az antropológiai és szociológiai szempontok és tények rovására. Szá
munkban a szexuális kérdésnek erre a másfajta szemlélésére teszünk kisér
letet. Nyíri Tamás adja meg antropológiai alapvetését. Farkas Attila lélektani
vonatkozásból tárgyalja, Tomka Ferenc - részben az osztrák lelkipásztori
konferencia eredményeinek hasznosításával - a család, válás és magányos
élet kérdésével foglalkozik, Szakony Ferenc hatalmas tudományos és demog
ráfiai anyag földolgozásával a hazai tényeket tárja fel és társadalmi mélysé
gében, Vigh Szabolcs pedig a lelkipásztor szemszögéből és a Humanae vitae
vonatkozásában vizsgálja a problémát. Ezúttal sem lehet közömbös számunkra
egy ilyen fontos erkölcsi és nemzeti kérdésben a marxista vélemény; ez tárul
elénk és ad bőséges anyagot a továbbgondolásra Hegyi Bélának Huszár Tibor
professzorral folytatott beszélgetésében. A témához kapcsolódik Czakó Kál
mán Dániel általánosabb vonatkozású tanulmánya is ..az emberi kisérletről",

valamint Heinrich Böll egy PEN ülésen elhangzott és közlésre lapunknak át
engedett hozzászólása. - Közöljük Dénes Zsófia személyes élmény hítelével
írt arc- és pályaképét a nagy magyar pszichológusról. Ferenczi Sándorról. va
lamint Czigány György. Gyurkovics Tibor és Keresztúrtj Dezső verseit.

A SZERKESZTOStG KÖZLI: Kéziratokra, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze.
tesen meg nem beszéltünk, csak akkor válaszolunk, ha közölhetőknek vagy átdol
gozhatóknak találjuk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Szer
kesztőségi fogadóórák: hétfőn és csütörtökön ll-től 17 óráig, a többi napokon (szom
bat kivételével) ll-tól 13 óráig.

Megjelent a VIGILIA 1971. évi nyolc oldalas tartalomjegyzéke. 1,- forimos bélyeg beküJ
dése ellenében a kiadóhivatal kérésre megküldi, EJőfi~etöink részére januári szarnunkhoz
meltékettük,
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KORUSMúVEK 4.
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BUDA VARI TE DEUM
M ISSA BREVIS
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