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- Lékai László bíboros, prímás "a leendő papság teológiai felkészítésében
tanúsított buzgó és eredményes munkája, valamint a teológiai irodalomban ki
fejtett sokrétű és gazdag tevékenysége elismerése [eléül" Nyíri Tamás professzor
nak, a Hittudományi Akadémia dékánjának, lapunk szerkesztő bizottsága tag
jának a c. préposti címet adományozta.

- Szennay András, a Teológia felelős szerkesztője, folyóiratunk munkatársa
1976. november 30-án, a tübingeni egyetem katolikus teológiai fakultásának
meghívására "Die Kirche als Gemeinschaft der Christusglaubenden" címmel tar
tott előadást. A mintegy másfél órás előadás során azt fejtegette, hogy az egy
háznak vminden korban, így a mában is, meg kell fogalmaznia önmaga számá
ra: oly közösség, melv a hit erejében Isten hívására gyűlt össze, azaz a Krisz
tus-hivők közössége. Az egyháznak minden időben újra és újra tudatosan kell
reflektálnia konkrét feladataira, helyzetére és célkitűzéseire. Igaz, az egyház min
den időben kritikus distanciában áll a világgnl szemben, de egyszersmind adósa
is annak. Azt kell továbbadnía, amit kapott: Isten örömhírét, felszabadító
üzenetét.

- Rónay Gyorgy felelős szerkesztő interjút adott a Reformátusok Lapja
munkatársának, Makay Miklósnak, Az " ... átitatott az evangélium ..." címmel
közölt beszélgetés a lap 1976. december 19-i számában jelent meg. .,Ami a II.
vatikáni zsinattal elindult, az szükségszerűen az ökumenizmus irányába mutat 
válaszolta többek között Rónay György -. Érthető, hogy az egyhazon belül en
nek vannak ellenzői, de meggyőződésem. hogy a folyamat visszafordíthatatlan,
és aki az egyházon belül észreveszi - ahogy azt XXIII. János pápa mondta 
az idők jeleit, az csak az ökumenizmus felé tarthat. Nem kell itt protestantizá
lódásról beszélni, hanem arról, hogy az egyház il maga legigazlbb, legtisztább
Iényegét keresi" ...

- A Magyar Nemzet 1977. január 28-i számának folyóiratszemléje ismerteti
Cserháti József pécsi püspök "Az egyházi tanítóhivatal és a mai teológia" című

tanulmányát, mely a Vigilia 1977 januári számában jelent meg.

- A Philadelphiában kiadott Journal of Ecumenical Studies 11)76. évi 3.
száma ismerteti Cserháti József "Az egyház dialógusa hazánkban" és Bárczi Gé2u
"A Biblia új, teljes magyar fordítása" című tanulmányát; mindkettő a Vigilia
1975 novemberi számában látott napvilágot.

- Az Osservatore della Domr'nica című római képes hetilap 1977. január
23-i száma cikket közöl az ismert olasz katolikus újságíró, Federico Mandlflo
tollából a magyar katolikus egyház helyzetéről. Az ANSA olasz hírügynökség
vatikáni tudósítója és szerkesztője Magyarországon szerzett tapasztalatait foglalja
össze ,.Utazás a magyar egyházban" címmel, melynek mottója: "A reménység
pillanatai egyezeréves történelmet élő közösségben", Elísmeréssel szól többek kö
zött a magyar egyházi kiadványok - Új Ember, Vigilia - szellemi és kulturálís
színvonaláról, arról a törekvésről. hogy bekapcsolódjanak az egyetemes kultu
rálís áramlatokba. A cikket ismertette a Magyar Nemzet 1977. január 25-i és a
Budapesten megjelenő. német nyelvű Budapester Rundschau február 14-i száma.

- A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóirata, a Theelo
giai Szemle 1976. évi 9-10. száma kritikai ismertetést közöl a Xavier Léon
Dufour irányításával készült. Szabó Ferenc SJ és Nagy Ferenc SJ gondozásában
Rómában magyar nyelven is ki adott Bibilikus teoló(Jiai szótárról. Ugyanebben a
számban Zay László méltatja Rónay György Júdás könyve (Magvető. 1976) című

kötetét, melynek drámai anyaga a Vigilia 1970. évfolyamában jelent meg.

- Székely András Munkácsy-monográfiáia, melvről 1977 ianuárí számunk
ban - előzetes recenzióként - ismertetést közöltünk, valószínűleg ez év júniu
sában keriil könyvkereskedői forgalomba.



S UENENS bíboros

A SZENTLÉLEK,
AZ EGYHÁZ ÉLTETŰ LEHELETE

Korurik szellemének f:ayik Iényeges jegye,
hogy egy üzenetnek olyan mártékben van
hitele, amennvtre képesnek mutackozík meg
nyrlní a remény és a jövö felé.

W. Ka~per

r. MELYIK EGYHÁZ?

Az "egyház" kifejezés igen különféle képeket és elgondolásokat, rejt ma
gában. Meghatározhatjuk úgy, mínt hierarchikus társaságot, Krisztus titokzatos
testét, Isten népét, helyi vagy egyetemes közösséget. eszkatologikus közösséget.
Krisztus szentségét, a világnak tett szelgálatot. A jelenlegi feszültségek rész
ben onnét származnak, hogy egyesek kizárólagos vagy legalábbis elsődleges

előnyben akarják részesíteni a felsorolt modellek valamelyikét. Az igazság össze
tettebb: maga az egyház mísztérium. Krisztus kifejezhetetlen gazdagsága felé
tárul, s ezt egyszerre kell teljes egészében befogadnunk.

Az én fiatalságom idején úgy mutatták be nekünk az egyházat, rmnt jogi
lag tökéletes híerarchkus társaságot, minden velr-járó hatalommal, Ez &.Z el
gondolás az egyháznak olyan kép~ttükrözte, amely erősen a polgárt társada
lom, iltetve a katonaság mí ntájára alakult ki, lépcsőzetes hierarchiával, eszme
nyinek tokintett egyformasággal és részletekbe menő szlgorú fegyelemmel mind
a papság, mind a laikusok oldalán, amely még a püspökökre is bürokratikus
szolgálatok egész sorát kényszeríti. Szinte hihetetlen, mi mindenre kellett a
pisuöknek engedélyt kérnie Romától. ezészen odáig, hogy egy szerzetesnő meg
változtathassa végrerideletét, vagy egy beteg pap otthon mísézhessék.

De ugyanebben a korszakban az egyháznak egy másik szemlelete is kibon
takozott lassan-lassan szemünk előtt. Nemzedékern tagjai örökre hálásak ma
radnak egy Dom Marrnionnak, Dom Lambert Beauduínnak, Prat és Morsch
atyának. hogy csak néhány nevet idézzek. Ök megtanítottak bennünket, hogy
újból elolvassuk Szent Pált és felfedezzük az egyházban az Úr titokzatos tes
tét. XII. Pius a "Mystici Corporis Christi" kpzdeW körlevélben ragyogóan emel
te ki az egyháznak ezt a túlságosan elfakult oldalát.

A H. vatikáni zsinat egyházszemléletének hangsúlya Isten vándor nenen
és a világnak t~tt szelgálaton volt. Amikor a Lumen Gentium konstítúciö kez
dő fejezetében leírja az egyház mísztéríumát, gondja van rá, hogy sokféle ké
pet sorakoztasson fel, és így kikerülje, hogy Isten titkát a mi szűk korlátaink
közé zárjuk. Azután úgy határozza meg az egyházat, mint Isten népét a maga
teljességében. Ezzel előtérbe állítja a keresztséget, Isten fiainak alapvető egyen
Iőségét, következésképpen helyesbíti a ma "piramisszerúnek" nevezett elgondo
lást. hogy a papi szelgálatot az egész együttes szívébe helyezze és szolgálatába
állítsa. így a szemlélet inkább evangéliumi lett, mint jogi, bár semmit sem
tagad a hierarchia. szerepéből.

Azt hiszem, nekünk latin szertartású katolikusoknak elérkezett az óra, hogy
. egyházszemlélctünk jobb kiegyensúlyozása érdekében kídomborftsuk a Szentlé
lek helyét és szerepét. "Nekünk latinoknak", mondom, mert a keletiek, mínd
a katolikusok, mind az ortodoxok - e pontban a kettő egyetért - mindíg
erőteljesen ki emelték. VI. Pál a rnínap figyelmeztetett annak szükségére: "A
zsinat krisztológiájára és főleg egyháztanára most a Szentlélek megújult ta
nulmányozásának és tiszteletének kell következnie, éppen a zsinat nélkülözhe
t:"tlen kiegészítőjeként" (1973. jún. 6-i kihallgatás. Documentation Catholique
70. sz. 601).

Bizonyára a zsinati szövegekből js kiemelhetünk sok hivatkozást a Szentlé
Iekre. Ezeket gyakran a keleti atyák sürgetésére vették be, vagy CI karizmákról
folytatott vita alkalmával. De még hátra van, hogy az egyház képébe teljesen
betelltesszük ,.pneumatologikus" dimenzióját. rnint a Szentlélekben való
közösséget. Ez annyit [elent, hogy közösen elfogadjuk a Szeritlelket eleven va-
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Jóságnak, az egyház teremtőjének. O hozhatja újra létre a veszélyben forgó egy
séget az intézményes egyház hívei éi> az olyan keresztények között, akik sza
badságuk érdekében miriden szerves köteléket meg akarnak szakítani az egy
házzal. Ellenkezés támadt és rníndínkább kiélezodik a "hagyományos" keresz
tények tömege és a .Jcontesztélónak" nevezett keresztény kisebbségek között.
Előbbiek továbbra .Is mindenekelőtt látható kifejeződésében látják az egyházat,
mint hierarchikus, liturgikus, teológiai, jogi közösséget. Utóbbiak úgy gondolják
el. mint a "kereső" keresztények tömeget, és az Evangéliurnot a mában, .az
élmény és az események oldaláról akarják újraértelmezni, alig vagy egyáltalán
nem vonatkoztatva az "intézményes" egyházra.

Leírásunk kicsit sematikus, hogy így pontosabban meghúzzuk a választó
vonalat, amely a gyakorlatban, hála Istennek, határozatlanabb. De nagyjából
napról napra "inkább ilyen határok bontakoznak ki. Különösen sok fiata] részé
ről. Ezek nem akarják "bezáratni magukat" az intézménybe, és - sajnos 
eltávolodnak az egyháztól, vagy önkéntes csoportokban keresnek támaszt, hogy
egymás közt kifejezésre juttassák életeszményüket. Ez az új megoszlás nem
csupán a katolikus egyházat érinti, hanem - a strukturáltság mértékében -",
fenyegeti és nyugtalanítja minden keresztény hitvallás felelős vezetőit.

Paul Ricoeur, a protestáns hagyományt képviselő filozófus, éppen a rninap
jelentette ki: szerinte ennek az összeütközésnek . a megoldása ma a keresztény
egyházak. egyik legégetőbb problémája. ,.Nem a logsürgetőbb feladatuk-e - írja
- azoknak. akik a' keresztény közösség sorsát hordozzák, bárkik legyenek is,
hogy megőrizzék ennek a létfontosságú konfli.ktusnak a mlnőségét, és biztosít
sák .mindenki számára az élet vérkeringését intézmény és nem intézmény kö
zött? Mert a mai egyház mind a két oldalon meatalálható. Első kötelességünk,
hogy ezt elismerjük és átéljük." (Idézi a Le Mande 1973. júl. 19-i szárna.)

Míndtnkább egyetértünk abban. hogy karunk egyházának megoldásra váró
nagy problémája a következő: ismét föl kell fedeznie a szükséges kapcsolatot
az intézmény és a szabadság között, Nem feltalálnunk kell ezt a kapcsolatot,
mert nem emberi csinálmány. nem közmegegyezés terméke. Személyes neve van;
úgy hívják: Szentlélek, Hiszen ő tr-rmfs-..:ett61 fogva ..az egység létrehozója". ci
élteti belülről az egész egyházat. ci adja meg szerkezetének egyes szerveit és
látható gépezetét is ...

II. AZ EGYHAZ KÉT DIMENZIOJA

Amikor az egyházról mínt intéznényről beszélünk, akkor általában, min
dennapi értelemben a látható egyházra célzunk, úgy, ahogyan megjelenik sze
münk előtt, egész szociológiai sokrétűségében. amelyet a múlttól örökölt és amely
nemzetenként más és más. Ez az "establishmellt" érdekli a tömegtájékoztatási
eszközöket, ezt állít ják felnagyítva a nyilvánosság elé, majd domború, majd
homorú lencséri keresztül, de előszeretettel a szenzácíó szemszögéből, tehát
torzítva Ilyenkor az egyház szocíológíaí oldaláról van szó, amely az esetle
gességek minden játékának alá van vetve ...

A hivő számára az egyház más rendbe tartozó valóság: lényege szerint,
feloldhatatlan egységben látható és láthatatlan mlsztéríum, közvetítő Jézus kö
zött és köztünk. Megbízatása, hogy jelenné tegye Evangéliumát, és fordítsa le
minden nemzedék nyelvére. Az Evangéliumnak ez az egyháza emberekből áll,
tehát ki van szolgáltatva az emberi gyöngeség minden kockázatának; de a
Szeritlélek élteti, hatalmába öltözteti. és biztosítja hűségéről.

Más az egyház teológiai struktúrája, megint más ennek szociológtája, A
hivő számára az egyházi közösséznek Isten akarta, lstentől mégrajzolt intéz
ményes rendje van, és az mindörökre egybekapcsolódik az egy, szent, leatoll
kus és apostoli Anyaszentegyház növekedésével és életerejével, Képét tisztán
elénk állítja a Szentírás. Látjuk benne az első keresztényeket, amint buzgón
hallgatják az apostolok tanítását. összegyűlnek imádságra és eucharisztiára, szol
gálataik igen különbözők, de a testvéri közösségben egyek. Felelős vezetőik van
nak. az ő feladatuk, hogy biztosítsák a belső rendet és a kapcsolatot a többi

'keresztény közösséggel. Gondosan őrzik hűségüket a kapott hagyományhoz. ame
lye1 hiteles, illetékes, megbízott tanúk hagytak rájuk. folytonosságban a Mester
feltámadásának első tanúival. Ilyenek az intézményes egyház körvonalai. Mínd
ez lényegéhez tartozik.
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De a születő egyház története ezeknél a szerkezetí elemeknél is jobban mu
tatja lépten-nyomon, hogy az egyházban nincs szakadás a "szervezet" és a Szerit
lélek közott. O ennek a szervezetnek a lelke, az élete.

Az apostolok aMestertCl utoljára azt a meghagyast kapták, hogy ne ves
sék magukat saját kezdeményezésükből misszíójukba, hanem várják be Azt, aki
majd hatalmába öltöztatí őket, és fokozatosan kinyilatkoztatja nekik az igaz
ság még alig megsejtett teljességet. A "szervezeti" egyház .ne:n elsősorban jo
gi valóság. hanem szentségi. A Szeritlélek megpihen azokon, akiknek megbí
zást ad. Ha valaki elindul. hogy az egyház nevében cselekedjék, ezzel a szóval
küldik : "Veclel a Szentlelket". Micsoda hatalmas kifejezések .hangzanak el ma
is a püspőkszentclésen ! " ... hogy gyakorolja a kiengesztelés szolgálatát, Uram,
szavakban ég tettekben, [elek és csodák erejével." Ezek a szavak nem irodalmi
szóvírágok, hanem a hit kifejezői.

Ez az evangéliumi egyház tehát egyszerre látható és láthatatlan. 801la
sem beszélhetünk két egyházról: c,;(yik lenne a látható, intézményes, a má
sik a Iáthatatlan, karizmatikus. A két dimenzió egysége lényeges magára az
egyház fogalmára nézve.

A hit szemével nem lehet ellentétbe állítani a .Jelkí egyházat", mint ame
Iyil{ egyedül hűséges az Evangéliumhoz és a Lélekhez, meg az intézményes
egyházat, azonosítva ezt egy külsö 'lázzal.

XII. Pius hangsúlyozta ezt a felbonthatatlan egységet a "Mystid Corporis
Christi" enciklikában. VI. Pál is visszatért rá különböző alkalmakkor. Kije
lentette: ..A Szentlélek. aki a karizmákat osztogatja és egyben élteti az egy
házat, úgy intézi, hogy az egyház karizmatikus ihletése és jogi struktúraja
szerencsésen találkozzék." 1 '.

A "karizma" szó békerült a mindennapí nyelvbe. A közhasználatban rend
kívüli adottságot, személyes magnetikus vonzóerőt jelöl. Vallásos és bibliai ér
telemben - minket itt csak ez érdekel - a karizma a Szeritlélek különleges
adománya, észrevehető, ingyenes megnvílatkozása, Isten sajátos kegyelme, amely
az egyház egész testének szól.

Nem fölösleges megjegyezni, hogy modern terminológiánk nem mindig vág
egybe Szent Páléval. Egyes hivők ellentétbe áJ.lítják a .Jcarízrnát'' az ..egyházi
hivatallal" (német Amt), Ilyenformán az egyházi szelgálatot arra a működésre

zsugorít ják, amelyet hivatalból kiküldött emberek a közösségben és a közössé
gért rendszeresen gyakorolnak, Ez homlokegyenest ellenkezik Szent Pál gondol
kodásával. Számára a .Jcarí zma" éppúgy jelöli a Iegmisztikusabb, "lelki" vallásos
adományokat. mínt az egyházban nagyon is jól látható funkciókat, mondjuk az
apostoli munkát, a tanítást, a kormányzást. Különben azt is erősen hangsúlyozza,
hogy mínden karizmát ~ és nem csupán a hivatalos Iunkciókat - úgy kell
tekintenünk, mínt elsősorban a közösség javára szoló szolgálatot,

Hasznosnak tartom ezt a néhány rövid megjegyzést, hogyeloszlassuk a ha
mis dilemmákat és álproblémákat, és ne válasszuk el, "amit Isten összekötött"
(Mt 19,6). Sohasem szabad szem elől téveszteni, hogy az egyház nem létezhet
karizmatikus dimenziója nélkül. Ha ettől megfosztjuk, azzal nemcsak szegényeb
bé tennénk, hanem a létét tagadnánk. Nem csupán megfosztanánk önmagának
egy részétől (mondiuk mintha egy embernek nem lenne keze), hanem meg
szűnnék egyház lenni; a változás lényegét érintené.

Hajlamosak vagyunk arra, hogy az egyházat krísztológiai kifejezésekkel ír
juk le, úgy tekintsük, mint amit Krisztus szerkezetében teljesen megalkotott.
A Lélek mintha azután jönne, amikor a szerkezet már megvan. hogy ösztön
zést, életet öntsön bele. Az ilyen szemtélet azt hítetné el velünk, hogy a Lélek
az egyház megalkotásának másodlagos mozzanatához tartozik. Nem: a Szerit
lélek és Krísztus is alkotója az egyháznak. Nem elég, ha a Léleknek csak má
sodlagosan juttatunk éltető és egyesítő szerepet. Ez a kettős jelenlét egyáltalán
nem okoz dualizrnust az egyházban, mert a benne lakó Lélek Krisztus Lelke.
Az Úr hatalmat kapott, hogy közölje apostolaival, megváltó szenvedésének
áraként. .

l Idézi Ilarino da Milano Carisma e. Gerarchia cím11 eikkében : L'Osservatore R·,mano
1973. okt. 4. 5. o.
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Ez az egység gazdag következményekkel jár az egyház lelki, aszketikus, litur
gikus, kultikus és apostoli életére nézve. Az egyház két isteni Személy küldetésének
a gyümölcse: a testet öltő Fiúé és a Léleké, aki azért száll reá, hogy a hívek
emberi közössége Krisztus Testévé és az üdvösség egyetemes szentségévá váljék.

Nem szabad tehát ellentétbe állítant a hierarchiát és a karizmákat, éppen
olyan kevéssé. mint ahogy a Fiú é,' a Lélek míívét sem. J. Buse protestáns
teológus, nagy ökumenikus, hasznos óvást fogalmazott meg a szétválasziús min
den kísérlete ellen: "Az Ige önmagában - írja - könnyen emberi csontvázzá
alakul kezünk között, A formuláinkba zárt Krísztus elvont dogmává zsugorod
hat, a Biblia holt betűvé válhat, az Intézmény annyira öncéllá lehet, roJ,Y vé
~ül magányba fullad. De nem kevésbé súlyos .cockázattal jár a Léle-k elvá
lasztása sem az Igétől. ha nem élek a dralektíkával. Ez visz az illumir~izmlls

különféle f'aitáira. amelyek szent lelkesedéssel ruházzák fel a legközönséaesebb
emberi gondolatokat, az eltévelyedésekre, a tartalmatlan érzelmi meemozdulá
sokra vagy a tiszta aktualízmusra, amely elvszerűen elutasítja az Ige állan
d óságának minden formáját a teremtett valóságban. Ha az Igét mcgruerevítő

ortodoxták a Lélek tagadól, akkor semmivel sem jobbak 'l pneumatizmusok,
amelyek a Lélekre hivatkozva akarnak igazolni mínden lelki anarclnát. Az egy
há? - akár az egyetemes, akár a protestáns egyhaz - története bőven 5z::>1
gáltathat példákat az egymást követő egyensúlyvesztésekre."

III. A LÉLEKRE FIGYELŰ EGYHAZ

A karizmák befogadása. Az egyház két dimenzlóta mélyében tehát összekap
csolódík. De meg kell vallanunk. hogy a történelem ismeri a fesziilts6~ óráit
a kettő között. Ez a feszültség néha abból származik, hogy a hierarchtu ellen
állást fejt ki az álkarizrnatíkus keresztényekkel szemben, A ll. század mon
taníemuvától a mai "Isten bclondjaíía". beleszámítva a kvietizmust és :l lezkü
Iöntélébb ..m~gúiulásokat", hosszú listáját sorolhatnánk fel az álmisztikus VHgy
:kétesielensézeknek. .

Melyik piispök nem találna rendszeresen postájában szertelen üzeneteket et
töl meg attól a látnoktól ? Mindíg bővelkednek a természetfölötti tcrzkéneí 
gondoljunk például a spiritiszta típusú brazil szmkretízmusra -. és a törnegek
mohósága a rendkívüli iránt arra int, hogy őrizzük meg hidegvérünket. Ki
ne lenne visszatekintve részvéttel Pevramale plébános és püspöke íránr, akik
nek olyan időben kellett a lourdes-i jelenségekről véleményt mondaniok, amikor
hamis jelenések valóságos járványa zavarta meg' a lelkeket'? A megkülönböz
tetés karizmájának kezelése míndig kényes, és a hierarchiának erős a k isértése,
hogy a biztosabb oldalon maradjon. Ez magyarázza - ha nem ig míndíg iga"
zolja - a túlzott bizalmatlanság és elítélés egyes megnyilvánulásait a történe
lem során. Valóban nem ritka, hozv a születő szerzetesrendvk hatására mutat
kozó lelki mozgalmak kezdetén feszültség jelentkezik az atanító és a h-erarchía
között. A szerzetes-k exempcíójának? története részben ilyen tumé"","ehi össze
ütközésekből áll. Több szerzet alapítóját vagy alapítónőjét kezdetben összeté
vesztették koruk egyes .megvílagosodottíaívat''. Hogy csak Assisi Szerit Fererr
c-t idézzük: neki a f'raticelli-mozgalommal gyűlt meg a baja, Loyolai Ignácnak
pedig az alumbrados-szal.

Ismerjük Grignion de Montfort kálváriaját: a többé-kevésbé janzenista egy
?házi hatóságok egymás után nyolc egyházmegyében megfosztották [urisdictiójá
,tól.'~ Ismerjük annak a szerzetalapítónőnek szélsőséges esetet If>, akit az esy
'házi hatóság kitett saját szerzetéből, és csak halála után félszázadríal, boldoggá
avatása előtt tért vissza... ereklye alakjában!

('ásztorok és hívek a Lélek inditása alatt. Még egy észrevételt tartok fontosnak:
lirizkednünk kell attól, hogy egymás alá helyezzük a "karizma - intézmény"

2 Exempcio a szerzetesrendekriek az II kiváltsága, hogy bízonyos dolgokban ncm tar
toznak a helyi főpásztor illetékessége alá, hanem közverlenüí elöljárójukhoz, ill. a seeru
ó'zE'khez. (Ford.)
~ JlAnsQ'ctio = joghatóság, vagv s r.elhatalmazás, hogya pap az egvházmegyébon papi
hivatását gyakorolhassa, (Ford.)

220



és ..hívek - lelkipásztorok" szópárokat. A karizmák nem a hívek hozománvat
Jelzik. Másrészt, ha az "intézmény" szót tág értelemben vesszük (vagyis mmd
<l7t magában foglalja, ami az egyházat szerkezetilegláthatóvá teszi és egész
múltbeli örökségét az ősegyháztól fogva), akkor a laikátus létezése éppen úgy
az ..intezrnényhez" tartozik, mint a ·hierarchiáé.

Sem egyiknek, sem másiknak nem természetes hozománya a .karízrna. Ka
runk "pr"Jfétái" közt éppen úgy idézhetnénk laikusokat - mondjuk Frank Duf
fót, a Mária-légió alapítóját, vagy Kalkuttai Teréz anyát -. mínt a hierarchia
tagjait: egy Bea bíborost. egy Cardijn kanonokot, egy Belder Camarát vagy
XXIII. János pápát. Egyébként is nehéz helyesen bánni a "prófétá" szóval és
nehéz értékét megá'Iapíraní. Nem szükségképpen azok a próféták, akikről a
legtöbbet beszélnek. Minden hivőnek hivatása, hogy kifelé és az egyházon be
lül is tanúságot tegyen hitéről, és felhcsználja a keresztségével járo karizmati
kus képességeket.

A Két pólus. a hierarchia és Iaikátus egyike sem képviseli egymagában
az .Jnté-ménvt", Az egyház múlt jának öröksége mind a két részről ielen van
és elev-n. beleértve az Evangétiumot, az első idők hitének tanúvallomását. Együtt
kell ki ta lálniok, hozvan tudnak ma hűségesek lenni a hithez. Egyijtt kell hozzá
mérniök az egyház életének vúi jelenségeit az Evangélium mércéiéhez. A II. va
tikáni zsinat elaondotása az "Isten népéről" itt elsődleges jelentőségű. Ren
desen elf'etedkezűnk arról. hogy ,.Js1en néne' nem ellentéte a .Jcormányzatnalc",
hanem az összes m-zkereszteltet jelenti. beleértve a pánát és R püspököket is.

Isten népének útján sajátos szorepuk van a lelkipásztoroknak. Különleges
szelgálatot kell betölteniök. Ez a szolgálat az egyház látható egységére vonat
kozik. A pásztorok elsősorban nem azért vannak, hogy parancsoljanak, hanem
hogy egyesítsenek, hogy biztosítsák a közösséget a személyek között és megő

rizzék az időbeli folytonosságot meg a térbeli összhangot. A szabályozó elerné-
. től megfosztott egyház múlhatatlanul beleesnék az Illuminizmusba és iridivi

dualizmusba.
A pásztoroknak, mínt a döntés szerveinek az egyházban, különösképpen fi

gyelniök kell a Lélekben az "idők jeleinek" együttesére és a különböző oldal
ról megnyilvánuló prófétai tanúságtételekre. Ki kell bontaniok ezeket viszony
lagos elszigeteltségükből. és az Evangélium legfölsőbb tekintélyének Iráuyításá
val szervesen bele kell illeszteniök az egyház életének egészébe, hogy jobban
tanúskodhassék a közeledő Országról.

Az egyházban a Lélek prófétai módon, állandóan jelen V,,11, akár szembe
tűnő, akár rejtett formában. Lehet, hogv egy-egy "próféta" felrázza az embe
rek lelkiismeretét éles. de kissé pgyoldalú rnondanivalójával. Ez még nem ok,
hogy ne hallgassuk meg: a pásztorok dolga. hogy megkülönböztessék benne a
jót, elfogadják és szélesebb. talán kiegyensúlyozottabb szemléletbe lllesszék.

Pompás példáját láthatjuk ennek a Gaudium et Spes konstítúcíőban. Már a
zsinat előtt nagy számú prófétai felszólítás érkezett világiak vagy a papság
részéről a világ, a család, a közgazdaság. a béke nagy problémáit illetően. A
tanítóhivatal itt a legfelsőbb színten vet velük számot és Illeszti össze őket

szerves egészébe.
A Szentlélek tehát egyszerre ösztönzi a pásztorokat arra, hogy döntéseik

az Evangélium szellemében, az egyház életének megfelelőerr és az Ország el
jövetelének érdekében történjenek, és kötelezi arra, hogy a Lélek minden meg
nyilvánulását szívesen fogadták, Ű akadályozza meg állandóan az egyházat.
hogy öncélnak tekintse magát. és fenntartja végső vonatkozását az e'~övendó

Országra és egyetlen Urára, Jézus Krísztusra.

Nyitottság az evangéliumi kritika iránt. Különös paradoxon, hogy az egyháznak
- az egyes korok történelmi környezetében való beilleszkedése folytán - szük
sége van időnként bírálatra és reformra, hogy hűséges maradjonsaj,ít 'kül
detéséhez, Természeténél fogva míndenestül Isten Igéjére vonatkozik, és ez 3Z
alapvető alávetettség önmagának rendszeres helvssbítésére kötelezi. A Léleknek
állandóan meg kell szabadítania' szűk látókörétől. megalkuvásaitól. bűneitől is,
hiszen gyarló emberekből áll, akik egyre hűtlenek lesznek az eszményhez, amely
nek szegátatára hívatottak.

A tisztító bírálat jöhet kívülről is, belülről is. Néha az egyház ellenségei
től. Eas 'est ab hoste doce ri (szabad az ellenségtől tanulni): ez a rnondás az egy-
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ház esetében is érvényes. Bizonyos támadások lelkiismeretvizsgálatra szölítanak
fel. Hogy két példát idézzünk: a francia forradalom meg az orosz forradalom
az intézményes egyház bizonyos magatartásaival és súlyos szociális mulasztásai
val szállt pörbe.

Lehetőségnek kell nyilnia arra, hogy belső kritika is felrnerülhessen. Pol
gárjoga van az egyházban, amennyiben építő jellegű, gyermeki és ószinte sze
retet vezeti az egyház iránt és olyan rnódszerekct alkalmaz amelyek tisztelet
ben tartják az Evangélium parancsait. VI. Pál nem félt felszólítani a római
Kúria tagjait, "fogadják alázattal a krítrkát, zondolják meg. sőt Jegyt!nek há
lásak érte. Rómának nincs szüksége 0lY3n védekezésre. hogy l:allatlanra vegye
a becsületes hangon hozzá intézett javaslatokat; még kevésbé, ha baráti, testvéri
hangnemben hangzanak el" (Doc. Cath. 1409. sz. 19E13. 1262).

Az egyházi tekintélynek figyelnie koll, időben vállalrria a rá háruló fele
lősséget a szükséges reformokért. elkerülve így, hogv utóvédharcokkal kelljen
foglalkozriia., Meglepő látvány, mermyire elmaradnak a "világosság fiai" a "vi
lág fiaitól" az önkritika elfogadásában és a módszerek és eredményeik pártat
lan, szigorú kiértékelésében. Látjuk, hogyan hívnak szakembereket a vállalati
főnökök, hogy belülről tanulmányozzák szervezetük minden kerekét, Eö lfpdj él: a
technikai vagy lélektani hibákat, kiküszöböljenek míndent, ami fékezi vagy aka
dályozza a jó működést, Tudom, hogy az egyház nem egyszerű társaság, ame
lyet ilyen vállalatokhoz lehetne hasonlítani. DE' vannak minden intézmeuvre ér
vényes törvények míndenütt, ahol emberek meghatározott cél érdekében 'együtt
működnek. A kritikai vizsgálat elfogadása és előmozdítása olyan emberi játéi_
szabály, amit nem Ie-het büntetlenül elhanvagolni. Sőt az egyháznak van egy
állandó oka arra, hogy emberi síkon kérdőre vonja önmagát. O nem olyan
társaság, mint a többi. Az üzenet, amelyet magában hordoz, amely létoka. ön
magára is ugyanolyan parancsként vonatkozik, mint azokra, akikhez szól.

A louvaini dogmatikaprofesszor, A. Gesché egy mélyreható cikkében igen
helyesen mutatta meg R. Duleng nyomán: az egyház ogyílc [ellemvonása éppen
az, hogy mindenekelőtt önmagában "a7 üzenet intézménye". így ír:

"Egyfelől az egyház intézmény, amely üzenetet hordoz. Egyetlen más intéz
mény sincs gyakorlatilag, legalábbis ilyen mértékben, hasonló helyzetben. Azok
egyszerűen arra törekszenek. hogy megszervezzék a közéletet. nem tartanak
igényt üzenet hirdetésére. Másfelől pedig az Evangélium olyan üzenet, amelyet
nem egyszerűen egyéni síkon kell élni, hanem társaságban, egyházban, tehát
részben intézményesen. Mert mmdía lesz intézmény ott, ahol emberek nem
egyénenként akarnak élni, hanem testet alkotni, Krisztus testét. Az intézmény
nek ez a jelenléte nem egyszerű szodol6giai szükségletnek felel meg, han-m egy
olyan üzenet kifejezése, amelyet közössézben kell élni" (Mutafion reliqieuse ef
renouvellement théologique: Revue théologique de Louvain 1973. 3. sz. 2:16-297).

Megjegyzi, hogy az üzenetnpk ez az intézménye, vagyis az egyház sajátos
típusú társaság. A többinél inkább al ,o] van vetve a változásnak, amennyiben
üzenete sohasem változtk, az intézménynek viszont éppen annak erdekében.
hogy állandóan szelgálhassa ezt az üzenetet. fokozatosan el kell fogadnia a kénv
szerító változásokat. Arról van szó, hogy az intézménynek soha nem szabad
"intézményesednie", megállapodnia. Mint az Emberfiának, neki sincs hová le
hajtsa fejét: az eszkatologikus feszültség állandóan új vándorútra kűlrli. Köz
ben azonban nem von kétségbe bizonyos alapvető, döntő alkotóelerneket , ezek
állandóak maradnak, és irányt szabnak az útnak.

Ha egyszer az egyház szilárd földet érez lába alatt, nyitva án a kapu mín
den építő krrtíkának, amelynek ai': a célja, hogy mindig hűségesebbé tegye ön
magához, 37.aZ Jézushoz.

Martin Marty protestáns történész írta: "Soha nem lett volna protestan
tizmus, ha az egyház képes lett volna valamennyire elfogadni a protestálást".
Ez elgondolkoztat, lelkiismeretvizsgálatra és párbeszédre indít. Eleve komolyan
kell venni annak az "intézményes modellnek" a kontesztálását, amelyet akár
a tegnapi, akár a mai egyház a világ felé mutat. Időnként meg kell vízsgální
mindazt, ami egy adott országban az idők folyamán ,.intézményes", akár szer
zetesrendek és társulatok meg világi intézmények, akár karitativ, kórházi, is
kolai, tudományos, apostoli szervezetek, Ebben az értelemben és ezen a szin
ten nem ken félni az "intézményes" egyház szígorú vizsgálatától. Minél evan-
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géliumibb, minél hűségesebb- eredetéhez az egyház, annál inkább lesz önmaga,
annál inkább lesz a Lélek eszköze.

Nem szükséges itt felsorolnunk míndazt a panaszt, amellyel illetik Ezek kü
lőnben az idők és a történelmi fejlődés során változók.. De ismerjük el becsü
letesen, hogy az így felfogott intézményes egyház .~ akárcsak Iru valamennyien
- sok mindent útvesz a környezetéből. Ez magyarazza - ha nem is nundig
igazolja - ,a történelem terhét", amely meglassftja útját és olyan idegen ele
meket, hordalékokat halmoz föl, amelyek elhomályosítják hiteles képét. Az
egyháznak állandóan kellő távolsásba kell helvezkedníe saját történelmétől,· és
az eredeti tükörben szemlélnie önmagát, hogy megtalál ja "azt az arcot, amellyel
született", és meg ne feledkezzék róla, ahogy Szent Jaka b ajánlja (vö. Jak
1,23), Az egyház története mindannvíunknak az alázat iskolája. De a reménysé
gé is. Megtanít, hogyalegkeservesebb korszakok. váratlan holnapot készí
tenek elő.

Mí könnyen hiszünk D. világ végében, pedig talán csak egyszerűen e g '1
világ végén vagyunk.

Hogy egy határozott példa világánál vessünk számot ezekkel a váratlan
újrakezdésekkel : tanulságos ismét elolvasni IX. Pius és a Szeritszék történetét
abban az órában, amikor az egyházi állam eltűnőben volt. Az r. vatikáni ZSI

nat korszaka, II. Viktor Emmánuel csapatainak bevonulása a Porta Pián át •
pápai városba - mindez még nincs is olyan messze tőlünk. Mégis egy vi
lág választ el bennünket 1870-től!

Akkoriban minden keresztény és maga IX. Pius is lényegesnek látta az
egyházi állam fenntartását az egyház szerkezetében és életében. A papa ügyé
ért életüket áldozó zuávok igazán hitték, hogy az egyház szabadságát védel
mezik. A lelki hatalom függetlenségéért harcoltak, amely ekkor egy ter-dléti
berendezkedéshez volt kötve. Az egyházi állam megvédésa a pápai primátusnak,
szabad és teljes gyakorlásának védelmét jelentette. A történelem haladásával
azután tanúi voltunk a nemzetközi jog fejlődé1'Ének. Olyan szabályzatot dol
gezott ki, amely teljes nemzetközi jogi elismerést biztosított saját tenilettel
egyáltalán nem rendelkező intézményeknek. Az önkéntesek, akik az egyházi ál
lamot Garibaldi csapatai ellenében védelrnezték, mlnden csodálatot megérdern
lő vallásos meggyőződéssel cselekedtek. Dc ez nem gátolja a mai történészt,
hogyelismerje: az egyházi állam eltűnese vitathatatlan lelKi felszabadulást ho
zott az egyháznak és a pápaságnak. És ez kétségtelen jótétemény. Ez volt annak
a korszaknak a drámá ia: nem értette meg idejekorán a fejlődés nemcsak ki-
kerülhetetlen, de vallásilag jótékony irányát. -

A Szentlélek szabadságának befogadása. Az Úr egyház-i ugyanannak fl Lélek
nek engedelmeskedik rninden dimenziójában, és csupán neki. ~ijnt látható földi
társaságnak nyilvánvalóan szüksége van törvényekre, berendezkedésekre, Nem le
het meg sem jog, sem törvényhozás nélkül; de gondosan kerülnic kell :? juridiz
must és legalizrnust. A kánonjogot állandóan szembesíteni kell a Lélekkel, és
innen venni az ösztönzés-ket, Az Evangélium kiemelkedő értelemben a legfőbb

törvény. Isten Igéie és Jézus Lelke az' egyház szuverén irányítói, és az egész
hierarchia őket szolgálja,

A juridizmus veszélye növekszik mindannyiszor, amikor a központi tekin
tély a vi1:lg mintájára túlságosan részletes törvényeket dolgoz ki. Ez kockázatos,
hiszen gyakorlatban roppant különbözö helyzetekre kell alkalmazni őket. Na~y

a kísértés, hogy az egyház egységét rendeletek vagy törvények útján keres
sük, és így összekeverjük az egységet ClZ egyformasággal.

Athenagorász pátriárka a minap óvta az ortodox egyházat a jurldlzrnustól ;
"Olyan szervezetet csináltunk az egyházból, mint a többi. Minden erőnk arra
ment ni. hogy ezt a szervezetet megnlkossuk: most pedig arra megy rá, hogy
működésben tartsuk. Működik is tn bbé-kevésbé, inkább kevésbé - de műkö

cik. Csakhogy úgy, mint egy gépezet, nem úgy, mint az élet." 4

A pátriárka saját egyházához intézte ezt az óvást, hogy ne részesítsü k előny

ben a technikai szervezetet az élő szervezet kárára, de ránk latinokra is ér
vényes. Annál is inkább, mert mí könnyen hajlunk' a dolgok jogi .szemléletére,

(Olivier Clément: Dlalogues avec le Patrlarche Athénagoras. Fayard, Paris 1969, 154,
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Úgy tűnik nekem, nagyon hasonló aggodalmat látunk VI. Pálban, amikor
a holnap egyházáról beszél:

"Nagyobb szabadság korszaka áll előttünk az egyház életében s következés
képpen minden fia életében. Ez a szabadság kevesebb törvényben lefektetett
kötelezettséget és kevesebb he'.só gáttást jelent. A formaszerű fegyelem csök
ken, minden önkényesség eltűnik, ugyanígy mínden tiirelmetJenség, mínden ab
szolutizmus. A pozitív törvény egyszerűbb lesz. a tekintély gyakorlása mérsékel
tebb, és a keresztény szabadság érzéke fejlődik" (Doc. Cath, 1545. sz. 1969.
706. o.).

*
Záradékul elmélkedésre szerétnék ajánlani két ortodox eredetű szöveget. Az

első Alexander Schmemanntól származik. aki a New York-i Szent Vladimir
szerninárium teológiai professzora és megfigyelő volt a zsinaton. Igy ír:

"Az skklezíológta ökumenikus kerszakunk egyik nagy tárgya. És elsősorban

azt kell mondanunk róla, hogy ez is a polarizáció jelenségét mutatja: ide-oda
hányódik a tekintély és a szabadság Iogalma között, A régi ,De Ecclesia' trak
tátusok már nem Időszerűek. Ma tudjuk, hogy ez a klasszikus tárgyalásrnód.
a struktúrára, az intézményes elemre. a törvényekre helyezett hangsúlyával, a
reformáció meg az ellenreformáci-i vatlásí vitáinak terméke volt. Ma elutasít
juk és megkérdőjelezzük az egyháznak ezt a struktúráira való visszavezetését.
De mint mindía. egyik véglet a másikat szülí. Amikor az emberek belefárad
tak a struktúrákba és intézményekbe. a szabadság itlúzió iába rínaat.iák magu
kat. és nem : eszmélnek rá. hogy egvtaita struktúrákat lerázva másikat készi
tenek. A ma szabadsága a holnap in té7mpnyévé lesz, ps így tovább a végtelen
ségtz. Talán eljött az óra. hogy ráébrediünk: mindaddig. amíg intézményekről

és sruktúrákról vitatkozunk és nem az egyház titkának a rnélvére nézünk. el
megyünk a valóságos probléma mellett" (On Mariology in Orthodosy: Marian
Library Studies 1. k, 1970, 25-32).

A másik szöveg Lattaquíé Ignatiosz metropolitától származik. Az Egyhá
zak Vi' ágtanácsának uopsalaí ülés-n hangzott el. Arra szólít, hogy ismerjük el
a Lélek elsőbbséget mirit az egyház életelvét.

Szentlélek nélkül távoli az Isten,

Krisztus a múlté,

az Evangélium holt betű,

az egyház egyszerű szervezet,

ft tekintély uralkodás,
a misszió propaganda,

az istentisztelet emlékek fölidézése

és a keresztény cselekvés rabszolgamorál,

De őbenne: a kozmosz fölemelkedik

és vajúdva szülí az Országot,

a feltámadott Krisztus itt van,

az Evangélium életerő,

az egyház szentháromságos közösség,

a tekintély szabadító szolgálat,

a mísszíó Pünkösd,

a liturgia emlék és elővételezés,

az emberi cselekvés meglstenült.

(Uppsalai jelentés 1968. Genf 1969, 297)

(SzA.NTO 1S1 VAN fordítása)
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RAJZ MIHÁLY

AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐ'TT
Prohászka csak az Oltáriszentséggel való kapcsolatában érthető meg igazán.

Ennek a kapcsolatnak néhány mozzanatát és tanúságát idézzük föl az aláb
biakban, azok szerint a szempontok szerint, melyeket ő maga jelölt meg Az
Élet Kenyerében (ÖM. 24,307). "Hivatkozom - írta - az egyháznak imájára,
mely így szól: lsten, ki nekünk e csodálatos OUciriszentségben szenvedésed em
lékét hagytad, engedd szent test2d és véred titkM úgy t'sztelniink, hogy mey
1'áltásod gyümölcsét szüntelen érezzük. Ez imádság markáns szavai: a csodá
Iatos szentség, a titkot tisztelő s megváltást érző lelkület. A lélek tapasztala
tai: admirari, venerari, sentire: csodálni. tisztelni és érezni". Itt életének alao
beállítottságát és az oItár titkáról szóló tanításának összefoglalását mondia ld;
csodálkozó hit és öröm; imádó tisztelet és belemerülés a szentm-ss titkába ;
végül pedig az eucharisztia kegyelmeinek odaadó földolgozása jellemzik életét
és apostolságát.

Csodálkozás, hit és öröm

Állandó csodálkozással rar a Hit titka előtt: "Prédikáltam ma egy hete a
Bazillkában a katorikus kongresszus alkalmából. Tárgyam volt az Oltáriszent
ség: a Sacramentum mimbile; a res miraliiIis, a nagy jelenlét. - Ha az Oceá
non úszunk s mondják: itt 900, itt 8000, m mély a tenger, s mí a lágy habok
fölött. .. Ah, mily jelenlét - mélység jelenléte! S fönt az égre nézek - a
mcrhetetlenség jelenléte! A titokzatos lét, a nagy, kerekszemű kérdezősködés:

rní ez? Nem fér szívembe a tisztelet; de mint folytonos térdhajtás olyan a lel
kem gesztusa! Isten van bennem ... Eszlek, Uram! - Kenyered vagyok, mond
ja ő; beléd hatolok; karjaidba vetem magamat" (24,169.).

E csodálkozása nagyobb, mínt bármilyen természeti jelenség .előtt: "Úgy ál
lok itt, mínt a Niagara vízzuhatagának ivezete alatt: nem a víztömeg szorít
le, hanem a tisztelet hajlítj a meg térdemet. - Ez a csodálkozás, ez a tisztelet
csupa érzelem, csupa élet s tapasztalat, melyet nem a fogalmak hídjáról nézni,
hanem melyre alászállni kell, hogy vigyen!... Mi ez mind? Mi az ég, a világ,
a föld, a hegyek s óceánok, - mí ez mind?Ei a világban elraktározott ener
gia és indulat az Istenfiának az eucharisztiába fekte lett zöldcsütörtöki szerel
mí kitörésével szemben?" (24,309.) Neki minden szépről és nagyról az oltár fe
lé száll a gondolata: "Itt vannak az én hegyeírn: itt van az Oltáríszenrség, Is
ten, a valóságos Krisztus, a kenyér helyén őmaga... Uram, Uram, Istenem,
hegységem, hegyláncom ; magasságom; alta ara oltárom! A megsemmisülés li
turgiájával, önfeláldozásával szeretlek imádni; a hit s az életfolyam fenékig kíü
rítésével, feneketlenségtg akarnálak áldani. Csodállak s kővé meredern, élő, er
ző kőszobroddá" (24,226.).

A csodálkozás eléréséhez csend kell. E csendben "előnyben" érzi magát Si
meonnal szemben, aki a gyermek Jézust magához szoríthatta: "Silentium tibi
laus: az a silentium, mely tele van csodálkozással: azok a néma ajkak, melyek
a szív teltségétől meg-megremegnek s indulnak mondani valamit s aztán me
gint csak megállnak és néznek s néznek: de mít is mondjanak? Kinek mondja
nak másnak, mikor Istennek oly ékesszólóan hallgatnak. Aki csodálkozik, az
be van töltve; csodálkozás betöltőttség; de olyan, hogy folyton árad s telik.
Mondjuk: nem tudok betelni: inkább az igaz, hogy tele vagyok. nem fér be
lém, túlcsordulok" (24,201.). ,.Az Oltáriszentség előtt eltöltött csendes órák, vagy
legalább hosszú percek nélkül meg nem lehetünk, mlután azokban kell lelki
életünknek egy nagyon-nagyon fontos feladatát oldozgatnunk. ti. önmagunkat
rnegtalálnunk. Lelki élet elmélyedés nélkül nincs, aminthogy önmagunkat sem
találjuk meg önmagunkon kívül, s a tökélybesülés sem esik meg önmagunkba
térés nélkül... Erre a csendes elmélyedő önalakításra, öntlszrításra s ritválto
zásra rásegít minket Jézus a szerétet szentség"ben... Az Oltáriszentség ugyanis
titokzatos belsősézet takar. s azért az áhitatnak iránya is ez a titokzatos bel
sőség! ... Az Oltáriszentség előtt elmélyedve átérzem, hogy amit Krisztus tett,
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azt nekem is tennem kell... Belelopódzik lelkembe is a magány, s megtanul
Istennel érintkezni... Aki sokat akar dolgozni Istenért s a lelkekért, s aki eI'
sősorban önmagában akar Krisztushoz s a kegyelemhez méltó szebb világot te
remteni, az fogja le maga számára a csendes órákat az Oltáriszentség előtt, s
eszközölje ott azokat a mélytúrásokat, melyekből a szellemi világ erőforrásai

fakadnak fö!. A szentek e részben mind eucharisztikusok, míndnyájan az Is
tenbe való elmerülés csendes óráinak kedvelői (8,193k.).

A ..csendes órák" sürgetőjéről tudjuk, hogy esztergomi spirituális korában
csütörtökön este gyakran úgy odatérdeit az Oltáriszentség elé, hogy a kispapok
másnap reggel is ott találták, Életének vége felé 4-6 órát adorált napjában,
de környezete azt is emlegette, hogy az indexre tétel után 3 va15Y 4 napot egy
folytában imádkozott a Legszentebb előtt. A szentségirnádások hosszú és neki
mí ndig nagyon rövid óráiban fontolgatja "az Isten gondolatainak struktúráját,
a kereszténység stílusát": ,.Melyik nagyobb mísztéríum, a megtestesülés vagy az
eucharisztia? S annak következtében melyik elfogadhatóbb ? A felelet erre a kér
désre ez: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adá; úgy szerette.
hogy az örök Logos emberré lett s evangéliummá s kenyerünkké lett. - Ez
az .extasím passusez' az extázisba eső Isten stílusa! Ez az egész nagy történés,
melyben Isten emberré lett, az Istcn-áramlásoknak, az Isten-közelségnek mín
ket térdre készítő csodálatos bemutatkozása" (24,270.).

"Csendes órákban és hosszú percekben" elmélkedik a titokról, a mísztéríum
ról: "Mintha megakadna gondolkodásom és érzésem folyama, míntha föl szív
ná és fölszippantaná minden fogalmamat az a fölfoghatatlan nagy mlsztértum,
az ember csak dadogja: o sacrum convivium! Vendégség, öröm, mélvség, titok
zatosság. egy - élet! Nincs keresztény ember, aki Krísztussal, a köztünk élő

Krisztussal igaz, szívbelí, életbeli kanesclatban nem áll, aki a titokzatos. eleven
jelenlétből nem merít, akihez nemcsak köze van, hanem teljes életközössége"
(2452). - E titok előtt csődöt mond értelmünk, az életközösséget vele csak
a hit áttal érhetjük el: ,.Mi hiszünk a köztünk élő. velünk egyesülő, lelkünket
szépségbe és üdeségbe öltöztető. minket megvigasztaló, megerősítő szerétetben.
Az Oltáriszentségben Krisztus, mint. örök és igaz szeretet jön felénk. Jön s mi
ránézünk : igaz. hogy nem értjük titokzatos valóját, s föl nem deríthetjük iriisz
tíkus leereszkedésének útjait, de érezzük, hogy nélküle nem lehetünk. s ho~

svívszakadásig ragaszkodnunk kell hozzá. Nem értjük az Oltáriszentséget. s mé
gis annyira nekünk való ez a közetséz. ez a meghittség. el. a magát adó szerétet.
Nekünk l1alr'i ez a misztérium, mínt magát közlő élet, nekünk való, mint saját
édes életünk" (13.378.).

Hinni az Oltáriszentségben - Prohászkának annyit jelent, mtnt hinni a sze
retetben (ef. 1 Ján 4,16.). Számára az Oltáriszentség maga a szereteL ..Az Ol
táriszentség az isteni szeretet jel'emző miive: merész és fönséges, színte ijesz
tő egyrészt; vonzó, kedves és biztató másrészt. E merész életmű előtt áll az ész;
be akar hatolni titkaiba, át akar törni a látszaton, a homályt meg akarja vi
lágítani, azaz szét akarja oszlatní ; letesz tehát e törekvéseiről, s megragadja
a hit világosságát, azt a lámpát, amellyel kezében a keresztény lélek a földi
élet éjjelében a jegyesre vár. Ez a lámpa nem deríti nappallá az éjt, nem
szór verőfényt, de azért világosságánál mégis szebbnél szebb, mély gondolat gyúl;
fénye hegyeket és mélységeket világit meg: csodálatos vonatkozásba lépteti az
Oltáriszentséget a tudománnyal, természettel. psztchológiával, emberi éle-ttel, ame
lyekből a hit örömlámpájának olaja szivárog, hogy szelíd fénye annál tisztáb
ban s derftőbben raavogion be a kislelkű észnek homályába. Olajat a lámpába!
Ismeretet, tudást, fölvi!ágosítást az észnek az Oltáriszentségtől" (l9.2flO.).

A nagy Szentségbe vetett hit és tudás viszonya izgatja, e kérdésre ismétel
ten visszatér: "Az Oltáriszentséget az ész nem érti; ha a racionalizmus neki
fekszik, és olvassa a Szentírást, nem boldogul, csömört kap, undor fogja el
és bámul, hogy lehet ilyeneket gondolni és akarni, hogy lehet ilyesmit hinni.
íme ez az én testem, egyetek belőle mindnvájan, ez az én vérem, igyatok eb
ből mindnyáian. Ezt nem lehet megérteni, ha az ember nem áll bele az utolsó
vacsora hangulatába. Ha mutatnék önöknek télen egy gyönyörű aranyszirmú
vagy vérvörös rózsát, és azt mondanám : íme a hegyoldal virága, elh'rmé-e ezt
olyan csodaember, ki télen született, és egy tél alatt kifejlett teljes férfi vá?
Elhinné-e ezt, akinek fogalma sincs nyárról, ki csak. a megfagyott es meghalt
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természetet látta?.. Lám, az Oltáriszentséget bele kell állitaní az Úr Jézus
passiójának előtornácába; az Oltáriszentség vérvörös rózsa, rnely trópusok alatt
nyílt, míkor az Isten szeretete delelt az emberiség fölött. Jézus szívéből fa
kasztotta a legcsodálatosabb virágokat és létesített bámulatos világot. . ; . Ne
kem az Úr Jézus Szentséges Szívét éppen a passióban kell a maga elemében
látnom; Krísztus voltaképpen azért jött, hogy szenvedjen, következőh-g bele
fektette nagy és nemes szívének összes erejét abba a nagy műbe". (17,158.)

A hitet és az észt nem látja ellentétben az Oltáriszentség körül sem. A
hitet az ész "Biztosalapjára" akarja fektetni: "Az egész kereszténység nem
egyéb. mint Isten közeledése hozzánk, s e közeledésnek szinte érintkező pontja
a kiszögellés, hol a természetfölötti világ szinte érinti a földi lét mulandóság-rnosta
partjait: az Oltáriszentség, Hogyne, hisz itt az Ur, ahol én térdelek; azért az
értelmi bizonyságnak rendületlennek s a szívbeli megnyugvásnak teljesnek kell
lennie e pont körül. Ezt a hitet akarom én biztos alapra fektetni, hogy min
denki megnyugodhassék, és ne bántsa őt a kétely ; ezt a hitet szeretném én
a bizonyosságót s megnyugvást szülő érVi'~k's gondolatok keretébe foglalni. hOR'
zavartalanul s aggodalom nélkül közeledhessünk Jézushoz az Oltáriszentségben"
(19,282.).

E hit isteni adomány, belénk öntött erény is, amelyért imádkoznunk kell:
,.Ilyen forrás. heves szökellés. vulkáni izzás, mélvség, feszítő energia az Oltári
szentség. .. Úgy nézem szökellését a csillagok közé s hevét, mely olvaszt kö
veket, világot, szirteket, keménységeket . .. hideg lelkeket... Édes Jézus, adj
hitet! - Igen, adsz; a te adományod az, de meg kell fognunk; a leveg,j Jsten .
adománya. de lélegzenünk kell; a fény is, de szemünket nyitnunk kell!" ('245)2)

Prohászka egész eucharisztikus lelkiségére jellemző az öröm és boldogság.
Ezt ma annál gondosabban kell átvennünk tőle, mert mintha ez hiányoznék sok
mai hivo lelki életéből: a szentmise, a szeritáldozás sokszor míntha csak fáradt
lelkek megpihenése volna. Prohászkától szent örömet tanulhatunk. "Az eucha
risztia körül leng, hullámzik e szerit öröm atmoszférája. Az a Krísztus fölényes
és áradozó lelkéből való; ebből a nagy hímnuszból. amely a megtestesülésben
fölcsengett minden világon át s fölött... Az Isten-tisztelet a nagy öröm... A
zsoltárok zenéje, a citera s az ujjongó lélek ezt a kultuszt hirdetik. Szerit Pál
is (FiL 4,4.). Az Úr Jézus az ő örömét emlegeti: hogy az én örömöm teljes le
gyen bennük. Azt kívánja nekünk akkor is az utolsó vacsorán. Érezzük meg
ez óriás (gígas) érzéseit; alkonyatkor is gigász Ő, felhős égen mennydörgés mö
gött is. S gondoljunk az egyházra, Ez fltvette Jézus lelkét; vére vérévé vált, s
azért énekel. Liturgiája az ünnepek Ielcsendűlő öröme, azokat üli, vagyis örül,
bármilyen sorsban s sorban legyen; az Ő napjai örömünnepek. az ő éve ünne
pek, sokszoros glóríás emlékek, hatványozott örömök sorai. El örömben" (24,222k.).

Imádás, tisztelet, szentmise

A csodálkozást, hitet és örömet a tiszteletnek kell követnie. Az imádás az,
ami a XIII. századtól kezdve jellemzi az egyház áhítatát: "Az. isteni valóságos
iel-nlétnek új megérzése vett erőt az anyaszentegyházon. a vele való kapcso
lódás diadalmas érzete ... Most látták! Látták azt az egész nagy valósánot. me
lyet az égben fátlyol nélkül, itt pedig a szakramentum fátyol ai alatt kell nézni
és látni... O van itt, ó van itt, ez volt a hitvallás, a vallomás, az ének l; a
refrén! O van itt, hát akkor trónra kell emelni, az oltárra, a román, a góL
művészet centrumába állíta ni, arany. ezüst, gyöngvös, drágaköves. gyertyafé
nyes, virágos sugárzatba... f~y indult el az egyházban a XIII. században az
Oltáriszentségnek az az alázatos és mégis tüntető imádása. Igy jutott a ke
nyeres Sakramentum az éléskamrák vászonos szegénységéből a templomok kö
zéppontjába, az oltári szekrényele ünnepi sátraiba. így emelték föl Isten-tiszte
letekben, osztenzóríumok koszorújában trónra; így vitték diadalmas fölvonulá
sokban utcákon, tereken végig a szakrámentálls Krlsztusnak Járó hódolattal"
(34,332 k.).

"Az anyaszentegyház lelkisége itt lesz Isten-imádó szeretetté. Mert hiszen
a szer.etetet nem kell sarkalIni arra, hogy imádja Urát, imádja Istenét. Imádata
az Oltáriszentség körül gyúlt lángra. Látjuk bár, hogy a földön járva elvétve
talál imádókat; voltak vakok, akik látni kezdettek, és éppen azért, mert lát-
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tak, leomlottak az Úr Jézus lábalhoz. De a kereszténységnek nem lett liturgiá
ja csak az Oltáriszentség körül; nem lett közös Isten-tisztelete, csak az Oltári
szentség tiszteletében... Az eucharisztia a hala imája, azaz ima, amely az em
beriséget és minden véges lényt Isten iránt eltölt; az anyaszentegyház: csak
egyet lát, a há1.át, az Oltáriszentség titkát; a szenvedélye oda vonja, Az Oltári
szentség körül fonta az isteni imádás koszorúját. A név rajta maradt a szent
ségen : itt imádunk hálásan, itt hódolunk föltétlenül" (19,302.).

Az "imádó zsenialitáson" (24,250) kívül még más érzéseket ís követel "az
adorál.ó lélekről" (24,270.): "Az Oltáriszentség iránti áhítatunk négy követelmé
nye: Az első követelmény a szívtisztaság ; ez a legigazibb, lebédesebb Isten
tisztelet, úgyis, rnínt előkelő, nemes lelkület, mely ~gyedül méltó arra. !;ogy
az Úrhoz közeledjék... A második Követelmény a mély alázat. A lélek bár
tiszta, mégis az az érzés tölti be, hogy nem tud hová lenni a leereszkedő Krisz
tussal szemben .. A harmadik a gyengéd, édes vonzalom az Úr Ielé ... Ki a
'Tís-a vizét issza, vágyik annak szíve vissza: mennvivel inkább vágyik az Isten
vígasztalásainak folyamához... Negyedik követelmény az engesztelés szelleme,
Akit úgy szeretünk, annak fölajánljuk összes szimn:itiánkat... bántalmait is
szavünkön viseljük" (B,196.). A szentmíse egyéni lelki életéne.c gyújtópontja:
"Mily kegyelem ez a mindennapi reggeli csend, ez a mise a kápolnában sek
restyések, locsogásole rrélkül l Ego dilecto et dllectus meus míhr i Azért benső

ségesen ken Imádkoznom. repesnem. szárnyaimat csattogtatnom. nemcsak ma
gamért .. ; sokakért" (24,72.), "Jólesik térdelnem a virágos bokrok között, néz
nem titkukat... Már úgy értem, azt a szimbolizált, letnl.art erőt, valót, életet ...
De gondolom, hogyha sztmbólurnról van szó, hát a legédesebb az eucharisztia,
először mint áldozat, azután mint szentség" (24.314.).

A szentmísét igyekszik megmagyarázni nekünk: "Istennek imádás sálrIo
zat jár, mert végtelen nagy s a teremtmények megsemmisülésében is imádandó
fölség ő; s szinte természetes, hogvha áldozatot kell neki bemutatnunk, akkor
bizonyára a legszebb lélekre, a legértékesebb gyöngyre, a legtökéletesebb szívre
vetette tekíntetét, s azt kívánta meg. Jézus tudta, hogy e viraghullásnak, e
szív megtörésnek. ez odaadásnak most üt az órája. Tudta, hogy az ő lelke na
zarénus vagyis virágos lélek, melynek le kell törnie, hogy az Isten elé tehesse
ki szeretetét; tudta, hogy az ő szíve az a forrás, melyet át kell döfni, hogy a
válcságnak s a tisztulásnak vizei árasszák el a földet. S míután ezt tudta, azért
a ragaszkodó baráti szeréteten kívül Jézus Szívét az Urvacsoránái az Isten-sze
retet áldozatos lelkületébe, II magát engesztelésül fölajánló szívnek lelkesülése,
az áldozatnak alázata s az Isten kegyelmét kiesdő léleknek Imádságos hangu
lata töltötte el" (19,296.).

Másutt így fejti ki gondolatát: "Végig az életen s a történelmen s az ern
beriségen az az odakötöttség Krisztus keresztjéhez, hogy a Golgota lett a i'i/ág
sarka, ott fordul, s az a napja, s attól ékd, s Isten lesz a megmondója s 3
kinyilatkoztatója az utolsó ítéleten. Ott meglátjuk, hogy a szerit vér és áldása
és tüze, mint ette bele magát a világba s mint emelte azt. L~OS és azutan ...
azután ebben az istenséggel érintkező temeszetfölötti rendben 11 közöttünk élő

Krísztus, az eucharisztia.. Mint csoportosul körülötte, mint láthatatlan, fajsúlyuk
szerint rendező erő hatásától rnínden abban a terrnészetfolöttí rendben ! Az
eucharisztia a központ, a súlypont, az isteni élet mélységeinek lüktető forrása;
vagy tengerszem, vagy óceán. Mernoria mtrabilium; a miserícors et míserator
Dorninus itt adta ki erejét. s koszorúzta meg fehérségével s a szent bor tüzé
nek fényeivel örök szeretetét. Mélységes tisztelet az Oltáriszentség iránt; azt el
nem engedhetjük. Szent isteni udvar: convivium, ahol az Úr ül elöl ..." (24200.).
Azt a hitigazságot, hogy a szentmise a ke1'esztáldozat megjeZcnítése, számtalan
szor megtaláljuk Prohászkánál: ,.A szent kereszten az nr Jézus engesztelő ál
dozat; vérét ontotta, s meghalt, hogy eltörölje a bűnt, s levegye a lelkekről a
terhet, melyet csak ő tud levenni. A szentmísében ugyanaz az áldozat folyik.
Jézu<; föláldozza magát, testét, vérét; itt az áldozat a bűnért van, s '.JgYd.1aZ
az ereje kihatása. azzal a különbséggel, hogya szent kereszt vérontásban. itt
ped;.~ az engesztelő Úr Jézus a kf'nyér és bor szfne alá alázva magát. dicsősé

géből kivetkőzve bűnös, vajúdó, tehetetlenül bukdácsoló testvérei köréból kiált
Istenhez, Azt kiáltja velük: bűnösök. nyomorultak Isten haragiának gyerme
kei. s'7.ent,szent, szent az Isten! S ezt kell élénken s mindig előtérben 1átnunk : Krísz
tus itt van, s itt éli át az imádás, az engesztelés érzéseit" (2.f,381.). Jézus en-
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gesztelő érzületének a mí lelkünkből is az enqeszteiés áhitatát kell kiváltani a :
"Azért tudjuk közvetlenül, emberi indulattal szeretní .Iézust az Oltáriszentségben,
m-rt minden tekintetben az emberileg érző szívet tiszteljük körünkben: ez a70
embertleg énő szív kelti fel a szerető lelkekben az engesztelés áhitatát. O élesz
szük magunkban ezt az életerős érzelmet" (10.9!).).

Megváltásunk gyümölcse

Fölvet! a kérdést: ..Miért járunk szeutmísére, Jézus Krtsztus áldozatára?
Azért. mert a megigazulást tő'e kapjuk. s azt a világot. t-stet legyőző, s rnín
ket szépssgbe rnost, majd halhatatlansáaba később öltöztető erő~, tOle kapjuk"
(24;370.). Ha volt Magvarországon. ilki sürgette a gy~kori szentál,dozást. alu von
zóan tarta elénk a jó szeritáldozások g~ ümölcsét, hát Prohászka az: .,Enni kell
és inni, magunkhoz kell Jézust v-nni, belőle kell élni! Míly erőteljes, hatal
mas kifejezése az emberi lélek örök vágyának Isten után. Homér szerint 'IZ

ember kitátju lelkét, mint madár a csőrét, az nr után; a zsoltárokban ki-ki
tör a lélek vágya, s a zsoltárok el nem évülnek ; Descartes így imádkozik, és
Nietzsche is mondja : Wir ha'ten es nicht langer aus ... s 'Tolsztoj Irja: mint a
fészekből kiesett madárfi ik, úgy sipog a lélek Isten után. S Jézus ez erős vá
gyat sz-mtesítí, és fokozza, s rnondja ' igen. igen ennetek kell, innotok kell az
Istent: azért i.s vettem testet, hogy ne csak testvéretek, de lesti-lelki táplálék
tok legyek. Eayétek, Igvátok ; maradion bennetek, egyesüljetek vele; a nemze
d"'kek svenvedélves éhsége s siralmas epedése lelketekben elsimul, s végtelen,
édes erős érzés boldogít maid titeket' (6.248.).

A szent áldozúskor a krísztust élet árad belénk. "A szentáldozásnál - íria
- két ember találkozik: a királyt ember, ki mennyegzős örömet akar közölrri
velünk és HZ utcáról behívott tömegember, kinek nagy szüksége, de semmi
jogigénye e kiváló kegyelemre. Jézus az erő és az éjet így jön felénk: ép, erős,

üde, friss, mint a harmatos fenyőerdő; ki nem fáradt, mint a hegyi patak, len
dületes, mint il királyi sas, s lejön, s e lelket akarja közölni velem, a lápos
alföldek lakójával. Tudom, hogy ő azért jön, érzem ruhája illatát, megcsapja
lelkemet HZ erő s életteljes szellem. Be jó ez; kinvitern számat s teleszivom
lelkemet leheletével. - Mi az eledel ezen a mennyegzőn? O maga: nem va
lamiféle tan; azt mások is adják, hanern az ő életárama. mely belőle felénk
hat. Mondatokban lehet ugyan kifejezni, amilyenekből áll az evangélium, de
az is csak szó az életről, lelkületről, érzésről. szellernről ; maga ez a lélek és
élet a mennyegzős eledel. Ezzel telek el, midőn . áldozom. Szebb, erősebb élet
van bennem. Tehát nem szó, nem rnondat, hanem vér, meleg lelkesülés, öröm
az az étel, melyet az Oltáriszentségben voszek. Ez a tüzes vér kilocsolja, kié
geti tísztátalanságomat, ez mely buzgóvá, aktívvá tesz, ez a lelkesülés .Iölvídít,
ez az öröm bátorrá tesz harc és kísértés ellen. Lélekkenvér. édes kenyér, pa.nis
pinguis" (7,14.).

Prohászka részére az Oltáriszentség elsősorban táplálék: "Mi a szentáld(1zá~?

Az emberi lelkivilág tápláléka! Ami munka folyik, az életért folyik: a föld
barázdái a kenyérért vannak föJh asogatva, a napsugárt, mint áldást a búza
mag aranyában vesszük, s ami feszül, dolgozik, ~-iz az életért van. Hát akkor a
szellemi. a lelki életben, mit jelent a Krisztusból, a Krisztussal való élet, 
a belőle való táplálkozás? Jelenti az életfolyamatok tartalmát s erejét; lelke
ket táplál, erősít, emel, tökéletesít. Ha egyetlen egy szent ember munkatelje
sítményét veszem, az amivel magát jobbá, nemesebbé tette, ha azokat a har
cokat elszámlálom, melyeken keresztülvágta magát, s a zátonyole. szirtek között
erős, ügyes kézzel forgatta s vágta az evezólapátoi s nem lehetett a nélkül - s
mégis a szentáldozás ezt mínd, mind magában foglalja, ezt mondja, ezt adja,
mindenrc telik belőle" (24,52.).

"Az Oltáriszentségben... közvetlen közelünkbe ereszkedett az Úr... De a
közellét nem elég. Nem elég, hogy itt legyen, nem elég, hogy érintsük öt; több
kell neki is, nekünk is... élvezni kell az Urat. Az Oltáriszentségben H szere
tet űnnepelni akar, s föl akarja szítani az embernek összes érzelmeit s be
le akarja állítani az Urat az ember lelkébe úgy, hogy ne csak a lélek bírja
el . őt, hanem a lélek minden húrja reszkessen s a szívnek melegétől fl vér is
fölpezsdüljön. Egyesüljön a hi'üó az 'Orral úgy, hogy az egész ember örüljön neki.
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Igen, az egész ember! Mert az ember nemcsak lélek, az ember érzés is, indulat
is, kedély is; az ember sajátságos szövedéke észnek és szívnek, ténynek és
melegnek, indulatnak és érzésnek . .. emberi különlegesség l S ezt az egész em
bert kívánja, és közel ítí meg az Úr úgy, hogy szól hozzá, szól lelkéhez, szívé
hez, áraszt' reá fényt is, meleget is, s ki akarja elégíteni a lelket érzelmes s
indulatos természetében is" (18,173.).

A szeritáldozás kegyelmeit fijl kell dolgoznunk magunkban: "A szentáldo
zást, mint evést (valóságos evést). táplálékot, erősödést, Krisztussal p~yesÍJlést,

elváltozást, s acibus grandium-hatás megérzését átgyúrnunk, magunkká gyúr
nunk" kell (24,216.). - "Aki az Oltáriszentséget veszi, az Úr Jézusnak testét és
lelki világát veszi, s ennek vételére kell iparkodnia. A szeritáldozást jól végezni
azt fogja jelenteni, hogy az ember szívvel-lélekkel a dolognal van, ennek nagy
hatásánál. Krisztusnak belénk ereszkedésénél s az isteni erőknek bennünk va
ló megszállásánál. Ezt a megszállást, mínt valami nagy benyomást akarom ven
ni. Mint aki valami nagyot és fölségeset meglát s annak igézetében áll ... Krísz
tus jön hozzám fényeivel s bár a megazentelő kegyelem áliapotában vagyok,
míkor őt fogadom, ez a kegyelem bennem megnő éppen a szakramentumnak
a bensőséget, az íntímítást, az egyesülést s a lelki egységet szimbolizáló jel
lege folytán ... Az Úr Jézus elé nem is 'virággal kezünkben, hanem az égő csip
kebokor egy tüzes, virágos ágával kell lépnünk, lelkünk lángba boru'ásával"
(24,262.).

"íme az eucharisztia semmi egyéb, mint egyesülés. Az eucharisztiában a
kenyér színe egyesülésre hív: egyetek, de vigyázzatok, hogy az evés csak Egye
sülést sürget, egyesülést, ahogy a lelkek, a szívek szoktak egyesülni. Letkek ak
kor egyesülnek, ha egyet gondolnak; szívek akkor egyesülnek, ha egyet éreznek;
az emberek akkor egyesülnek, ha szerétetben egyesülnek. Mi az Úrvacsora? A
lelkek egyesülése a gondolatok közlésében. szívek összeforrása az érzelmek egy
ségében. Mi az igazi szentáldozás ? Krisztus gondolataival való töltekezés, Krisz
tus érzelmeitől való fölgyulladás, Krisztus hasonmásának kiverődése a szernen,
homlokon, ajkon, beszéden, szeretetcn, szíven, életen, az egész életen, az egész
emberen. Megvan tehát a program. hogy kell áldozni. Aldozni úgy kell, hogy
az ember lelkét eltölti az Úr Jézus gondolataival. Úgy menjetek áldozni, mínt
akik mennek fölvilágosodni, s ugyanakkor nyugodni az Úr Jézus gondolatai
ban" (19.287.).

Ebben az egyesülésben közli velünk a szeritáldozás Jézus erényeit: "Legyetek
meggyőződve sehol sincs az erény annyira otthon. mínt az Oltáriszentség atmosz
férájában ... Ott megtaláltok mindent, ami az erős lelki élethez kell ... Mert a
léleknek az kell, ami az oroszláanak. ami a halnak: végtelen, boldogító szabad
ság! Nem sötétség, nem lebuj, hanem napfény. É'l mi az életre nézve a nap
sugár, az áttetszőség? Azok a nagy fölséges gondolatok, melyek lelkünkbe te
remtenek hatalmas világot, azt az öntudatot, hogy Isten van veled, te szabad
lény vagy. Krisztus van veled, többet mondok, Krisztus van benned... Te a
szabadság gyermeke... az Isten gyermeke, az Isten temploma vagy" (17.294.).

Prohászka nem győzi ismételni, hogy a szentáldozástól át kell változnunk,
a szentáldozásnak meg kell látszódnia életünkön: "Legyünk az eucharisztia ele
ven bizonyítékai buzgó életünk által, meíyet az Oltáriszentségből merítünk. Vál
tozzunk el tőle. A mi gondolataink ínürmae provídentiae, gyönge gondolatok;
amelyekben nincs meg a hitnek világa; ketely gondolatai, világias, földies gon
dolatok, melyekben nincsen lendület; nem értjük meg, mire való az eucharisztia.
Ki kell váltani az Úr Jézus gondolatait. Igaz, hogy megtette ezt már az isteni
Megváltó. mert az evangélium csupa isteni gondolat emberi kiadásban, csak
hogy az Oltáriszentségben ezeket a gondolatokat, nuntegy tüzes bélyegzővel

nyomja be lelkünkbe. Nekünk az eucharisztia az isteni, krisztusi életnek orgá
numa; magunkhoz vesszük és élni Rezdünk. "A szeritáldozás mindegvlkünket
Krisztushoz kapcsol: Ha Jézus és. a hívek köztí kapcsolódásról s az emberi szív
nek arról az igényéről van szó, hogy Istent mi nemcsak hinni s nemcsak imád
ni akarjuk, ezt a kapcsolatot sehol sem teremtette meg az Úr úgy, s ezt HZ igényt
sehol sem elégítette ki úgy, mínt az Oltáriszentségben, ahol a köztünk jelenlevő

s miriket tápláló Krisztussal életszövetségben, ,communló'-ban állunk. Nincs olyan
szentség, mint az Oltáriszentség, egy szentségben sincs meg az a páratlan kap
csolódás Krisztussal, mint az Oltáriszentségben" (9,173.).
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A szentáldozás révén egymással is egyesülünk: "Az eucharisztia vételében a
Krisztussal való egység és kapcsolat nyer kifejezést: Krísztus egyesü! velünk
s azt a közelséget. kapcsolatot s egységet, mely közte és közt unk fennáll, ta
núsítja s nyomatékozza s megújítja. Minden áldozás megujítja azt, hogy egyek
vagyunk s közösségben' élünk. Minden áldozás egy törekvése Krísztusnak a
velünk való egységre; kifejezése, hogy Krisztus a fej s mi tagjai... egy test ...
A kegyelmi tan, hogy Istennel kapcsolatban vagyunk, az eucharisztiában Iolyto
nosságot, új meg új megerősítését találja. Az Istennel való közösség az eucha
risztiában megkoronázódik, az egy test ('S egy tet. a közös élet va!ósáUG szem
beötlő lesz. Egymáshoz tartoznak, kik Krisztust veszik, 'ahogy egymáshoz tar
tozik a fej s a test. A tagokat nem lehet a testtől el választani s a Krisztussal
egyesülőket Krlsztustól' (24,266.).

Igy az eucharisztia az egyház legjellemzőbb titka, "mert végső, remeklő ki
fejezése a természetfölötti rendnek a földön: az Isten leereszkedésének dia
dala, az Adámmal társalgó, a pátríarcháknak megjeleno, a prófétákkal vízióban
érintkező, a zsidó népet tűzoszlopban kisérő, a sechinában Jelenlétével boldo
gító, a köztünk lakozni akaró Istennek titokzatos odaadása. Az Ernmánuel név
nek, az Isten-velünknek páratlan megva'ósitása... íme tehát atermeszetfölötti
rend betetőzése s kivirágzása e szerit titokban: a supernaturalismus non-plus
ultra!" (18,177.). :

JÁNOS ÉS POLIKÁRP

Emlékezés Radó Polikárpra
SAÁ D B É LA riportja

Riporter: Radó János Polikárp életpályájának különböző fordutóin, jubiletÍ
main és halálakor sokan szóltak már a professzorról, a nemcsak nagy tudású,
de oktatónak is kiváló teológusról, :3 liturgia tudományának az egész katolí
kus világban ismert művelójéről Mindez azonban Polikárp volt, vagy ahogy
férfikora kezdetétől ismerősei nevezték a kissé lompos iárású, valódi koránál
nundig öregebb benyomást keltő, nyúlánkságát, maaasságát hajlott háttal csök
kentő szerzetes papot: Póli bácsi. De ki volt János, amely néven a keresztség
ben Isten gyermeke lett? Milyen volt mínt egvszerű, hivő keresztény katolikus?
Ezt kutattam pályája állomásait vizsgálva, dokumentumokat gyújtve, tanúkat
keresve, hogy a tényeket beszéltethessern róla. A legidősebb tanú, akit megszó
laltathattam, Szunyogh Xavér volt (született 18g5-ben).

Szunyogh Xavér: Radó a hatodik osztályból jött a rendbe, 19B-ben, de már
akkor úgy tudott héberül,. hogy az Ószövetséget eredetiben olvasta. Én, mint
tanárjelölt, növendékt.ársaimmal irodalmi csoportot szerveztem, amelynek az volt
célja, hogy lefordítsa a bencés irodalom jeleseinek művcit, Akkor ugyanis a
rend csak két magyar könyvet tudott a kezünkbe adni: Szentirnreí Márton
1880-ban kiadott s részben elavult Szent Benedek életrajzát és Mázy Engelbert
könyvét, amely nem is a benedeki, hanem az általános szerzetességről szólt;
tulajdonképpen kivonatos fordítás volt, azzal a céllal. hogya beuroni irányza
tot az akkori magyar irányzattal összeegyeztesse, Polikárp lelkesen csatlakozott
irodalmi munkaközösségünkhöz. Később mindketten Budapesten a bencés gím
názíumba kaptunk beosztást. Szebánk is egymás mellett volt, s gyakran beko
pogtunk egymáshoz, hogy feketekávé vagy "űdító ital" mellett - P'")li szavai
szerínt - ,.rögeszmecsel'ét" végezzünk. Hol az én prédikácíóm témáját és fel
dolgozását beszéltük meg. hol az ő könvvének problémáját gondo1tllk át. 6
akkor biblikus, én liturgikus voltam, Políkárnnak az Ó- és Újs,-övetség ismer
tetése volt a szívüzve, majd ml'!gírta a Szentírás népszerű kiadását. Enzern a
szentbenedekí lelkiség tanulmányozása és ismertetése vezetett el a lituraíához.
Lefordítottam a Míssalét ; kéziratát Polikárp nézte át és segített saltó alá ren
dezni. És ekkor úgy alakultak a dolgok, hogy szakmát cseréltünk. Engem a
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Regula és a liturgia elvezetett a bibliához, Polikárp pedig a hittudományi ka
ron a liturgia tanára lett. Nagy nyelvtudása, bámulatos emlékezőtehetsége. hi
hetetlen szorgalma és munkahírása szaktárgva kiváló tudósává tette; kétkotetes,
hatalmas latin nyelvű munkáiát az eeész vI1~~ Iiturqikusaí ismerik és elismerik.
Bar én is megmaradtam líturzíkusnak annyiban, hogy a lituraíkus apostolság
munkasa lettem. A lelkészkedő papoknak biblikus prédikáció-vázlatokat adtam,
részt vettem a Szentírás Egyesület megalapításában, bíbhkus telkizvekorlatalm
ból négy kötet nyomtatásban is mevjelent. Egyébként nemcsak stafétabotot vál
tottunk. ban--m felszerelést is cs"r';lWnk. Én átadtarn nejei jeayzeteirnet, aho
gyan a Ward Kollégium főiskoláján húsz éven át a hitoktatójelöltnőket ok
tattam. ő pedig nekem. adta összes biblikus könyvét.

/Riporter: Láttam egy fényképet. amelyen KUMr Flóris és Radó Polikárp
között á'I Szent Benedek Leányai tiszaújfalui anyaházának udvarán.

Szunyogh: A húszas években a rendi nagykáptalan elfogadta az oblációk Iel
újítasát. Az oblátusok és obláták Szent Benedek világban élő fiai és leányai,
akiket nem fogadalom, hanem fölajánlás kapcsol a rendhez. Ezután megkezdtem
az oblációk szervezését Kecskemét-Máriavároshan Balázs Benediktával. azután
Kőszegen. majd Jándi Bernardin apát felkérésére Celldömölkön. Amikor Kühár
Flóris lett a celldömölki plébános, lelki gyermekei köz '.il Berecz Erzsébet és
Hajós Ida még két társukkal szerzetesi kőzös életre éreztek hivatást. s első

sorban az alföldi tanyavilágban, az altkori "magyar Afrikáb.m", a nagvon el
hanyagolt hivők között kívántak tevékenykedni. Steer Ferenc földbirtokosban jó
tevőre és segítőre találtak: megkapták tőle a tiszaújfalui Jószágigazgatói hazát
a nagy kerttel. Flcirissal együtt szerkesztettük meg szabályzatukat, nevüket,
"Szent Benedek magyar' leányai", és adtam - ezért is hívtak .Jceresztapú
nak" -- lelki gondozásukban tevékenyeri és irányítóan részt vettern egészen
intézményük megszűnéséig, Polikárpot is megragadta a nagy ée felelősségteljes

míssziós feladat, amelyet a "magyar Afrika" kínált. Plórlssal, vagy őt helyette
sítve sokat dolgozott, és így természetesen adódott, hogy FIóris varatlan ha
lála után a rend őt nevezte ki igazgatónak.

"Mors bona, nihil aliud"

Riporter: Ön most is Pannonhalmán él, s ott élt újra 1971. szeptember 8-tól
haláláig Polikárp is.

Szunyogh: Igen, életünk végén .újra együtt voltunk. A rend nagy megbecsü
léssel és szerétettel fogadott és gondoskodott rólunk. Többször sétálgattunk is
együtt. Legemlékezetesebb közös sétánk talán az volt, amikor elmondtam neki,
hogy aranymisérn alkalmával Zrínyi Míklós "sors bona, nihil aliud" (jó sze
rencse, semmi más) jeligéjét egy szóval megváltoztatva a "mors bona, nihil
alíud" (jó halált, semmi mást) [elszót választottam magamnak. A Kovács Vince
püspök jubileuma alkalmából rendezett lelkigyakorlaton is erről elmélkedtem, s
azóta minden este ez az utolsó fohászom, hozzákapcsolva. hogy "adj Uram örök
nyugodalmat nekem". Az akkor már teljesen vak Polikárp fE'lém fordította ar
cát. ..Ezt én is elimádkozom majd és hozzáteszem: És az örök világosság fényes
kedjék nekem." Most már bizonyára látja ezt a fényességet.

Riporter: 1974 öszén, nem sokkal novemberben bekövetkezett halála előtt

Políkárp végre rászánta magát, hogy kezébe vegye a mikrofont és válaszoljon
rendeársa. Solyrnos Szilveszter kérdéseire. Két teljes kazettát vettek föl tőle,

180 percnyi szöveget, Ez a három órát kítévő "előadás" mégsem teljes: félbe
szakította a halál; nem jutott túl a gyerekkorára, rokonaira, ifjúságára való
emlékezésen. Egyébként ez a sok gonddal készült emlék is tanusítja, mennyí
figyelemmel vette körül háromtagú "testőrsége": Solymos Szilveszter, az ügy
intéző, íródeák és titkár, Nemes Vazul, a sétáltátó partner, akivel kora estén
ként, a napi séta után szellemi vi.adalt rendeztek, görögül olvasták az evangé
liumot; helyesebben Vazul olvasta, Polikárp pedig hallgatta és ellenőrizte a
hangsúlyokat, a kiejtést, s aztán összevetették. hogy egyformán jól értik-e az
eredeti újszövetségi szöveget, A harmadik Isóffy Huba, jelenleg a gimnázium
matematikatanára tanítványa volt Polikárpnak. Öt talán főképp az vonzotta ná-
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la sokkal öregebb rendtársához, hogy Polikárp saját, magnón tett vallomása
szerint az iskolában nagyon jól érezte magát, és boldog volt, amikor "eljött
a betűk ideje", a számtant azonban nem szerette, az algebrát még h.evésbé,
noha a jelest azért ezekből is megszerezte. Ami viszont olvasmány volt, az
mindig és minden mennyiségben érdekelte. Édesapja csak egyszer tett kísér
letet, hogy az iskolai feladatból kikérdezze. Polikárp 75 évesen is élénken em
lékezett erre a nagy jelenetre. A kakas és a tyúk volt feladva. A kisfiú elol
vasta a két Iapnyi. tyúk és kakas képével ékes szöveget, majd azon nyomban
szó szerint elmondta a leckét. "Apám nem kérdezett 16. többé soha" _. hang
zik a magnószalagról vallomása. amihez kis szünet után mosolygós hangon
hozzáteszi: "Általában első olvasásra meg tudtam jegyezni mindent, ami)
akartam".

A sorsdöntő magiszter

"A keresztségben Chrisostom János nevet kaptam, csak később jöttem rá,
milyen nevezetes Szent János lett a védőszentem" - mondja vallomásaiban.
Nagy hálával emlékezik szüleire, akik kettős anyanyelvűnek nevelték. Anyja,
ha kettesben voltak, németül beszélt vele, apja magyarul. Az utóbbi pedagó
gus volt, és vigyázott rá, hogya kisfiú kettős nyelvtudása párhuzamosan' és
azonos ütemben fejlődjék. Korán megkapta a Gullívert németül, eleinte kér
dezhette a szót, amit nem értett, aztán apja hamarosan megtanitotta a szótár
használatára. Szülővárosában, Sopronban járt iskolába. Amikor novíciusnak je
lentkezett, már franciául is, latinul is tudott, szepen megtanult ez iskolában
görögül, sőt magánszorgalomból héberül is. Tizenhat éves korában (ígv jellemzi
magát) beesett mellű, görbe tartású emberke volt. Pannonhalmán külön orvosi
vizsga után döntötték el, hogy fölveszik a rendbe. Tanárai közül különös me
legséggel emlékezik Mérey Kálmánra, dicsérve nyelvtanítási művészetét. Hálá
san gondol magiszterére, Horváth Adámra, aki ,.külső szigora mögött" - mond
ja - "jóságos és igaz ember volt"; amikor kellett, míndig ott állt mellette.
Az ő határozott támogatásának köszönhette, hogy nem kellett középískolaí ta
nárnak menníe, hanem teológus lehetett és Innsbruckban tanulhatott. Solymos
Szilveszter kérdésére. kit em1.íthetne ottani tanárai közül, a szalag sokáig üre
sen jár, s néha mintha Polikárp nehéz töprengésre valló, a szokásosnál han
gosabb lélegzését hallanánk. "Ha~yjuk" - próbálja kísegítenl a kérdező, mire:
"Dehogy hagyjuk!" - szól a méltatlankodó, emelt hangú válasz; maid Polikárp
sorolni kezdi az emlékezete mélvéről kibányászott neveket. Közülük itt csak
Michael Gatterét érdemes említenünk: ő volt a népliturgia első apostola, és
Polikárp az ő témaköréból írta doktori értekezését Az anglikán miseliturgia
forrásai címmel.

Kritikusan emlékszik ifjúkora lelkipásztorkodásának alacsony színtjéről, II
jozefinista szellemről. amely a monarchíához tartozó Magyarország területén
uralkodott. pedig akkoriban X. Pius úlításai már nyilvánosságra kerültek. ..SoP
ronban gyónni csak abarátoknál - emlékezik vissza - a dominikánusoknál le
hetett. Az úrnapi körmenetek azonban nagyszerűek voltak. kivonult a díszszázad,
minden áldásnál dísztűz dördült, a gyerekek sírtak, a galambok Ielrepültek."

Még egy név van, amelynél. mert tanítómesterének nevezi, szívesen és hosz
szan elidőz. Niszler Teodóznak hívták, Győrszentlvánon volt 5000 katolikus plé
bánosa: őmellé került innsbrucki diplomával, "hitoktató lelkész" címmel az új
misés Radó Polikárp. "A kirobbanó erejű fiatal pap - mondja magáról félszá
zad múltán -, akiben színte füstölgött a frissen szerzett sok teológiai tudomány,
újitani, mindent jobban akart csinálni. főnöke pedig hagyta. Például külföldi
nél dák nyomán felfedezte rnint lelkipásztori eszközt. a családlátogatást. Neki
kezdett, anélkül, hogy a leülföldön szerzett tapasztalatokat ismerte volna. "Fre
netikusan megbúktam vele - mondia --o Adóösszeírot vagy kit seitettek ben
nem, gyanakvással fogadták." A Icudare miatt még ő panaszkodott a plébá
nosának, amiért megengedte neki a sajátos vállalkozást. ..Pedig ha ellenzi, ret
tenetes vitába kezdek vele - ismeri be őszintén. - Ezért nem ellenezte, hogy
tapasztaljam személyesen." Niszler Teodózt különben a principálisok mintaké
péneknevezi, aki a háztartását vezető édesanyjával igazi szeretetközösséget te-
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remtett a plébánián. Polikárp pedig - Pichler bécsi teológus hitoktatási szak
munkáját alkalmazva a magyar elemistákra - itt szerezte első hitoktatói si
kerélményét: mesélve mondta el a bibliai történeteket a gyermekeknek, akik
rajongtak érte. Aztán áthelyezték Pannonhalmára főiskolai tanárnak ...

Idáig, életének míntegy a harmadáig jutott el a magnószalagon Polikárp.
Pedig Pannonhalmán is volt alkalma rá, hogy mlnt hitoktató sikeresen md
ködjék. A faluban, Győrszentmártonhan ma Pannonhalmának hívják 
tanított hittant. Sikerült találnom két akkori 13-14 éves lánykát, jelenleg nagy
mamát. aki máig sem felejtette el.

Az első Gaál Bálintné, leánynevén Fehér Erzsébet. 1914-ben született Győr

szentmártonban, jelenleg budapesti lakos, mert egyik lánya Budapestre ment
férjhez.

Ötpengős angyal

Gaál Bálintné: ..• örülök, hogy valakivel beszélhetek az én szerétett hítok
tatómrol, Polikárp úrról, vagy amint engedélyével később szólíthattam, Páli bá
esi ról. Szerintem mindenkiben tiszteletet keltő, tekintélyes ember volt. Szívből

jövő szavakkal, szeretetével szinte magához láncolt bennünket. Még anyagi se
gítséget is adott annak, aki rászorult. Az én kisiskolás koromban bizony ilye
nek is bőven akadtak. Az elemi iskola negyedik osztályátál tanított. Szerette
azokat, akik értelmesek s akik jól tanultak, de nem becsülte le azokat sem:
akik elmaradottak és szegények voltak, mert ezek voltak többen és bizony, ha
eszesek voltalt is, nem tanultak, mert akkor úgysem lehetett, csak dolgozni a
szegényeknek. Kevés örömük volt. Karácsonyi játékot míndon évben rendez
tek a nővérek. Úgynevezett élőkép is volt, ahol angyaloknak, pásztoroknak is
yolt szerepük. Ezzel persze eldicsekedtünk a hittanórán. Páli bácsi megkérdez
te, nos lássuk, kik lesznek az angyalok? Felálltunk, akik szerepeltünk, akik
nem, ülve maradtak. Tovább kérdezett: "Mi szükssges ahhoz, hogy valaki an
gyal legyen?" Én azt feleltem: ,.Öt pengő." Ö haragosan nézett, mert úgy gon
dolta, locsogok, de én továb~';zóvivősködtem, hogy igen, ruha és egyéb hasz
nálatí dolgokért kell hozni a pénzt, aki nem hoz, nem' lehet. angyal. No, ő

akkor kiválasztott a rászorultak vagy a nagycsaládosok gyerekei közül, aki csak
angyal akart lenni s akiknek ez az öröm még nem adatott meg, és befizette
helyettük a pénzt. Máskor elsőáldozásra vett fehér ruhát egy-két rászorulónak,
kis cigánylányoknak is. Boldog volt, ha örömet szerezhetett valakinek. Szokta
is mondani a tanítás alatt, hogya gőg, a nagyravágvás, a rátartiság nagyon csú
nya dolog.

Riporter: Rolly Gézáné Köntös Margit győrszentmártoni születésű, jelenleg
egri lakos. Kettős minöségben is tanú: mint Polikárp tanítványa a IV. elemitél ;
később pedig - mert többször ellátogatott Pannonhalmára - tanúskodik az
utolsó évekről és a temetésről.

Rolly Gézáné Köntös Margit: 1926-ban a III. polgáriban tanultunk egyház
történetet. Lenyűgözőerr tudott magyarázni. Nagyon komolyan vett bennünket, de
mí is úgy néztünk fel rá, mínt fiatal tudásra, hisz akkor már ilyen híre volt.
Akkoriban még egy 13 éves kislány nem volt olyan tájékozott, mínt manapság,
s amikor azt tanultuk, hogy kis Pipint fia, Nagy Károly követte a trónon, én
nagyon komolyan és ártatlanul megkérdeztem: "Tanár úr kérem, hogy lehe
tett Kis Pipinnek Nagy Károly nevű fia?" Jót derült a kérdésen, megdicsért,
hogy ennyire figyelek, s persze megkaptam a bő magyarázátot. Ezt később, pan
nonhalmi látogatásaim alkalmával elmeséltem neki, mert mindig vallatott: "Mi
Iyen tanárotok voltam? Szerettetek?" S mikor azt mondtam: "Inkább tisztel
tük" - felrnordult : "Az baj, akkor mégsem voltam igazán jó tanár. Pedig na
gyon szeréttem kislányokat oktatni, mert ők sokkal fogékonyabbak a hitbell
dolgokra. mínt a fiúk." - 1927-bén szartartástant tanultunk tőle, Ez volt az ö
igazi területe, mert átnyúlt a liturgiába. Akkor még latinul végeztek mínden
szartartást. de mí mindent tudtunk követni az ő magyarázatai alapján és
később a Missaléból. Pannonhalmán szerettem meg örökre a gregoriant. A pol
~ári iskola magánjellegű volt, vizsgázni Esztergomba kellett mennünk, a Szat-



márí Irgalmas nővérek vízivárosi zárdálába. Elkísért ts is bennünket, nagyon
büszke volt, hogy bízonyítványom tiszta kit1nó lett. A polgári elvégzése után
rossz anyagi körűlmények közé kerültünk, s ezért - korengedéllyel - a szent
mártoni postára mentem dolgozni. 1934-ben Mónfőcsanakra küldtek helyettes
postamesternek, ekkor kerűlt Radó Polikárp Csanakfalura plébánosnak. Vizítelt
a postán, s nagy meglepetésére volt tanítványát, engem talált ott. Kérte, hogy
látogatását majd csak akkor víszonozzarn, amikor édesanyja is megérkezik Sop
ronból, mert nem akarja, hogya falu szájára. vegyen bennünket ... Ez időben

is, később is azt láttam, hogy Páli bácsiban együtt van az egyházi és a vi
lági ember (tehát a János és a PolikJrp! A riporter megjegyzése). Nagy tudoisa
ellenére egyszerű, szerény volt. Mindenki érdekelte, míndenklhez volt egy jó
szava. A világot s benne az embereket bűneikkel együtt szerette és aggódott
értük. Szűz Máriát különösen tisztelte. Vaksága idején a rózsafüzér volt a
brevíáríuma. .

Polikárp plébános

Riporter: Csanakori megvalósíthatta első munkahelyén feltámadt vágyát: kö
zös otthont teremthetett édesanyjával. Történt pedig ez abban az évben, amely
közel tizenöt évvel az első világháboru befejezése után talán legnyomorúságo
sabb volt, s amelyről mínt plébános a Historia Domusban 1933 végén így ír:
"Szomorú árlemorzsolódás következett be, amilyen a világon még nem volt.
A búza 6,5-8 pengő, a rozs 3-4,5 pengő. A magam 211 mázsás rozstermésével.
12 mázsás árpájával kódis pap voltam a szegény nép között." Alig két évig tart
a plébánoskodás, s az édesanyjával együtt töltött szép szeretetközösség, (Amikor
utána Pestre kerűlt, édesanyját is fel költözteti, s mindennap azzal kezdődik

esti sétája, hogy meglátogatja őt.)

Mint minden plébánosnak, neki is kötelessége volt vezetni a plébánia-törté
netet, a Historia Domust, ezt a nagyméretű, időtálló .. papírból készült könyvet.
A csanaki Historia Domusból éppen Galgóczy Erzsébet jegyzetelt adatokat ké
szülő regényéhez. mikor én is je!entkeztem érte. Vönöczky Fáblan plébánost né
mileg zavarba hozta ez az egyidőben érkező kettős igény. Galgóczy Erzsébettel
azonban hamar megegyeztünk: őt a plébánia mind a 200 esztendeje érdekelte,
engem pedig csak kettő, így két napra enyém lehetett a kónyv. A két teljes
év története nagyon nagy anyag ahhoz, hogy egészében közölhessem, Kiragadok
hát néhány olyan részletet, amely írójukra is és a korra is jellemző.

Radó Polikárp 1933. július 27-én vette át a plébániát. "Régi kedves helyem
ről, az ősi főmonostorból, ahol kilenc esztendőt töltöttem, reggel 8 óra után
indultunk a rendi Buick autón." Az átado bizottságnak tagja volt Nagy Vencel
főszámvevő; ő "gondoskodott a hiányos bútorzat pótlásáról; két nap múlva
megjöttek a székek és az új recamier". Vidóczy Asztrik [ószágkormányzó "a
Janka nevű tehenet három napon belül kicserélte". Különben bérmálás előtt

áll, s ezért takaríttat ja a plébániát és a templomot.

Historia Dornzzs 1933. "A bérmálás szeptember 17-én volt, amely III. Krízosz
tom főapát úr első bérmálása volt. 230 bérmálkozó volt, akiket előkészítettem,

apróbákon begyakoroltarn velük mindent." .
"Szemerkélt az eső. A titkár azt mondja: Oméltósága megfázik, a templom

ban bérmálunk : 230 coníírmandus, + 230 bérmaszülő: 460 személy, technikai
lehetetlenség, felelem én. Míndegy, mondja az esperes is, be kell őket hívni.
(Mert a templomon kívül állottak). Erre én beültem a gyóntatószékbe, s elkezd
tem brevíáriumozní. Az esperes erre azt mondja, küldd ki az embereket, hogya
bérmálkozók bejöhessenek. Én: Ugyan nem küldörn ki a híveimet a templom
ból, örülök, hogy bent vannak - mondom és tovább maradtam ülve. Erre
őméltósága elvesztvén türelmét, rákiáltott a titkárra, hogy ő nem fél, kezdjük
a bérmálást. Szerencsésen el is végezte, és no, nem is hült ' meg, gyenge egész
sége és az aulikus féltés dacára sem."

" ... Még augusztusban rendeztem a szentséges miséket . . . Első pénteken
szentséaes kismísét tartottunk, amit azóta is tartunk. 70-80 gyónó volt, két
év alatt immár 200-300-ra szapórodtak. Nem kis része volt az ünnepélyességnek
ebben, meg hogy· 1933 október óta győri rendtársat hívtam ki délután gyón-
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tatní segíteni: Szígetí Abel tanár urat, novícius társamat, kinek, mivel hono
ráríumot nem adhattam neki, s "Isten fizesse"-ért dolgozott, a tiszteletbeli csa
naki főkáplán címet adományoztarn.

Összel az iskolában borzasztóan bosszantott az illemhely ügye. A kántort
istálló mögött volt ez az árnyékról elnevezett hely. Kft fülke volt: fiúk és
lányok részére. Mindegyik fülkében két lyuk volt, csak mindjárt a deszkapad
lóban és egymástól semmiféle fallal elválasztva nem voltak. Igy tehat mikor
megláttam ezt H. közös köxguaaoldát, a Balkárira gondoltam, de ott is a na
gyobbik mindennapit külön fülkékben intézték el. Elkeseredésemben. ha van
pénz. ha nincs, tüstént csínáltattam egy új, 4 fülkés illemhelyet, cement emész
tőgödörrel, s külön bejárattal fiúknak.

Mert pénze az iskolának, illetve a községnek aztán nem volt! Hátralék a
hitközségí adóból több ezer pengő; a tanítók - méltán - zúgtak. hogy nem
kapnak semmit sem és sok száz pengés hatralékuk van. Hiába: a terményeknek
semmi áruk nincs, az adóteher a szegény nép nyakán égbe kiált!" Elhatározták,
hogy államsegélyért folyamodnak. A panaszokat és a kérvényt deputációval vit
ték támogatást kérve, a Iőapáthoz. Az azonban kijelentette: ,.Jelenle,: ilven ké
relmeket egyáltalán nem tudnak a rninísztériumban teljesíteni." "Mit tehettünk
mást, hazajöttünk és a kérvényt ad acta tettem" - írja a történet végére Radó.

"Méltó a munkás az ő bőrére"

Historia Domus 1934...A már tavaly említett hátralékok a hitközség! adó
ban lehetetlenül felszaporodtak. A tanítóknak egyenként több száz pengökkel
tartozott a hitközség, amúgy is vékony fizetésüknél ez nagy méltánytalanság volt.
Hiszen méltó a munkás az ő bérére, ígymond az Irás, de manap, a mai kereseti
lehetőségek és fizetségek mellett (ló'. napszám 80 fillér, 1 pengő legföljebb) már
a szegényember megelégednék, ha azt mondanák neki: méltó a munkás az
ó bőrére, de bizony azt sem hagyják rajta, hanem lenyúzzák róla. Természe
tes, fára sem volt pénzünk, így hát becsuktuk az iskolát. Megbuktunk: az auto
nóm testületek nem tudnak fenntartani iskolát, ez már most közrneggyőződéssé

vált. A Győri Hírlapban, mint hírt. meg is jelentettem, hogy nyomorúságunk
mtatt február 27-én az iskolát bezártuk. Volt ebben elkeseredés is, mert sem
a főapát úr, sem az állam, sem a megye nem akart segíteni; hiszen igaz, elég
az ó bajuk is. Másnap reggel már megjelent nálam Ringbauer Károly, a kir.
tanfelügyelő segédje és [egyzőkönyvet vett föl, mondván: hozzon minden gye
rek magával egy-két darab fát mindennap, akkor meg van oldva a tüzelés.
Könnyen gondolják ezek a jó magyar bürokraták, nem pedig vezetők: hiszen
ebben a fában szegény faluban nincs fa. Rőzsét, kukortcacsutkát, mákgubót
tüzelnek, meg szalmát. A kemény ádventben eltűzelték néhányan még az 5.1'
nyékszéküket is, meg a kerítést. A gyerekek. ha sürgetjük a fahozást az is
kolába, bizony úgy tennének, mint 1\ világháború alatt, ott lopnának fát, ahol
érik, még a kerítések léceit is letördelnék. A tanítást ú ira március 5-én kezd
tük el. - A lárma különben igen nagy volt az eset körül, mert a ktr. tan
felügyelő." hosszú iratot küldött a főapát úrhoz, amelyben kérte a bűnösök

példás megbüntetését. Erre az esperes kiszállt és azt mondta, szerencse. hogy
őméltósága·nincs otthon, s így az első indulat nem éri őt, No, rendben van,
az esperes szerkesztett egy hosszú apológiát a tanfelügyelő részére. így aztán
.annyí papirost elhasználtunk, amennyi egy heti fűtésre elegendő lett volna."

Részletesen leírja az április 24··i iskolai kirándulás történetét. amelyet az
.zal az elhatározással zár, hogy "hála Isten, csodának számit, de legkisebb ba
leset sem történt. De az is biztos, hogy szekérrel többet ki nem rándulunk."

Huszonegy szekéren ugyanis 180 . gyermeket vitt Pannonhalmára Radó plé
bános, hogy megmutassa nekik az ősi monostort, Rendben is ment minden, a
gyermekek illedelmesen nézelődtek. majd jókedvűen játszottak. "A baj csak
akkor kezdődött - olvassuk a Historia Domusban -; míkor a 21 kocsis a déli
harangszó előtt lement a plébánia majorba, hogya lovakat ellássa. Én a 21
embernek kiutaltam 16 liter bort a konvencióm terhére. gondolva, ez elég is,
meg nem is sok. Am kisült, hogy mialatt mí az istállóktól távol voltunk, em
bereink az istállóban már végsztek a lovakkal. És sajnos, még hamarabb az
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itallal. Itt is kísült: a bor lehet sok, de soha se elég, hátha még nem is sok.
így tehát az emberek felhasználva a bűnre vezető közeli alkalmat, a major
udvarán fekvő központi pincében megkérdezték, lehetne-é még egy .pár deci
bort kapni? Lehet, mondták nekik, de olyan olcsón, mint a plébános úr kapja,
csak nagybani vásárlásnál, azaz legalább 25 liternél. No, összedugták az em
berek az orrukat és kisütötték. vesznek közösen ennyit, a maradékot meg el
osztják, viszik haza, hadd igyék az asszony is. Nem kell mondanorn, igen rö
vid idő alatt elfogyott mínd a 25 liter, mire, tekíntve, hogy vidám kedvük
igen büszkén fokozódott, ujra kértek bort. A huncut vagy korlátolt pincemes
ter azt mondotta, az újabb borvásárnál nagybani ár megint csak akkor lesz,
ha megint 25 litert vesznek. így hát úíra az asszonyra gondolva, újra csak
egy-két kortyot ittak, de sajnos, az asszonyoknak így sem maradt, mert a
25 liter, a második kiadás is lefolyt a garázda torkokon. Egyedül az én ko
csisom, Burkus Antal maradt józan, talán mert Schioppa Lorenzo első magyar
nunciusnak a leomája volt, lévén a pápai követ az ő tizenkettedik gyermeké
nek a körösztapja. A pityókás kocsisok odacsördítettek a lovak nyakába és
kezdtek a majorból vágtatva kivonulni. Schützbach Károly tanító fokossal a
kezében ugrott elébük, mert a legnagyobb baj lett volna, ha a 21 szekér robog
va magv ki a szűk kapun. Utána azonban az úton vége volt minden rendnek. Hintó
mat előzték. egymást előzték. Egy római kocsiverseny tréf'aság volt ahhoz ké
pest. amit itten csináltak. Nyúion le kellett szállni a Hangva kocsma előtt,

azután pedig csak fokossal és kemény szítkokkal lehetett onnan kihajtaní egy
csomó kocsist, akik tán még máig is ott maradtak volna .. ."

Tanítófizetések rendezése, népfőiskola

"Az ősszel végre sikerűlt a tanítói fizetéseket rendezni. November l-től fi
zetésüknek azt a részét is a Központi Illetményhivataltól kapják, amit a hit
község fizet. Nagyon sok aktázásoa és bosszúságba került a dolog, azt hittük,
szeptember l-re meglesz, de még kéthónapi Irka-Iirkába kerűlt. Egy nehézség
persze így is megvan: a tanítók megkapják fizetésüket - dign'um et justum. 
de az állam a hítközségí adóból, amelyet a község kezel, legelőször visszaté
ríti magának ezeket az előlegezett pénzeket. így alig marad dologi kiadásokra,
a szegény pap pedig akkor lát pénzt. ha a jegyző ad. Én pl. július végéig 624
pengő '[árandósúgomból 20 P-t kaptam meg."

"A népfőiskola ügyét jogilag rendezni kellett. Ugyanis ez az intézmény,
amelyet elsőül alapítottak Magyarországon (1919. október l-én alakult. A szer
ző.) nem rendelkezett szabályzattal. Szekeres Bónis az alapító, aki elsőnek kezd
te a modern, német és dán míntán haladó iskolán kívüli népművelést, annyira
tekintélyes ember volt, hogy magától értetődött: ő az intézmény vezetője. No
meg az úttörő utat tör, nem ér rá elméleti szabályokra."

A Historia Domusból kiderül, hogy immár a vármegye is ráébredt a nép
művelés fontosságára, s kiadott eÉ.'Y szabálvzatot, amely a mindenható [egyzőt

kívánja megtenni a közsegí népművelési bizottság elnökének, gondnokának pe
dig az általa kijelölt tanítót. A csanaki plébános ezt az intézkedést nem tartotta
sem méltányosnak, sem célravezetőnek. Bizonyára - és helyesen - azt gon
dolta: mít ért a jegyző a népműveléshez? Mindenesetre megfogalmazott egy
szabályzatot, felvitte a kultuszmínísztérlumba az illetékes ügyosztály vezetőjé

hez, ott kapva kaptak rajta, mert nyilván nagy okosságról. pedagógiai érzékről,

reális gondolkozásról tanúskodó dolgozat volt, elfogadták azzal, hogy Csana
kon a népfőiskola igazgatója a míndenkori bencés plébános lesz. Sőt kijelentet
ték, hogy a Radó-féle szabályzatot mintának fogják használni és ajánlani más
népfőiskolák számára is. Ez a siker, mint pár hónap múlva kiderült, szinte
gondviselésszerű volt.

" ... A népfőiskola jogi létezését biztosítottam, materiális fennállása annál
inkább meg van ingatva." Már a tél folyamán gyanakodott a plébános: mintha
süllyedne a népfőiskola nagytermének mennyezete. Májusban az Allamépítészetí
Hivatal segítségét kérte. Fiatal, rokonszenves mérnököt küldtek ki a szakértői

vlzsgálatra, aki a következő aíorízmában foglalta. össze szakvéleményét: "Ha az
anyagnak esze volna, és tudná a saját törvények, akkor össze kellett volna
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már az egésznek dőlnie," A helyreállításra a legolcsóbb árajánlat csillagászati,
előteremthetetlen összeget, 1830 pengőt tett ki. Szekeres B6nissal felmentek Pest
re, ahhoz az osztályhoz, amelynél a szabályzattal olyan sikerük volt. A népfő

iskolai szabályzat honoráriuma csak egy hetet váratott magára, s ebből decem
ber 16-ra pedig már a renoválás is elkészült.

Rendbehozott templom, rendezett pénzügyek

Historia Domus 1935. "Március 9-17-ig szent mísszíó volt, Csapó Gábor és
Millner Jácint karmelita atyák jöttek 9-én, szombaton, szép hóesésben fogadta
őket a hitközség küldöttsége a vaspályán. Mindennap három beszéd volt. AI
dozás volt 2500, szeritgyónás 1648; gyermekek nem vehettek részt, hogy a fel
nőttek ki ne szoruljanak a templomból, 1650 lakos. Ez nagyon szép eredmény,
persze Barátiból, Gyirmótról, Koronczóról is jöttek.,."

"A missziós atyák nálam laktak és étkeztek. Nagyon jól és jámborul vi
selkedtek. Húst szabad volt enniök: mikor 'egyik napon öreg tyúkot ettünk, P.
Jácint azt hitte, liba, mert 13 év óta nem evett húst szegény. 17-én este óriási,
beláthatatlan tömeg búcsúztatta őket, kendőt lobogtátva és zokogva."

A népfőiskolán ez évben elérték a legnagyobb látogatottságot, A családvé
delmi kurzuson 200 felnőtt vett részt. Erről a Néptanítók Lapja 1935 júliusi
számában ismertetést is közölt. Kultúrbált rendeztek februárban, juniálist júni
usban, a tiszta bevétel 390 pengő volt, amiből megcsináltatta a szabad teraszt,
a víncellérházat, a csatornázatot, s kifestette, kijavíttatta a nagytermet.

Riporter: Acsanaki plébánosilág a későbbi nagy liturgikus inasével voltak,
amelyek alatt mesterré érett, ha bele is fáradt a Iegnehezebb tevékenységbe,
a felnőttekkel való törődésbe. Alkotókészségének és képességének nyomait visel
te plébániatemploma: pótolt benne míndent, ami hiányzott, megújított mindent,
amit szükséges volt. Két példa sok alkotó tette közül: A tehén- és disznólegelőn

álló ún. vörös keresztnek úgy biztosított védelmet, hogy kitermeltette a közel
ben álló akácfákat, ezeknek az árából drótkerítést húzatott köréje, a "corpust",
ahogy Csanakon mondják, az "Istent" pedig győri iparművésszel renováltatta,
s amikor a megújult szoborművet- felszentelte, 600 hivő vette körül. Hitközségét
:2390 pengő adósság nyomta, amikor plébános lett, ennek évi kamata 200 pengő

volt. Az adósságnak megfelelő összeget megkapta állarnsegélyben. viszonzásul
pedig Ménfócsanak községnek ajándékozta a' hitközség tulajdonát képező "öreg
temetőt", amelyből községí temető lett. Tucatnyi egyházi és állami felettes
hozzájárulását kellett ehhez a művelethez előzetesen megszerezníe. De sikerült.
Talán ez volt plébánosi "mesterrnunkája". Utána visszatért a katedrához, 1935.
augusztus l-től a győri bencés gimnázium hittanára lett, majd hamarosan Bu
dapestre került.

Vallomás Cap-Town-ból

Riporter: A Kossuth Kiadó 1975-ben Memento Mag1larország 1944. címmel
könyvet, jelentetett meg, amelyet a Nácizmus .. űldözötteinek Bizottsága szerkesz
tett. Ebben egy beszámoló A pannonhalmi menedék címmel elmondja, mílyen
hatalmas segítséget nyújtott az ősi monostor az üldözötteknek. 1944 őszén, még
a Szálasi puccs előtt Kelemen Krizosztom főapát szerződést kötött a Nemzetközi
Vöröskereszttel. ennek értelmében Pannonhalma a szervezet védelme alá került.
Az itt létesített Nemzetközi Vöröskereszt állomáshely vezetését Brunschweiler
Benedek svájci fiatalember vállalta. Sikerült kapcsolatba lépnem Brunschweiler
rel, aki jelenleg Cap-Town-ban él, s készségesen megklildötte beszámolóját azok
ról a nehéz időkről, amelyekben Radó Polikárppal együtt Pannonhalmáért dol
gozott, és itt tért át a katolikus hitre.

Brunschweiler Benedek levele: "Hálás köszönet leveléért. Örülök, hogy ír
ni készül az én kedves barátomról, Pólíról, Sajnos, emlékeim olyan régiek,
aligha hiszem, hogy úgy és azt tudom belőlük elmondani, amire Ön számít
és amit Ön vár tőlem.
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Megkísérlem mindenesetre: Barn Frlgyestől, a Nemzetközi Vöröskereszt Bt
zottság delegátusától kaptam a megbízást, tegyek kísérletet menekülttábor lé
tesítésére Pannonhalmán. Kapcsolatkeresés közben ismerkedtem meg Páter Po
likárppal, aki készségesen vállalkozott arra, hogy elkísér. Ön épp úgy tudja,
mint én, milyen elragadó és szellemes társalgó volt Polikárp atya, s így azt
is, hogy már .ez az első utazás vele élménnyé lett számomra. Ez volt életem
ben a legelső eset, hogy személyes kapcsolatba kerültem katolikus pappal,
éreztem, hogy egészen új és ismeretlen világba kezdek belekapcsolódni. Az uta
zás akkoriban nem volt éppen veszélymentes, de baj nélkül érkeztünk meg
Pannonhalmára, ahol hamarosan megismerkedtem Kelemen Krizosztom főapát

tal s több bencés páterrel. Számomra mínden új volt, és feszélyezett az idegen
környezet, Polikárp atya azonban atyai szeretettel törődött velem, kisérömmé
szegődött. Nagyon jól éreztük magunkat egymás társaságában, látogatásokat tet
tünk más pátereknél. akikkel szintén jó barátságba kerültem. Sorra jöttek ké
sőbb a kolostor vendégei, s a már akkor ott élő néhány menekülthöz csatlakoz
tak. Polikárp atya egyáltalán nem csinált propagandát a katolikus vallásnak,
amikor azonban észrevette érdeklődésemet, megtett annyit, hogy megmagyarázta,
mi a breviárium, és mí a misszálé. Ilyenformán megértettem It szentmisét és
figyelemmel tudtam kísérni a szent imádságokat. Senki sem biztatott. senki
sem bátorított arra, sem a főapát, sem a szerzetesek közül senki, hogy térjek
át a katolikus egyházba. Bár a keresztényi szeretet, amelynek elevenségét meg
tapasztalhattam mindazokban az urakban, akiket megismertem, kedvező légkört
teremtettek a konverzió számára, megtérésemnek tulajdonképpeni és mély in
dítéka a gregorián kórus volt, amely lelkem legmélyéig hatolt, azután a titkok
kal teljes liturgia a csodálatosan szép kolostortemplomban, végül pedig gyengéd
éhség ébredt bennem valami megmagyarázhatatlan után, amit ott megtalálni
reméltem .,.

A feltételes keresztségben Póli részesített, a bérmálás szentségében pedig a
főapát úr. Mindez már tartózkodásom vége felé történt. A vészes, háborús idők

sűrgettek. oktatásról, hittantanulásról szó sem lehetett. fgytörtént, hogy ka
tolíkus lettem, anélkül, hogy teljes részletességgel tudtam volna, mít vallok,
mit hiszek, mégis tudva tudtam, hogy megtaláltam, amit oly régóta, egészen
öntudatlanul kerestem.

Látja, magamról írok, s nem Polikárpról. Pedig nem 'akarok elhallgatni
róla semmit, hiszen míndíg, mindenben mellettem állt. Vele együtt kerestük
meg a Todt szervezet (vagy esetleg Speer szervezetnek hívták akkor?) vezetőit,

sőt az illetékes német hadseregparancsnokságot is, amelyek erődítménnyé akar
ták átépítení Pannonhalmát. Segített nekem a tárgyalások során, a számos
hivatalos, s nem is olyan nagyon hivatalos látogatások során, amelyekben rész'
kellett vennünk. O volt a jobbkezem tökéletes német nyelvtudásával. derűsen

jóságos modorával, mérnökíen pontos helyszíni ismereteivel, már ami a kolos
tort illette, belül és kívül és körös-körül. Kifogyhatatlan volt szórakoztató tör
ténetekból, barát és ellenség, jóakaratú és rosszakaratú emberek számára egy
aránt, és segített szembenézni gyakran nagyon is .szornorú újdonságokkal. Az ó
életigenlő szernélyisége a nyugtalanító és veszélyes eseményeket számomra iz
galmas kalanddá változtatta át, amelynek súlyos és komor fordulóin is átsegí
tett bennünket az ő emberségének humora és meleg derűje. A teljesség kedvé
ért meg kell [egyeznem, hogy nagylétszámú kollektívával dolgoztam együtt, szá
mos bencés szerzetes, mondhatni mindenki, aki tudott s akire akár a legkisebb
poszton is szükség volt, segített a nagy munkában, hogy Pannonhalma nem
zetközileg védett területté legyen, s a tetőzetére felkerülhessen a légitámadások
ellen is védő hatalmas vöröskereszt. Igen sok munkás kézre és okos fejre volt
szükség, hogy megoldjuk a nienekültek elszállásolásának és ellátásának nlllgy
feladatát."·

.. Az emlékezés második részét következő számunkban kOdljlll::.
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BOSSUET

ELMÉLKEDÉSEK AZ EVANGÉLIUMRÓL

Az elmélkedésekről

A Szentírás értelmezésének, mint tudjuk, s nem is mai tapasztalatból csu
pán, többféle módja és lehetősége van. A középkor például jobbára aHegoriku
san értette: rész és egész, egyéni életsors és általános erkölcsiség kapcsolatá
nak olyan példázataként fogták föl, melyben a döntő szerep az utóbbiaké, s
az ember kiizoetités nélkül, bármikor részesiikké válhat. ha meghatározott pa
rancsoknak aláveti magát, s tagja az egészet jelképező egyháznak. A vallás
nak az egyéni élményen és a belülről vállalt magatartáson alapuló (föltételezett)
korakeresztény modellje így lassan-lassan kollektív ortodoxiába váltott át és
evangelisztikus jellegéből, mint Sapir mondja, egyre inkább a rituálé javára
veszitett; nem az igazság, hanem a szokás, nem Jé~us, hanem az egyház ke.
rült idővel előtérbe.

Nincs érték, miként metafizika sem, az ember nélkül. Ha magában az em
berben nem talál visszhangra az "üzenet", vagy meghallgatása szokássá fakul,
az "örömhír" igazi öröme veszett el. Ha nem képes belső igazsággá és ennek
érvényépen magatartássá is erősödni az Evangélium, a Jézus-szimbólum "értel
me" válik semmissé. TertuWanustól, tehát elég régről idézik a mondást: Krisz
tus nem szokás, hanem igazság által ismerszik. Az igazsághoz pedig már talán
annyi is elég, hogy keressük; ha keressük, akkor a szokásokat sem lehet a
farizeusság veszélye nélkül viz.sgálatlanul hagyni; s előbb-utóbb szembesülni
kell - nem az allegóriával, nem a rítussal -: a példázattal: Jézus életével.

Bossuet egy új vílág kialakulásának hajnalán élt; és éber szemmel vette
észre, s nem is mint tőle, Meaux püspökétől várnánk, a polítikában, melyben
a régi értékek állandósítására törekedett, hanem pasztorációs tevékenységében
annak a megújulásnak az igényét, mely az Evangéliumból kívánt táplálkozni,
annak éltető nedvét akarta magáévá hasonlítani.

1627-től 1704-ig élt; ama nagy század gyermekeként, mely az újra val6 kér
dezést előbb egy Szalézi, majd egy Descartes és Pascal eszmél1cedéseiben meg
kezdte már. Bossuet nem volt filozófus, és a misztikának azt a sűrített, filo
zofikus jellegét megteremtő Pascal sem, aki egyébként hatott rá, választott
rendjével, a janzenistával egyetemben. De hogy csupán szónoknak nevezik, s
művei közül alíg vetnek többel számot, mint halotti beszédeivel - s elfelejt
keznek. többek közt, az Elmélkedések az Evangéliumról címen összegyűjtött

könyvéről -, az az előbbi jogosuUsága mellett is elszegényíti arcát: a retorika
mesteréből száműzi aléleklátásét.

Ma úgy mondhatnánk: jelentős, nagy pszichológus volt. De' a régiségben a
~lélekismeret (egyelőre, ~s talán szarencsére is, név nélkül) kötelesség és napon
kinti föladat: erre épült az egész keresztény kultÚra. A lelkiség jeles kimű

l'előiben Bossuet százada nem hiányt, hanem bőséget ismert; s hogy elődeitis

mélyen tanulmányozta, aligha lehet kétséges. Kű!önö.sen ketten nottak nagy ha
tással rá: Bérulle ("Abban az időben - mondja egyik halotti beszédében 
Pierre Bérulle, egy igazán hírneves és tiszteletre méltó ember, kinek méltóságá
hoz a bíborosi tisztség aligha tett hozzá valamit is, mert olyannyira elismerték
már erénye és tudománya érdemének köszönhetően, az egész gall egyházra ürcsz
tani kezdte a legtisztább keresztény papságnak és egyházi életnek sugarát") és
Szalézi Szent Ferenc, kit az Elmélkedések elé írott ajánlástban "századunk vi
lágosságának" nevez.
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Az Elmélkedéseket Bossuet Jézus (Hetének előrehaladó irányát figyelembe
véve, a hegyi beszédtől kiindulva az utolsó vacso'rátg' fogta egybe. Kiindulása
Máté evangéliuma, de gyakran tér. át a többiekre, sőt, az Úszövetségre, midőn

Jézus elődeiként Jeremiás és Jónás prófétát idézi meg. Könyve szerkezetileq is
példás fölépítésű: a négy rész (a hegyí beszéd, a nagyhétre való fÖlkészÜlés, a
nagyhét és az utolsó vacsora) köré CSOpGj·tosított mozzanatok el1'endezése lehe
tőséget ad a teljes Evangélium megköz?lítésére. A második rész a legrövidebb,
előkészíti a nagyheti ciklust, melyre száztizenegy ntlp elmélkedése jut, s a töb
biekkel együtt összesen háromszáztizennyolc, tehát szám szerint csaknem egy
egész naptári évet fog át. Az olvasó dolga, hogy mi7wr, mennyit hasznosít
belőle.

Mivel hat Bossuet mai olvasójára?

Legelsősorban megközelítéseinek eszmélkedő jellegével. Ennek alapjául a szö
veget létrehozó, konkrét emberi szituáció szolgál, melynek több oldalú, több irány
ból elérhető lényege a teljes emberi élet és a teljes lelkiség átélését és átérzé
sét magában rejti. A szentírás Bossuet szemében 1Jal6ban meditáció tárgya, s
a középkori fölfogással szemben, mely azt a patrisztikusok írásaival egyiltt "tu
domány"-nak tekintette (és ezért minde;t más ismeret falsitatis doctrinae volt
előtte), számára elsősorban nem ismeretelméleti, hanem önvizsgálati jellege dom
borodik ki. Ha összevetjÜk például a tőparancsról szóló gondolatsorát Szent Agos
ton De doctrina christiana című könyvének vonatkozó fejezeteivel (T. k. XX-tól),
rögtön kitűnik, hogy ugyanazt a lényeget, s szinte a Mátéé mellett ugyanazokra
a szövegrészletekre támaszkodva, Agoston tárgyiasabb formában bontja ki, ér
t'elése logikai; Bossuet pszichologikus, és ahogy mínden belső történést önma
gából s eredetét önmagában lázasan keresve fejt elő, mélyen szubjektív.

Arra, hogy Elmélkedéseit ilyen formában mondja el és tegye közzé, alkata
mellett külső tényezők is késztették. A 1:eformáció hatására a Szentírás "hasz
nálata" jelentős tért hóditott, és a 7cözépkori kommentárokhoz hasonló, de azok
nál lényegesen elterjedtebb parafrázisok szolgálták a laikus hívek lelki szükség
leteinek kielégítését. Erasmus, kinek legkedvezőbben fogadott műve volt u Pa
rafrázisok, Tertullianushoz' hasonlóan véle7cedett a krisztusi élet lényegének meg
értéséről. "Úgy rendezzük el az életet - írta -, hogy ne kelljen kiforgatni
Krisztus tanítását erkölcseink és az emberi hagyományok kedvéé1't,"

Bossuet tehát fÖlismerte az Eva11géliumhoz való visszatérésnek eaure paran
csolóbb sziikséqesséüét. S nemcsak orátor volt, nag'yhatású szónok: talán ő hoz
ta gyakorlatbá azt is, az ókori rétorole példájára, hogy leírja és könyvvé ren
dezze a híveinek elmondott gondolatot. S talán ő volt a leghít'ebb is gya7wrla
tá hoz, ahhoz, hogy valóban gondolattá érjen és gondolatot érleljen hallga.tói
ban. Elmélkedései néhol ugyan engednele az egyházi triumfalizmus vonzásának,
s igy egy-két parabola értelme a szimbolilwsból 'az allegori!eusba tolódik át (mint
azóta is sokszor: az elszáradt fügefáról szóló részben). Egyszer-másszor meg ép
pen azt vethetnénk a szerző szemére, hogy mcssze tá1JOlodik táj'gyáLól, s ha
kedve tartja, fustély t ragad a libertinusok, a zSídók, egyáltalán mindazok ellen,
akik nem tagjai az egyháznak. S jóllehet míndezt erős ön- és belső bírálattal
teszi, magatartása mögött gyakran tét'es szemlélct is meghúzza magát, mint az
üdvösség elérés ének allegorikus (túl) hangsúlyozásában. Am meglehetósen törté
rtelmietlenül járnánk el, s igaztalanul is, ha könyvének gyöngéi mellett eré
nyeit legalább ilyen hosszan, vagy hosszasabban nem méltatnánk.

Ehelyett álljon itt egy kivételesen szép részlet* a magyarul eddig alig meg
szólaU Bossuet Elmélkedéseiből, melunek szépségét Claudel is "mélységesen cso
dálta". (R. J.)

• A szövegrész BOSSUET: Héditations sur l'l:vangile (paris, F;cmln-Dldot, én.) 184-191-böl
"aió.
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Elmélkedés a szerétetről

..Közülük egy törvénytudó, hogy próbára te

gye, a következő kérdéssel ror dult -hozzá:

Mester, meíyík a legfőbb parancs a Törvény

ben? Jézus így felelt: Szeresd Uradat Iste

nedet teljes szívedből, teljes lelkedből és tel

jes elmédből. Ez a legfőbb: az első parancs.

A második hasonló ehhez: Szeresd felebaráto

dat, mínt önmagadat. E két pararicson filgif

az egész törvény és a próféták" (Máté 2%,

35-40).

Térjünk vissza az Evangélium tanulmányozásához és ejtsük ki nyomatékkal
e szavakat: A második hasonló ehhez: Szeresti felebarátodat, mint önmagadat.

Az embernek mílyen méltósága ez! A testvérünk iránt való szerétet kö
telessége hasonló az Isten iránt valóhoz.

E két felszólítás csaknem egyenlőképp áll a parancsok elején, vagy inkább
míndegyíket magában foglalja; de az első a míntáia a másodiknak.

Minthogy az ember Isten hasonlatosságára teremtetett, az ember iránt való
szeretet parancsa az Isten iránt való szeretet parancsának. hasonlatosságára te
remtetett: A második hasonló ehhez.

Szeretni kell az embert, kibe Isten hasonlatosságát oltotta, mert az ember
szeretí Istent.

Mert szereti Istent, szeretni kell az embert, ki Isten temploma, kiben.
Ö lakozik. \

Mert szereti Istent, szeretní kell az embert, kit Isten fiaként fogadott
örökbe, s kivel teljes valójában akarja közölni önmagát,

Mílyen tisztán, mílyen szenten, milyen tökéletesen, mílyen érdéktelenül kell
szeretní az embert, mivel a szeretet, melyet iránta érzünk, hasonló' ahhoz, me
lyet Isten iránt érzünk!

Távol e szerétettől a hús 'és a vér; távol e szeretettől az érdek szelleme &
mínden romlandóság!

Minden embert szeretni kell, mert rníndegylk drága Isten elótt: barátai
és gyermekei.

Mint önmagadat: ugyanazt a jót kívánva nekik, ugyanazt a boldogságot,
ugyanazt az Istent, mint önmagunknak. Semmiféle irigység, semmiféle gyűlöl

ködés nem ingathatja meg ezt az egységet, sem az öröm, melyet az ember ak
kor érez, ha testvére előrehalad.

Midőn valamilyen különös jó birtoklása vagy keresése, mint bármilyen hi
vatal, méltóság, földtulajdon eltávolít egymástól, ügyelnünk kell arra, hogy
kevésbé szeressüle mindezt, mint a testvérünket. Kevésbé kell azt szeretni, ami
elveszíti velünk testvérünket, ki pedig oly drága kell hogy leg} en nekünk, míns
magunk vagyunk mímagunknak,

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Nem azt mondja : Ügy szeresd Is
tent, ahogy önmagadat; mert Öt jobbrm kell szeretni, mint önmagunkat, éli
önmagunkat csak Istenért szabad szeretní,

És azt sem mondja: Szeresd felebarátodat teljes szívedből, teljes elmédből,

teljes erődből: ez Isten része. A lélek elragadtatása ez, hogy önmagából ki
lépve, teljesen eggyé váljon Istennel: mely boldog attól, hogy Isten van, és at
t61, amitől Isten boldog: melv csak Istenért szeréti magát, mínthogy felebarátját
sem szereti másért, csak Istenért. Önmagunkat akkor szeretjük igazán, ha így
szeretiűk Istent.

Szeresti. mint önmagadat: közösségí és egvenlőségí szeretet ez: így szeret
jük felebarátunkat. Az Isten iránt való szeretet az alávetettség és a függős~

szerint való i de ez a függés édes, mert jótól való függés és egyesülés vele.
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Istenért kell magunkat szerétnünk és nem Istent magunkért. Ha megsem
misülnünk kellene, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe. és ha tudnánk,
hogy ez az áldozat kedves neki, habozás nélkül föl kellene ajánlanunk.

A szeretet egyféle beleegyezés és egyféle egyesülés azzal, aki igazságos és
aki a legjobb. Jobb az, hogy Isten van, mint mí,

űg.yeljünk jól. Az önszeretet az igazi mélye annak, amit eredetünk bűne

hagy bennünk: mindent magunkra értünk, magát Istent is, ahelyett, hogy Is
tenre értenénk és Istenért szerétnénk magunkat.

Ki Istent nem szereti, csak önmagát szereti. Ahhoz, hogy felebarátunkat úgy
szeressük, mínt önmagunkat, előbb ki kell lépnünk önmagunkból, és önmagunk
nál jobban szeretni Istent. A szeretet, mely egyszer egyesült ezzel a forrással,
egyenlően árad felebarátunkra. Úgy szeretjük a közösségben, mínt testvérünket és
nem uralkodva rajta, mínt alávetettünket.

A barátság a szeretet tökélve, Különleges kapocs ez, hogy hozzásegítsük ma
gunkat, hogy örvendezzünk Istenben. Bármilyen más barátság hiábavaló.

Más a szükségből fakadó barátság, más a közösségí ; emez érdekből szárma
zik, amaz szeretetből.

Az embereknek szeretniük kell egymást, mint egyazon egész részei, és mint
ha testünk tagjait alkotnák. ha mlndegyikőiük külön életét folytatná. A közös
ségben is úgy szeretnék egymást, mint önmagukat: a két szem és a két kéz
mégis különös kapcsolatba lépne egymással, hasonlóságuk míatt, A keresztény
barátság szírnbőluma ez.

Bizony, testnérl Hasznodat akarom venni az Orban. Enyhítsd meg szívemet
Krisztusban 1 - mondja Szent Pál. Ez a keresztény barátság. Az egész File
monhoz intézett levél ezzel van telve.

Kövétkeztetés és összefoglalás. Az a tökéletes rend, ha az ember jobban
szeréti önmagánál Istent; önmagát Istenért szereti; felebarátját nem önmagáért,
hanem mint önmagát Isten szeretetéért. Ú, mennyiro igazságos ez! Mennyire
tiszta! Ebben van minden erény.

Szálljunk mélyre önmagunkban. Teljes szívvel szerétjük-e Istent, ha meg
oszlik szívünk közte és a teremtmények között? Kettőt szerethetűnk-e tökélete
sen? Vagy szerethetek-e teljes szívemből, ha csak felerész t szeretek? Nem
kell-e tökéletesen és teljesen a tökéletes egészet szeretni? Lehet-e két urunk,
és szolgálhatunk-e Istennek és a mammonnak,2 vagy legyen ez akármilyen más
teremtmény, az Istenfiú kimondott szavai ellenére?

Ha teljes elmémmel és teljes értelmemmel szeretem Istent, honnan, hogy
ily keveset gondolok rá? Lehet-e nem gondolni arra, akit szeretünk f Nem tér-e
vissza természetesen és mindíg újra elménkbe az, akit szeretünk? Gyötrődnünk

kell, hogy emlékezzünk rá? Vagy hát elszökhet-e, ha. föltett szándékom jelen
létébe helyezkedni, és gyöngéden megérinteni ? Ú, Istenem! Hogyan lehetek ilyen
szórakozott az imában? Mit/51 van, hogy ilyen kevés kedvet érzek hozzá? Hogy
szívern elhagy, és oly sok fáradságomba kerül újra megtalálni. csakhogy mond
hassam Dáviddal: Ú, Istenem! Szolgád megtalálta sZÍ1'ét, hogy imájáT bemu
ta.~sa neked? Ú, Istenem! Ha nem gondolhatok Rád, hogyan szeretlek 'I'éged
teljes elmémból ?

De hogyan szeretlek teljes erőmből és teljes akaratomból, miközben ilyen
gyönge, ilyen lankadó, ilyen hitvány, ilyen bátortalan vagyok mindabban, amit
érted végzek ? Miért van ilyen kevés gondom arra, hogy tessem neked? Érzé
keimnek már nevedre föl kellene éledniük, s a lélek és a test minden erejé
nek egyesülnie műved beteljesítésére; és ha nem teszem ezt, hogyan szeretlek
Téged teljes erőmből?

Ú, Uram! Ha teljes erőmből szeretnélek, e szeretet erejéből felebarátomat is
(Igy szeretném, mint önmagamat. De oly érzéketlenül állok bajaival szemben,
míközben oly érzékenyen a legkisebbel is a magarnéi közül! Mílyen hidegség
száll meg, hogy megszániam, milyen lassúság, hogy segedkezet nyújtsak, mí
lyen gyöngeség, hogy vígasztalást adjak; egyszóval, mílyen közönyös vagyok
javaiban és bánataiban! Hol van bennem a szent páli tüzesség és tapintat:
Örvendezzetek az örvendezőkkel, a sírókkal pedig sírjatok.' a gyöngék krizt
gyöngé vé lettem.~ Ki gyönge, hogy én gyönge ne lennék? Ki botránkozik meg,
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7wgy én ne égnék? 5 Ó, Istenem! Ha míndebből semmi sincs a szívernben, fe
lebarátomat sem szeretem úgy, mint önmagamat, sem Téged nem szeretlek
teljes erőmből és teljes szívemből.

S még ha fölismerve gyöngeségemet és szórakozottságornat, elbágyadásomat,
közönvörnet, érzéketlenségemet és hidegségernet, könnyzuhatag módján kiönthet
ném lábaid elé: szeretni kezdenék legalább azzal, hogy elsiratom a szerétet híá
nyát és elvesztését. De, 6, Isten! Mínden gyönge, ami bennem van, még a fáj
dalom is, hogy nem szeretek.

Vajon hát szeretni nem akarok? Vagy nem is akarhatok, mert erőm sincs
hozzá? Valóban, nem mindenki szeret, aki akar szerotní ; és nem azt szereti,
amit akar; és elragadva kell lenni. De, ó, Isten! Ha nem tudnék szeretní, nem
mondanád: Szeress; és ha csöppnyi erőm nem lenne szeretni, nem mondanád:
Szeress teljes erődből. De, Ó, Isten! Ha tudnék, ha lenne rá elég erőm, nem ten
ném-e meg előtted állva azonnal; vagy ha akarom, vagy törekszem, hogy
őszintén akarjam? Vajon akarok és nem akarok teljesen egyszerre? Vajon sze
retni más, mint jót akarni? Ó, Istenem! Magyarázd meg betegségemet és a
szükséget, mélyet irántad érzék, hogy használjam erőmet, hogy akarjam, amit
akarok, vagy kezdjem akarni, amit akarok.

Úgy igaz, amint mondtarn: nem mindenkí szeret, aki akar szeretní ; és
nem szeretiük azt. amit szeretnénk, sem úgy, ahogy szeretnénk; elragadva kell
lenni; és főleg Istent nem szeretiiik, ha Ö el nem ragad. Se» ki se m tud hflz
zám jönni, ha az Atya, aki küldött engem, nem vonzza ...6 }~n pedig. ha föl
magasztalnak a földről, mindent magamho;:; vonzok.? És ezért moridta a Hit
ves: Ragad.? el engem ts futásnak eredünk.8 És ha telies szfvünkből mondjuk,
hogy Ragadj el engem, elragadtatásunknak már kezdődnie kell. Ó, Uram. ra
gadj el hát engem; kezdjed, és add, hogy kövesselek: kezdied ; és megtalálom
majd szívemet és erőmet, hogy mindent Iölhasználjak, hogy ezeresselek.

Lelkem, olvasd újra e szeretetre késztető édes parancsot: a szeretet kezdete,
ha újaolvasni szeretjük, és megnyomni minden szavát, melyet tartalmaz. Ó,
Isten! Tudtam' és éreztem, hogy szeretetedhez ki kell mozdulnorn helyemről és
elrágadva kell lennem. De hogyan ragadsz el? Vajon csak úgy, hogy szépségeí
det tárod elém; azaz mínden jót megmutatva, mint Mózasnek mondtad Egykor:
Megmutatok neked minden jót,9 magamat mutatván meg neked? Siess hát,
Uram! Mutasd meg magadban a teljes igazságot, a teljes tökéletességet, a tel
jes jót, hogy feléd szaladjak illataid legétől és hívásod szépségétől elragadva,

De, 6, Uram! Elegendő lenne-e, ha csak elmémet világítanád meg? Nem
vagyok-e tudatlan, aki tanításra szorul? Akaratom nem éppoly beteg-e az ér
zékelhető jónak titkos és láthatatlan ragaszkodásától. mint értelmem, mely igaz
ságaid előtt mélységes tudatlanságban áll? Lépj be hát önmagam belsejébe,
Uram! Ragadd meg magad azzal a titkos és mély mozgatóval, melyből elhatá
rozásaim és szándékaim kiindulnak. Mozgass meg, serkents föl, lelkesíts át min
dent; és szívem mélyéből, lényemnek e bensőséges helyéről, ha ekképp kérlel
hetlek; ez megindít minderrt; ösztökélj a szűzi és erélyes elragadtatásra, mely
létrehívja a szeretet, vagy maga a szerétet. Áraszd el kegyességedet szívem
alján mínt valami balzsamot és égi kenetet. Hogy elkerüljön onnan, behatoljon
mindenbe és töltsön meg mindent kívül-belül. Akkor szeretlek majd Téged: és
valóban lesz erőm, hogy teljes erőmből szeresselek.

Kezdjük el ismét az isteni üzenet olvasását, vagy inkább olvassuk magunk
ban, belső törvénytáblánkról, szívünknek arról a táblájáról, melvre írni kezdted
minden szavad. Azt mondod: Szeress. Szeretní akarok. Azt mondod: Teljes szt
'/Jedből. Teljes szívemből szeretek. Azt mondod : Teljes elmédből. Jőjjetek mind
annyian, gondolataim, érzelmeim, mozdulataím, vágyaim: jőjjetek. egyesüljetek,
hogy szeressem Istent. Azt' mondod: Tel.ies erődből; tehát mindabból az erőból,

m-lvet fölélesztettél és magad áramoltattál belém. 6, Uram! Követlek, teljes
erőmből szaladok. hogy eggyé váljak veled.

De, 6, Uram! Te is szaladsz: mennél inkább megközelítlek. annál messzebb
látlak; közel vagy és távol vagy; bennem vagy. holott több vagy, mint én. Nem
másként vagy jelen, mint minden lelkes és lelketlen teremtményben. ügy vagy
bennem, mint a lelkemet megvilágító fény és igazság, és ruint a szüzl elragad
tatás, melyben szívern megtapasztalja magát. 0, Istent Nagyon is közel vagy
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hát! De, 6, Uram! Fényeid elérhetetlenné tesznek. 6, igazság! Úgy növekszel,
ahogy közeledern feléd, és szüntelenül hátrálsz gyönge értelmem elől. El kell
vesznem a fellegben. melyben rejtezel; e homályos ponton, melyet távolról lá
tok, ahonnan érezteted magad. Ennyire ismert és ennyire ismeretlen Isten, is
mereteimen túl akarlak szeretni, mínt valami fölfoghatatlan lényt, melyet em
ber csak úgy ismerhet, ha ismeretei fölé emelkedik, soha nem emelkedhetve
eléggé magasra, S2m meg nem értve, sem meg nem ismerve déggé, mennyire
fölfoghatatlan vagy. 6, Uram! Veled: fényeiddel, szereteteddel egyesülök; egye
dül Tc vagy méltó arra, hogy magadat ismerd és szeresd, Úgy egyesülök föl
foghatatlan gyönyörűségeddel, amennyire képes lehetek; és lelkem belső csönd
jében mínd-m dicsérettel síkra szállok, amit magadnak adsz. 6, Uram! A csönd
a Te dicséreted!1O Dávid énekelte így zsoltárainak egyikében: A csönd a Te
dicséretpd. El kell nérnulnunk, el kell magunkat veszítenünk, mélységekbe száll
ni és fölismerni, hogy az ember méltóképn nem szólhat rólad. sem nem szeret
het úgy, ahogy kellene. Ezért kell az Úristent nemcsak teljes erőnkből, de
még, ha lehetne, Isten teljes erejéből szeretnünk.

Már nem ebben az életben lesz, hogy teljes erőmből szeretek; a szeretet
beteljesedik; a kívánság kiatszik ; az érzékiség és az önszeretet gyökerestül kité
petik. De míg ebben az életben élünk, a rossz felé húzó teher örökkön fenn
marad. A belső ember szerint örömömet találom Isten törvényében, de más
törvényt tapaszta.lok tagjaimbantl... Hisz nem azt teszem, amit szeretnék, a
jót, hanem a rosszat teszem, amit nem akarok l2 ••• Én. szerencsétlen ember! Ki
szabadít meg e halálra szánt testtől?13, hogy teljes erőmből szeressem Istent,
és hogy a lélek törvénye ne ütközzön ellenállásba bennem.

Várakozás közben, ó, Istenem! a szerétetnek folyvást növekedni, a kívánság
nak folyvást fogyatkozni kell. Az erő a szerétettel növekszik: a szeretet gyakor
lása megtisztítja a szívet, egyre nagyobb szeretetre tanítva meg. Isten van ben
nünk, amikor szeretünk, és O ösztönzi és árasztja szívünk mélyéből ránk a
szerétetet. A S7.eretet által érdemeljük ki, hogy Istent jobban megtartsuk: és
jobban meztartva, jobban szeressüle. Nem szeretek tehát az ez életben elérhető

teljes erőmből, ha nem szeretek holnap jobban, mint ma, és ha az elkövetke
zendő nap nem növelern szerétetemet. míg végül el nem érkezem abba az élet
be, melyben a szeretet parancsa tökéletesen heteljesedik. Fölkészülni rá csak
ebben az életben lehet; de tökéletesen beteljesíteni csak a másikban. Dohrunk
ebben az életben annyi, hogy míndlg jobban szeressünk, és rníközben szeretünk,

ú iabb erőket nverjünk a szeretetre. Rerkentsiík manunkat éjjel s nappal ennek
gyakorlására. Tégy -így és élni fogsz,H mondja a Megváltó.

Jegyzetek: 1. Filem. 20.; I. Mt 6,2~; 3. Róm 12,15; t. IKor P,12; S. IKor 11,29; 6. Jn
6,24; 7. Jn 12.32-33; 8. l1:nekek éneke 1,3; 9. Exodus 3~,19; 10. A 6~. zsottárban, ahol e1ó~

fordul, a Vulgata szerínt Te decet hymnu~, dic~óség illet; az eredeti szerint: TIbi silen
tium laus, a csönd a Te d'cséreted (Bossuet Jegyzete): 11. Róm T,22-23;· lZ. Róm 7,19-20;

13. Róm 7,24-25; 14. Luk 10,29.

SZAMUNK fR6IR6L. - Suenens bíborosnak a Szeritlélekről szóló tanulmánya
első fejezete a kardinális ,,(rj pünkösd?" című művének. A francia eredeti "Une
nouvelle Pentecöte?" címmel 1974-ben jelent meg (Desclée de Brouwer, Paris), a
magyar fordítás 1976-ban (Prugg Verlag, Eisenstadt). A tanulmányt Szántó István
fordította; a Prugg Verlag szíves engedélyével közöljük. A szevégből két-három,
a könyv későbbi részeire utaló mondatot elhagytunk,

Bossuet "Elmélkedések az Evangéliumról" című művét Reisinger János mu
tatja be, az "Elmélkedés a szeretetről" című szemelvény fordítása ugyancsak az
ő munkája,

Rajz Mihály római katolikus lelkész, plébános.
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KLEMPA SÁNDOR

BECKETT, TÚL A HETVENEN
A nagy ír költő, Samuel Beckett a múlt év április havában töltötte be

70. életévét. Aki látta gondoktól mélyen barázdált homlokát, az sohasern felejti
el. Ismeretes, hogy fellépésében bátortalan ember volt, de fényképe mégis éppen úgy
bejárta a világot, mínt legismertebb szinműve; a Waiting for Godot - a Go
dotra várva. E művét Kolozsvári Grandpierre Emil fordította magyar nyelvre
(Nagyvilág, 1965), s a Thalia Színházban 1965. november l-én került először

bemutatásra. Beckett jellegzetes egyéniség, akit csapások érnek egyre-másra, ma
ga azonban senkinek sem tud visszaütni.

Beckett 1906-ban született Dublin közelében, Foxrockban. Egy dolgos apa
és egy mélyen vallásos anya voltak a szüleí, akiket _nagyon szeretett. A pol
gári . származású, jómódú szülők a hagyományokban gazdag ennskiflen-I inter
nátusba küldték fiúkat, ahol kíváló nevelésben részesült. A dublini 'I'rínity
College-ben francia és olasz nyelvből tanári díplornát szerzett. A közkedvelt és
csinos fiatalember mindenütt jó benyomást keltett. Tanulmányaí befejezése utan
egyeteme Párizsba küldötte lektornak az École Nermale Superieur-be. Ott is
merkedett meg az akkor már híres James Joyce-szal, aki barátainak körébe is
bevezette. lrországba való visszatérése után mindannyluk ámulatára feladta so
kat ígérő akadémiai karrierjét, hogy vandorútra kelhessori. Nem érdekelte az
akadémiai rutinmunka. 1930-ban Németország városait kereste fel. Ekkor nem
csak hogy tökéletesen megtanulta a német nyelvet, hanem elmélyedt a német
irodalom kényes problémáiban is. Későbbi töredékes tanulmányaiban Walther von
der Vogelweidétől egészen Hölderlíníg sok minden megtalálható. 1937-ben végle
gesen Párizsban telepedett le, ahol abból a szerény járadékból élt, amelyet idő

közben elhunyt atyjától örökölt.
A II. világháború idején francia barátaival a németek ellen foglalt állást.

Párizsból délfrancia területre menekült, Itt nehéz földműves munkával tartotta
fenn magát. Ettől kezdve egyre inkább irodalomkritikai munkássáaot folytatott.
Legjobban Marcel Proust érdekelte, s barátjának segítségével megírta Dante 
Bruno, Vico - Joyce círnű művét. Egy korábbi, még angol nyelven írt regé
nye, a Murphy nem kapott elísmerést.!

A háború után francia nyelven jelentek meg regényei éppen úgy, mint 
színművei kivételével - későbbi munkáinak nagy része. Tökéletesell kétrivelvű

íróvá vált. Világhírét színműveivel alapozta meg. Ezek sorát II már említett
Godotra 1,árt'a nyitotta meg. E darabtát 18 nyelvre fordították le. Mint mínde
nütt, irodalmi körökben nálunk is élénk vitákat váltott ki.

A világ majdnem mlnden országában megfordult. Neves írók, mint Thornton
Wilder, Thomas Tennessee Willi.ams és Jean Anouilh csakhamar {elismerték ben
ne az irodalmi vezérszerepre alkalmas egyéniséget.2

A világsiker ellenére Beckett szerény, visszavonultan élő író maradt, EIs'')
sorban azok értették meg, akik tud1ák követni II lelki szemlélet kanyargó út
vesztőin. Befelé forduló ember. Egyesek valósággal köldöknéző, csak önnön bűv

körében mozgó jelenségnek tartották, aki formailag egy szóhínárba süllyedő mű

vészet csődjébe kergeti olvasóit. Bár híres ember volt, igazán alig ismerte va
laki. Feleségének például éveken át kellett Iáradoznía, hogy francia nyelven
írott regénytrilógiája (Molloy, Malona meurt, L'innomable) számára kiadot
találjon."

E trilógia fő témája az emberi élet és az .,én" Identitása. A jelenlétből való
kiemelkedés nála annyit jelent, rnínt az embert határhelvzetében, vagyis a hoz
zá tartozó érzéki és érzékfeletti világ együttesében történő ábrázolását. Az eg
zisztencialisták németül ezt így fejezték ki: Geusorjen: sei~ ins Sein. Bár ő nem
tartozott közéjük, mégis azt vallotta. hogy minden fájdalmunk közenett sztoi
kus közömbösséggel, megtisztult fenséggel kell járnunk életünk útján. O 
saját szavai szerint - olyan költészet után vágyódik, amely átlábolt a semmín
s az új térségben új kezdetet keres.

Költői barátja, A. J. Leventhal róla tartott egyik előadásában arról tudósít,
hogy Beckett műveiben valami ezoterikus minősűltség rejlik. Beckett maga is
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vallja Proustról írt egyik esszéjében, hogy a muvesz számára a szellemi fejlodés
egyetlen lehetséges útja: az elmélyülés. "A nnivészet célra való irányulása nem
a kitágulás (expansío), hanem a zsugorodás, a beszűkülés. A rnűvészet a ma
gány apoteózisa."

Úgy hangzanak ezek a szavak, míntha ő már előre megtervezte volna sa
ját életét. A költő Beckett tehát egyedülálló. a maga útját ,iáró, befelé forduló
szellemi jelenség. A külső szernlélő úgy látja, hogy borús világban él, pedig
műveiben nincs lázadás a szenny és mocsok ellen, inkább elcmbertelenedett ala
kok gyülekezete sürög-forog körülötte. Ez igaz, de Beckett formaereje mégis szíve
rnélyéig tudatos és világos értelmű. Kifejezéseihen rnindig a lényegre tapint.
Innen ered nyelvezetében a szavak csökkentésére irányuló törekvése is (reductio),
Egyetlen felesleges szó sem található nála.

Beckett megértésénél két dologra kell figyelnünk. Először is művei nagyon
szép, másoknál nem tapasztalt zeneiségről tanúskodnak, tehát inkább az inspi
ráció tombol agyában, mint az imagináció. Másodszor pedig páratlanul szép,
festői színérzék érvényesül nyelvezetében.

Kettős tagadása megráz bennünket: tagadja a világot és tagadja önmagát,
Látszólag kiirt belőlünk mínden adottságot, helyébe ún. szuperöntudatot önt s
ebből mínt maradék-lényegből lsmeretmorzsákat osztogat számunkra. Matema
tikai kifejezéssel: mínusz szor mínusz egyenlő plusszal. Az élet felszíne alatt
meghúzódó dolgok gyökeresebb felszámolását. amint ó tpS71. el sem lehet kép
zelni. A színházi közönség például evt az eljárását úgy érzékeli, mintha a da
rab első jeleneteiben már a mű végére ért volna. Ezt az érzést az időbeli fo
lyamatok látomásszerű leírásával, II széfeső értelemre utaló szókepekkel kelti fel
hallgatóságában. A Fin de Parti (1957) lA játszmól vége, 1970) címú művét én
pen ezért a közönség kegyetlen játéknak tartja. Míről is van szó ebben a da
rabban? Az atomháború következménveképnen a semmibe hullás peremére visz
bennünket. mintha Lear király paródiája elevenednék meg szemeink eL')1t.

Beckett a francia szókincsből szinte egy nyelven belüli nyelvet igyekszik te
remteni. S itt mégis pozitív értékről van 5ZÓ. hiszen a katarzis, mínt az antik
tragédiákban is, mindig a megrendülés következménye.

Igy lett Beckett a nyugati irodalom bomlási folyamatának egyik szélsősé

res képviselője, s egyszersmind 196!.l-ben Nobel-díjas költő.

Erdekes megfigyelni, hogy színművei s hangjátékai 1960-tól kezdve egyre rö
vidülnek. A heroikus pesszimizmusnak és a reménytelenség vízióinak nem lehet
más következménye.

Beckett kutató elme s minket is kutatásra kényszerrt, Lássunk most erre
néhány példát, töredékes Irásaiból néhány gondolat-szílánkot.

Az Egy abbahagyott feladat című párbeszédbél idézem az alábbi sorokat.
Ebből rögtön szembetűnik a monológ és meditatív jelleg, vagy ahogy maga Be
ckett mondja, a tudatáradatban (stream of consciousness) megnyilatkozó gondolat
bőségr'

"Én nem akarok az utamról letérni azért, hogy olyan dolgokat elkerül jek,
amelyek elkerülhetők, mert egyszerűen nem akarom az utamat elhagyru, noha
életemben sohasem mentem utamon sehóvá sem, csak egyszerűen útközben
maradtam."

"Fehér lóval találkozik, melyet egy fiú követ. Ez az egyetlen szívesen látott
fehér ló, amelyre emlékszem és amelyet a németek, azt hiszem, Schimmel
nek neveznek ..."

Ezt követi egy elmélkedés a fehér színről, amely - ha jól ertünk költésze
téhez - "fény"-nek vagy akár "szellem"-nek is nevezhető; a fehér ló ennek
gondolati megszemélyesítője: "Rikítóan fehér volt, rajta a nap, ilyen lovat még
sohasem láttam, ha hallottam is többször emlftését, de töb.bé sohasem láttam
ilyent. Allítom, hogy a fehér szín míndig mélv benyomást keltett bennem: min
den fehérség, akár a teritő vagy. a fal stb., sót a virág és maga a csupasz fe
hérség is; de a fehér színre utaló gondolat, az már nem."

Később ugyanebben a töredékes műben így szól : "Nem, én nem sajnálok
semmit, csak azt bánom, hogy megszülettem, a halál egy olyan lassú, fáradsá
gosari hosszas folyamat, melyre míndig rátaláltarn."

Vannak ezekben a sorokban olyan aranvmorzsák, melyek azért ragyognak
fényesen, mivel alapjuk szürkés-fekete, mínt például ez is: "Ö, tudom, hegy én
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is megszűnök egyszer és olyan leszek, mint amikor még nem voltam. Bárcsak
már mögöttern lenne mínden, ami még előttem van. Ez engem boldoggá tenne.
Suttogásom gyakran el-elakad és elhal, míközben bejutole abba az új világba.
sirok a boldogságtól és az öreg föld iránt érzett szeretettől, amely oly sokáig
hordozott és amelynek panasztalansága nemsokára az enyém is lesz. Csak kis
ideig leszek a föld színe alatt, először mindennel együtt, majd elkülönülten. és
keresztül űznek az egész földön és végül egy szirten át a tengeren lesz majd
valami belőlem."

Szerinte míndig a megalázottak, ri megvertek. a csavarsók azok, akik bottal
vagy anélkül, csúszva-mászva előbbre jutnak. A szegénység borzalmas világa
ez, de az életben mérhetetlenül nagy a törekvés és a szívósság arra, hogy
előbbre jussunk.

Aki szeretné megérteni korunkat, amelyben igen nehéz az előrehaladás és
amelyban a bennünket kívül és belül körülövező akadályoktól való megszaba
dulás szükségességének felismerése olyan csábító, az tanulhat Beckett költői lá
tornásaiból. A tragikummal szembe kell néznünk és nem szabad egy tökéle
tes megoldás után vágyódnunk.

Ezt Beckett már fiatalon is felismerte, amikor földije, James Joyce kriti
kusaíval csipkelődött s eközben haragosari állapította meg: ,.... s ha ezt nem
értik kedves Uraim és Hölgyeim, az onnan ered, hogy Önök túlságosan deka
densek ennek megértésére. Önök nyugtalanok addig, míg a forma és tartalom
annyira el nem távolodik egymástól, hogy az egyiket megértik anélkül. hogy
a másikkal törődnének. E vékony értelmi réteg gyors lefejtése vagy Iclszívódása
csak azáltal lehetséges, amit én a terjengős szavakban elrejtett gazdag értelmi
bőbeszédűségnek szeretnék nevezni."

Úgy érzem, e rövid idézetek alapján az olvasók megsejtik. hogy Bechett
a zsiaerré zsugorodott lelkiismeret vagy a széteső értelern bóseinek írója. Nyel
vezetét talán a következő idézet szemléltetí Jegtömörebben : " ...nem, megne
vezni semmit sem lehet: kimondani. nem, semmi sem kirnondható", Ennél még
jellemzőbb általános jelmondata: "Semmi sem valóságosabb, mint a semmi"."

Beckettről. mínt a nyugati irodalom egyik legmodernebb kéoviselőjéről ta
lálóan jegyzi meg Mészáros Vilma egyik írásában: "Ime egy Író. aki az ab
szurdumot ad absurdum vitte". Ez n megjegyzés a 7l. éveben járó, világhírű

író találó [ellemzésef

Jegyzetek: 1. Ez az 1938-ban írt regénye először Londonhan jelent meg s 1947-bea
f~ancia nyelven is kiadták. Fő~z!!replője már jellegzetesen beekett-i ltős : egy elmcgvógy
íritézeben élő ápoló, akinek hamvait halala után egy falUsi kocsma padlójára hmtj«, 
2. Thornton Wilder (1897-1975) amerikai regény- és drámaíró; .Tennessee Williams (sz. 1914)
amerikai drámaíró, költő és novellista; Jean Anouilh (S". 19(0) francia drámaíró, vl
lágképe pesszimsta, egyetlen vigasza a gyermeki ártatlanság. Ide sorolom még Beckett
füld'jét és elválaszthatatlan barátját, James Joyce-ot. E kiváló író ábrázolási techníkájá
nak je\1i!mző vonása a tudatfolvaruatok naluralista Ieírása ; hatása Beckett egész iro
dalmi tevékenységén észrevehető. - 3. Molloy, a költő második regénye, 1951-ben jelent
meg. Főszereplője haldokló édesanyját keresve eltéved n fővúrosban, azután hason csúsz
va az erdőben folytatja kutatásait, míg egy árokban ájultan össze nem esik. Az egész
regény Mol'oy és Moran belső monológján épül .~t:.l. MOI'an tulajdonképpeu M')lIoy tuda
ta. - A Malone meurt (Malone meghal, 1951) címú regényében Ster;] kezdeményezését
fejleszti tovább; ahogyan Yorck az elbeszeló Tristan Shandy hasonmása volt. ugy
váj k e történet höse, Macmann az elbeszélő függvényévé. - ti. L'innomable (A rnegne
vezheteten, 1952) című műben Malone egy .azonosíthatatlan elbeszélő kttalált hasonmása.
E regényt Tallér Gyula for:ditotta magyar nyelvre (10(;1). - Ide sorolom m ég Comment
c'est? (Mi ez? 1961) című murikáját. amely talán egyedülálló az avantgardista világiro
dalomban. Ebben n'rics nagybetű,'központozás. az egyetlen támpont a bekezdések f",l
tüntetése a 177 oldalas szövegben. Valamilyen átmenetnek lehet elképzelni a Proust
Kafka-Joyce és a nouveau roman nemzedéke között. (E jegyze'ben szcreplő tájékoz
tatást jórészt a "Világ'rodalmi kis encíktopédra" osö kötetéből merftettem.) - 4. Samuel
Beckett: Siebzig von Gottfried Büttner. Die Ch rtsterigemetnschatt. Stuttgart, 197fl május,
- 5. Világirodalmi Lexikon I. 777. - 6. B. Mészáros Vilma: Aki az abszur'dumot ad
absurdurn vitte - Samuel Beckett regényciklusa. Nagyvilág, 1962, 2, 266-271.
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CZIGÁNY GYORGY

Öt tractus

Öt tractus
Érte kiált; nekilódul az elme -
ahogy papírlap a lángban hirtelen föláll!
0, néma mezítlen -
lázuk tüzelő gyertyák!
Bomlásba kulcsolt fénybe,
a mellénIe heverő magasság
tüzébe temeti szemünket
a lassulás Nap-Iavinája.
Virághalom a máglya.
0, szeplőtelen cselekvés:
megmentesz-e minket?

..

Test a földbe:
testvér szerelemmel szédül.
Az anyag szivébe visszatért lobogó anyagra
él'milliárdok raknak csönd-hegyeket.
Sárban, romláson túli ragyogásban
bomlik el arca: mosolya külön él 

arcáról leválik
anyagától míndörökre hátrál.
Sorsunkra hiánya vigyáz :.....
hallgatása elözönli az idöt.
A nemlét vereségén ujjong l!l. gyász.

•

Test-melegét fagyasztva e főldnek

az enyé.~zet hamu mámorában

egyre szomjasabb
a semmi kút ján csillanó tudat 

vele mégis (akár sivatag csobogna)
az öröm emelkedik:

égő gyümölcsfaként lépked
és fölkelve még, mint égbe száguldó falvak

pásztora indul hazát keresni
egy pillanatnak.

•

Százszor elégett, százszor újra égő

álmok kemencéje nyit

ajtót mellkasomban.
Itt vetkőzni vonulnak:

foszlani és fosztani a ruhát!
Vetkőzni testek:

semmisülni, semmisíteni 
évmilliók türelmével

a földet fölbontani térnek,
hogy alászállva, a nemlét csönd-pokláb6l

nyújtsák eszméletük kelyhét
a teremtésnek.

•

Se szegfű, se szarkaláb 
A lehetetlen égboltja ég,
a semmi kivirágzott.
Kék sivatag tűz

vonagló kert jeinkre.
Mindegy a fúnak: bot-e, vagy ág 
bomló erőiben a lét,
a termő szeretet szemléli magát.
'I'eljes szegfű ...
. . . malaszttal teljes 
Neueden szólít a föld,
testemben menekül véred.
Csak föld, csak fű: velük vagy?
szőlőfürt a présben .••

..
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RÓNAY LÁSZLÓ

ALARCOS MORALISTA
A HETVENÉVES KOLozsvARI CjRANDPIERRE EMIL

Az irodalomtörténetírás ugyan sokszor és joggal fönntartásokkal fogadja az
írói önkornmentárokat, Kolozsvári Grandpierre Emil esetében mégsem kételked
hetünk abban, hogy mindaz, amit önmagáról, szereperől és ki vált írói eszmé
nyeiről elmond, hiteles, megélt és igaz. Azok közé az írók közé tartozik, akik
sokat foglalkoznak az irodalom, az írás műhelyti tkaíval, s hol szellemesen cse
vegve, hol az irónia kettős fénytörésében, hol a zord hitvédő pózában rend
kivül fontosakat mondott el a magyar próza természetéről. Egyik 'Iyen írásá
ban (A hatodik határkőnél)' néhány klf'ejező szóval így vall a maga legsajátabb
stíluseszményéről és irodalomfelfogásáról.: "Mindig arra törekodtem, hogy a va
lóság közegében gondolkodjam, s csak azt fogadjam ej ~ondolatnak. aminek
valóságos tartalma van, csak azt a gondolkodásrnódot, mely gyakorlattá változ
tatható. vezérfonalul szolgálhat a cselekvéshez, s ami ezzel ezvütt jár, elvetettem
minden fogalmi játékot. ha még oly tetszetős, ha még oly leae artis filozofikus
is ... Sztoicizrnus, önvédelem. racionalizmus. realizmus. tevékeny pesszi-ntzmus,
biológiai optimizmus keveredik ebben a magatartásban az (let szeretetével. s
ami az utóbbiból következik. gyúlölet az életöröm kártevői ellen". Mintha Ber
nard Shaw írta volna e sorokat. Az a Bernard Shaw, aki vel kancsolatbm, ezt
írja utolsó könyve, A szerencse mostohaHa bevezetésében Kolozsvári Grandpier
re Erntl : ..A tények, mínt G. B. Shaw mondja, semmit sem jelentenek. ha nin
csen .fonal', amelyre felfűzzük őket. Az igazság az, hogy akkor is Iűzünk, ami
kor úgv teszünk. mintha nem fúznénk. Másfelől, aki nem fűz, annak aligha
akad zsákmány a horgára."

Gyakran lobbantják szemére kritikusai, hogy túlságosan soka L, könnyedet
ír, olyan témákat ragad meg, melvek nem érik fel tehetségót. O maga felel
nekik: " ... aki nem fűz, annak aligha akad zsákmány a horgára". Egészen bi
zonyos. hogy ő maga tudja legjobban, mikor értékes a zsákmány, A legnagyobb
halászok sem fognak míndíg hatalmas harcsákat. De nunden fogásnak megvan
a maga tanulsága, melyet az igazi írónak kamatoztatnia kell azokban a művei

ben. melyoket perdöntőnek érez a halhatatlanság szempontjából. Kolozsvári
Grandpierre Emil kísérletei azért izgalmasak, mert sosem elégszik meg a szo
kottal, a közhellyel. a konvenciókkal. Kincsenek tabuí. A kifejezés egyértelmű

sége vonzza. s az élet áramát akarja ábrázolni. Nagyon jellemző életfelfogására
és irodalomeszményére az a kis epizód. melyet kétszer is fontosnak tart elmon
dani: egy ízben a Candidát adták. s az egyik különösen szellemes résznél
..tele tüdővel kacagott bele a terembe". Egyedül ő. Aztán néhány pillanattal
később az egyik színész ülepen rúata a másikat, s akkor végre hahotázott a
tömeg is. Arisztokratizmus volna ez'! Aligha. Olyan író élet- és valósáaismere
tét sejtbetjük e gesztus mögött, aki - mínt erről Bálint György ír róla szóló
rövid krltikáiában - járatlan utakra tért, csakhogy teljesebben fejezhesse ki
magát.

Igy Jutott el - irodalmunkban az elsők között - a regenybe oltott esszé
műtaiához. Már induló művében, a Rostában (19:l2) is akadnak esszélsztíkus
részletek, maga az alkotás azonban még sokkal inkább egy lélektani probléma
kibontása: azt a folyamatot követi benne, hogyan fordulnak szembe a Jiúk az
apákkal ; azt ábrázolja néhol meglepő érettséggel. milyen reménytelen és kilá
tástalan volt annak a nemzedéknek a sorsa, amely a harmincas évek elején
kezdte pályafutását. Más volt a szülők ideálja, s más a gyermekeké. Azok a
biztos megélhetést hozó pályakra akarták rászoritaní utódaikat. emezek azonban
a szabad szellemiség bizonytalanabb, de tágabb hortzontot kínáló területei fejé
tájékozódtak mohó érdeklődéssei. Az apák világa elveszítette vonzását. Szám
talan regény és vallomás árulkodik erről írodalmunkban: elég csak például Vas
István Nehéz szerelern című művére utalnunk, hogy megértsük: nemcsak a szo
kásos nemzedéki ellentétekről volt itt szó, hanem sokkal többről. Két világkép
feszült egymásnak, s alig-alig akadtak közös pontjaik.
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Hogy Kolozsvári Grandpierre Emil milyen világosan látta e két oly kü
lönbözö világkép kibékíthetetlen voltát, arról híven vall a harmincas évek
közepéri írott két regényében, a sokat emlegetett Dr. Csibráky szerelmeiben és a
Na,iJY emberben. Csibráky a kisebbrendűségi érzés, -a .Jiívatalnok-ko.nplexus"
megtestesítője. A lélektani probléma regénybe emelése nem előzmények nélküli.
Hiszen végelemzésben Kosztolányi regényei vagy a Halálfiai kivétel nélkül egy
egy izgalmas lélektani rejtély kibogozásának maradandó kísérletei. Grandpierre
azonban nemzedékének legsajátabb problémáit írta meg, mlntagy az önéletrajz
fonákját. ilyen lett volna a sorsuk, ha tovább haladnak azon az úton, melyet
apáik szántak nekik. A cselekrnénv pszichológiai magva mögGt!, pedig gondosan
és árnyaltan ábrázolja azt a társadalmi-történelmi közeget. mely ezeket a bom
lott lelkű és idegzetű figurákat termelte ki. A Dr. Csibráky szerelme iben a kö
zéposztály beszűkült világképét, érzelemvilágát mutatja be hitelesen, a Nagy
emberben pedig a fasizmus korai rajzára vállalkozott, hiszen a főhős a maga
paradox voltában a hitleri mentalítás és pszichózis remekül sikerült képe.

Mindezzel szemben az író korán kialakította magában az intellektuális tá
volságtartás fölényét. "A magát kifejezni nem tudó lénynek. a nem művésznek

az a mogvetése, amely a romantlkusoknál, vagy az ugyancsak romantikus Flau
ber t-né l a kispolgár dühös gyűlöletévé fejlődött: az fagyott közömbos tróntává
Kolozsvárinál" - írja Benedek Marcell a Nyuga.tban. 'Talán csak azzal lehet
kiegészíteni e szellemes, találó és tömör jellemzést. hogy Kolozsvári Grandpierre
Emil korántsem közömbös hőseivel szemben. Igazi író médjára tud tavolságot
tartani, de azonosulni is. Leleplezni, de együttérezni is. A végletek egységben
,jc1entkeznek nála, mint ahogy az élet is így mutatja őket.

A "harmadik nemzedék" tagja ő is, de nem, iróí módszerei rokonítrák ez
zel. hanem mohó világirodalmi érdeklődése, tájékozottsága és az esszé-műfaj

fölényes gyakorlata. Hősei ritkán álmodoznak, mí sem áll tőlük távolabb, mint
a világ bizonytalan, tündéri tájain való bolyongás, az önelemzés vagy ci nosz
talgia. Lelkük nem képlékeny, inkább nagyon is egyértelm'}. Irónk jőforrnan

csak egyszer tett kísérletet, az Ah1ajá'l'ókban, azzal a regényforrnával. melvet oly
sok változatban gyakoroltak s fejlesztettek tovább a harmincas évek fiatalfal.
E kísérlete azonban balul ütött ki. inkább az az érdeme, hogy megéreztette
a nagy téma Iehetőségét, hogy felsejlettek benne a, Tegnap csíráí, s önkéntelenül
is azt sugallta az olvasónak, hogy a gyermekkor s az álom világa, melyről oly
hívogatón szólt Alain-Fournler nyomán Sőtér István, Jékely Zoltán, Molnár
Kata, Lovass Gyula s a többi fiatal, voltaképp a boldogtalanság keserű íze it
kínálja, tétova, megoldatlan kérdésekkel és kétségekkel terhes. Remekül tapin
tott rá e talán szándékolatlan kétértelműségre Kádár Erzsébet: ,.Olyasféle írás
mű ez, mínt amikor valaki komor arccal igen vidám történeteket mesél, egy
vidám esthez illő hanghordozással. Hősei fiatalok... Az író valami furcsa
gyanút olt belénk: ez a boldog kor nem a legnvomasztóbb, legkényelmetle
nebb állapot-e?"

Nem mintha Kolozsvári Grandpierre Emílre nem hatott volna a francia
regényírás. Míg azonban például Sűtér István egyik hőse új életre kelti álmai
ban és látomásaiban Bovarynét, hogy vele együtt élje lázakból szőtt életét,
Kolozsvári Grandpierre Emil a Madame Bovary közérzetét. fájdalmas leszárrio
lását őrizte meg a maga számára. Mert korai regénvkísérleteíben azért érezni
bizonyos fájdalmat is, míntha élete egy-egy állomásánál újra:neg újra eltű

nődne: lehetett volna másként, jobban is. A valóság azonban könyörtelenűl rá
ébresztette arra. hogy az álmodozás a "csibrákizmus"-t fejleszti ki az ember
ból. Dr. Csibráky is úira meg újra megálmodja életét. Jövőjét tervezaetí unos
untalan, s közben jóvátehetetlenül elsuhan mellette a jelen, Csak számvesaná
sait hallja, igézö arculatát egy pillanatra sem látja meg, Hibáját. tragikomi
kus vétséget szándékosan nagyítja meg az író. Karikatúrát rajzol, mint Aldous
Huxley a Szép új világban. De a torzkép is lehet hiteles, sőt hitelesebb, mint
a valóság szolgaí rajza. Maga is hangsúlyozza, hogy bizonyos értelemben a
karikatúra - realisztikus. Az írónak is, a karikaturistának is meg kell találnia
a valóságnak egy alapvető vonását, s azt azután tetszése szerint rnegnagyíthatja;
a többit. a lényegtelen részleteket háttérben hagyva.

Ezt rt lényeget sikerült elemi erővel megragadnia a Tegnapban, 1!'l42-ben~

A mű valóságos robbanást keltett Irodalmunkban. Üjszerűségét, [elentőségét olyan
elismert írótársak jellemeztek, mint Halász Gáhor a Protebtáns Szemlében s



Keresztury Dezső a Nvugatban. Nemrégiben zajlott le akkor Kenyere-s Imre 
(olyan név az övé is,· melyet érdemes lenne ébreszteni) - Diárivmának kez
deményezésére a nagy regényvita, melynek egyik alaptétele ez volt: "A re-
gény fejlődésének komoly állomásához érkezett, sőt lezárult egy korszaka". Az
eszmecsere folyamán olyan szélsőséges megnyilvánulások is hallatszottak, hogy
a hagyományos realizmust egészében el kell vetni. A szociográfia etső, nagy
korszaka is véget ért ekkorra. jórészt dilettánsok. másodrendű tehetségek mű

velték tovább a műrait, ők öntötték el múveikkel a piacot, azt 11 látszatot kelt
ve. hogy ez sem lehet az epika megújításának módja, Kolozsvárt Grandpierre
Emil Tegnapjának épp az adta jelentőséget, hogy a hagvomanyos regény és a
szoctográí'ía eszközeit elegyítve új csapást vágott, olyat, amelyen eddig csak
nagyon tétovázva, akadozó, bizonytalan léptekkel indult a magyar regényírás,
Nem Balzac példájából termékenyült meg, mínt Halász Gábor sürgette akkori
ban, mégis követte a Halász Gábor-i regényeszményt. mely szerint "a realizmus
ott kezdődik, ahol a társadalom lesz a regényhős. sorsok formálója, kalandok
teremtője, képzeletnek és kutatásnak egyformán ösztönzöje". S felelt Halász Gá
bornak arra a sürgetésére is, mely szerint .,a mai stílus ugyanolyan feladat
előtt áll, mínt mínden túlérett romantika: önmagából kell ellenmérget kiter
mel nie, amely megóvja a teljes szétmállástól". Van ebben a regényben ,.anyag,
nyersanyag. forró élménvtartalom", amit Örlev István hiányolt mohó türelmet
lenséggel a fiatalok alkotásaiból. Hogyne volna, hiszen Kolozsvári Grandpierre
nemcsak az értelmiségi réteg egyik korosztályának nagyjából 193:')-ig terjedő

tortenetél írta meg, hanem félig-meddig az enéletírását is, nemzedéke életraj
Z:1t. a nemzedékéét. amely - mínt a Rostában írta - "raébredt mindennek ér
telmetlenségére". De megírta és ábrázolta egy mentalit.is, életfonna végső csőd

jének, Iolytathatatlanságának krónikáját : is, a művészí epika módszerével át
dolgozva mindazt, ami kísérteties erővel sejlett föl már Szektü Gyula Három
nemzedékében. " ... a regény kerete lernállott - írta Halász Gábor -, s he
lyét kitöltötte a szenvedélyes demonstráció, a Iírikus és a karikaturista kettős

álarca mögül előtűnt az igazi arc, a moralistáé". Nem az erkölcsbíró, hanem az
erkölcsnemesítő pillantásával ábrázolta világát. Mentesen minrlen íajta lirai szub
jektivizmustól, az akkor oly divatos "gőz"-öktől, kérlelhetetlenül pontosan, hi
telesen s mégis az igazi regény ideálokat teremtő művészísógével bontotta és
teljesítette ki témáját. Kellett ekkor ehhez a magatartásh iz e~yIajta ércelmiségi
bátorság, hisz - mint Keresztury Dezső figyelmeztet rá - " ... a lázasan. szen
vedélvesen kiabálók közt megőrizni a hidegvért. az irracionalizmus gáttalan
áradásában hű maradni az értelemhez, van olyan írói és férfiúi erény, hogy
érdemes legyen nehéz időkben újra és újra rámutatni".

Nem véletlen, hogyaTegnapban tökéletesített valóságábrázolás végigkíséri
írói pályáján, s legjobb műveinek máig ez az ihletője. Ezzel a gesztussal lé
pett be cl megújuló irodalomba SzaJ.ladsúg círnű regényével - amelyben az idő

ben visszafelé ásva teljesíti ki a Tegnap témáját -, ez ihleti Az utol.~ó hullá
mot is, ezt a kései emlékezést, mely megint csak a To:.gnap izgalmas variációja.

Kolozsvári Grandpierre Emil esszéinek vissza-visszatérő témája: a humúr.
az irónia és a szatíra. Alkatához. írói egyéniségéhez közel áll mlndegyik. Esszé
regényeinek is fontos elemei ezek, s csak nő a jelentőségük, ahogy muveinek
soraban közeledünk a mához. Igaz, egy ideig foglalkoztatta a komoly összege..
zés igénye is. Ennek megvalósítására tesz kísérletet a Mérlegen-ben. "l946-ban
kezdtem írni - mondja erről -, nem sokkal a felszabadulás után, amikor úgy
éreztem. el kell mondanom rnindazt, anll az ellenforradalom uralmának ideje
alatt felgyülemlett bennem". Abba a regényfolyarnba illeszkedik e műve, melv
II számvetés igézetében fogant ekkori rnűvekből állt össze. Maradandó mégsem
azért lett, mert a teljesség igénye munkál benne. hanem mert kitűnő részletei
akadnak...ahol az író belső ihletének engedelmeskedett: a megyei- és városi
urak. dzsentrík és kíspolgárok, értelmiségiek és diákok világát - legtöbbször
szatirikus erővel - festő jelenetekben" (Béládi Miklós). S a szatíra élteti ma
is A csillagszeműt, melynek népmesei rétegei azonban aligha fakadtak Kolozs
vári Grandpierre ihletének legszerencsésebb rétegéből.

"Tiszta aggyal, józanul írtam a mesét, mégpedig életörömtől duzzadó, pa
takzóan vidám, humoros mesét" - írja műve magyarázatául. Ez az életöröm
[etlemző, visszatérő gondolata. l'~z élteti, ez jellemzi valamennyi új regényét,
melyeket gyakran fogad fönntartásokkal a krítíka. Valóban "felületcse'{" ezek
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az alkotások? Hadd válaszoljon erre maga az író Casanovár61 írt esszéiének
néhány gondolatával: "Egy élet értelme, súlya, jelentősége... nem föltétlenül a
benne foglalt tettek összege, {,S a sok mindenben -megnyilvánulő felületesség
nem föltétlenül egyértelmű magával ri felületességgel. Vajon az élet és a meg
élhetés szakadatlan kockázata, az életveszélyes rögtönzés felületesség-e? Vajon
a rnélység a kispolgári óvatos latolgatásban keresendő? Nem hinném... Egy
kockára tett fel rnindent, az örömre. Az .elvégeztern, hogy gazember leszek'
helyett ó azt végezte el, hogy örülni fog."

A habzó életöröm krónlkása lett, de ugyanakkor üíra meg újra komolyan
figyelmeztet a léha gondolkodás, a szellem nélküli életvitel jóvátehetetlen ve
szélyeire. Még a félkézzel írt regényeit is áthatja e két gondolat. (Az igazi író
kat sosem szabad ujjgyakorlataik alapján megítélni; szükségképp arányt téveszt
az. aki a részletek elemzésébe vész s nem az egészre függeszti tekintetét.)
Milv remek ön iellemzése e kietlen, másokra tekintettel nem levő. értetlen gon
doJkodásmódnak a Párbeszéd a sors sal "Paula néni"-je. (Ez a kisregény egyéb
ként igazi remeklés - ami nern :meglepő. hiszen Kolozsvári Grandpierre Emil
a stílus tudatos művésze, Balassi, Pázmány. Zrínyi és a többiek örökségének
konok folytatója. -: a beszélt nyelv különböző rétegeiből mesteri kézzel kelti
életre egy esett, szerencsétlen külv árosi lány boldogan végződő történetét.)
Mily megrendítő a HarmatcseppcIc egyik-másik elbeszélése! Mennyire elgondol
kodtató A szerencse mostohaJia erkölcsi tanulsága. mely szerint az élet azért
előbb-utóbb megjutalmazza azt, aki az igazi boldogságra törekszik! Az emléke
zetes részleteken túl az adja e regények és elbeszélések [elentőségét, hogy ben
nük az író elsőnek fedezte fel a mai húsz-harminc év körüliek egyik jellemző

tulajdonságát, az önkíteljesftésért vívott makacs harcukat. Ezek a hősök volta
képp valamennyien antihősök. Beszédmódjuk egysíkú, gondolkodásuk sokszor be
szűkült, hiszen csak a szexualitás és a szerzés foglalkoztatja őket - vagy egy
egy rokonszenvesebb képviselőjüket II jó vacsora és a szódás whisky, de le
hetőleg nagy mennyíségben -, mégsem lehet bizonyos rokonszenv nélkül rájuk
tekinteni. hiszen paradox, feltűnési vágyból fakadó tetteik rnözött az a törek
vés bujkál. hogy szabaduln! akarnak a konvencióktól ; azt akarják rneatalální
önmagukban. ami a legértékesebb. Leatöbben utat tévesztenek. Elkapja őket az
újgazdagok mohó életérzése. mint a Nők apróhan Mtsliét, aki hiába szeretne vég
re művészí munkával foglalkozni, újra és újra körülfonja valami titokzatos há
ló, amelyet nevezhetünk hibásan megtervezett életnek, de egyszerűen 2< körül
ménvek szerencsétlen alakulásának is. Önmagukat keresik. Fütyülnek a beídea
zésekre, a ió modorra. a hagyományra. A maguk erkölcsi rendjét próbálják
megtererntení, de alaktalan ködgomolynál többet nem érzékelnek belőle. Rend
szerességre, nyugalomra vágynak. s közben fölfokozott nyugtalansággal cikáznak
ide-oda. An tihősei között alig akad olyan, aki boldog. A test örömeit hajszolják,
és a szívük üres. A lélek békéje az ideálképük. s náluk kiegyensúlyozatlanabb
regényalakiai talán nincsenek is -jj Irodalmunknak. Valamennyien a ..boldogta
lanság művészeí". (Az újabb regénytermésnek nem véletlenül A boldogtalanság
művészete a legteljesebb darabja.)

Hogy van-e kiút e sivár, önemésztő magányosságból, van-e olyan nemes er
kölcsi eszmény. amilyenre Kolozsvári Grandpierre Emil Morus Tamás Ut6piá,ját
olvasgatva 1944-ben tett célzást, arra ezek a hősök még nem tudnak felelni.
A lázadás gesztusáig jutottak, építeni még nem tanultak meg.

Elgondolkodtató kép. Tétován kerengő, alaktalan hősök - ez Mándy Iván
világa. Redukált emberi kapcsolatok. redukált nyelvi mezőben Mészölv Miklós
könyveiben. Önmagukat kereső. de egyelőre inkább romboló figurák Kolozsvári
Grandpierre Emil műveiben. Meghökkentő etikai elvek a fiatalabb Munkácsí
Miklós alkotásai ban. Szemérmesen palástolt boldogságvágy mozgatja Esterházy
Péter alaktalt. És folytatni lehetne a sort annak bizonyságául, hogya mai ma
gyal' prózában színte túlhabzik az erkölcsí forrás.

De már a leülepedés, a megtlsztulás jelei is felbukkannak. Legutóbb épp
Kolozsvári Grandpierre művében, A szerencse mostohafiában. Mintha ez az örök
ifjú író, immár túl hetvenedik életévén. újabb alakváltásra készülne, és azt
ígazolná, hogy az az erkölcsi kiegyenlítődés, melyért oly sokféle álarcban. oly
változatos fegyverekkel küzdött egész életében, hamarosan eljön, s tisztultabb
nyelven, zűrzavar nélküli fejekben érlelődik majd a nemes gondolat.
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IDŐÉRZÉK
Irta KOLOZSVARI GRtlNDPIERRE EMIL

Nagyvárosokban is kialakulnak apró közösségek, melyekben az ott lakók
éppúgy szemmel követik egymást, mint egy faluban. Ilyen közösség volt a
Palánta utca, ahol csaknem tíz esztendeig éltem. Ezt veszem tehát alapul ah
hoz a történethez, amelynek máshol volt a színhelye s amelvet valójában nem
én beszélek el, hanem a közelebbi-távolabbi szomszédok, ismerősök, rokonok.

A Palánta utca zsákutca, nincsen benne átmenő forgalom, taxi elvét ve ve
tődik arra, az a néhány kocsi, amelyeknek a tulajdonosa ott lakik, reggel el
gurul, aztán visszagurul a garázsba, vagy az úttest szélére.

Nyararikint a Palánta utcában a nők bikiniben járnak - él fiatalok, az
idősebbek pongyolában, kétrészes fürdőruhában mennek át a harmadik vagy
a negyedik házba. kölcsön tojásért vagy a trécselés öröméért. Mindenki tudta
- akár akarta, akár nem -, hogy ennek az özvegyasszonynak mái' egy éve
nincs barátja, a másik - az elvált asszony viszont negyedévenkint változtatja
barátait.

Ehhez a Palánta utcához sok tekintetben hasonló, de más nevű utcában
lakott beteg férjével és idős édesanyjával Waxner Márta, nyugalmazott könyv
táros. Noha elmúlt ötven éves, Mártuskának hívták utcaszerte. Két fia disszi
dált, ő maga savanykásan élt, úgy gyűrte. le a napokat a torkán, mínt a kelet
len buktát az éhes ember.

Egy napon ismeretlen férfi csengetett be Waxnerékhez. Szemügyre vették
jövet-menet, de a találgatások s azokkal párhuzamosan a nyornozások csak ak
kor indultak meg, amikor a Waxneréknél tett látogatások rendszeressé váltak.
S főleg azután, hogy egy alkalommal, Mártuska, koszos rnűselyem pongyoláiá
ban. kídöccent sarkú papucsában. a sarkig kísérte az ismeretlent, aki ott kéz..
csókkal búcsúzott tőle.

A látogató személyazonosságát villámgyorsan megállapították. Neve Sibucz
Károly. vegyészmérnök, még aktív, de közel ft nyugdíjhatárhoz. nemrég jutott
özvegységre. Kítűnően keres.. A hírek Sarolta nénitől eredtek, Sibucz takarító
nőjétől. aki Waxnerék környékére is eljárt takarítani, tehát megvolt a kapcsolat.

Na és mondja, Sarolta néni... - naponkint ezzel kezdődtek a beszélgetések.
Sehogyan sem ment a szomszédok fejébe, hogy egy viszonylag jóképű, jól

kereső ember mít akar egy olyan elhasznált, rendetlen, nem túlságosan gon
dozott nőtől, mínt Mártuska, aki ráadásul férjes asszony és idős édesanyjával
együtt él. A férjének éppúgy szüksége van a gondoskodására. mint az anyjá
nak, aki már jóval meghaladta a hetven évet.

A találgatások korszaka hamarosan véget ért. Mártuska beadta a válóke
resetet és meg sem várva a bírósági döntést, Sibuczhoz költözött. S mintha egész
életében erre várt volna, a bevásárlásokat kivéve ki sem mozdult a házból.

- Mit akartok - jegyezte meg az egyik szomszéd -, a mézesheteiket élik.
Két bő forrásból özönlöttek a hírek, a két bejárónő számolt be arról, mlt

látott, mít hallott, mít gondol. Waxnerékhez Rózsi néni járt a nehezebb mun
kát elvégezni. Sarolta néniről már beszéltünk. Egyébiránt ő mutatkozott beszé
desebbnek. Hanglejtésében. viselkedésében valamelyes csalódottság érzett. Azt
remélte. hogy felesége halála után Sibucz mérnök öt. veszi feleségül. Régen
rnegszolgálta ezt a kitüntetést.

Reménye - föltehetőleg - azért nem vá't valóra, mert Sibucz, akit egyéb
ként számos területen könnyű volt klelégíteni, a hasát nagyon szerette és sokat
adott a mínőségre meg a változatossáara. Sarolta néni skálája viszont a rán
tott hús és a paprikás krumplí közöttí területecskét ölelte föl. Ha olyasmit
hallott, hogy padlizsán, póréhagyma. csőben sült csirke. naranccsal töltött ka
csa, Sarolta néni szeme kerekre nyílt s agyát enyhe széríűlet csauta meg.

- Voltatok Mártuskánát - csapta össze a két tenyerét Kalásziné. - Ű

még annyit sem ért a főzéshez, mínt Sarolta néni. Emlékeztek, újévkor milyen
pogácsákkal traktált. Ágyúgolyónak is beváltak volna.

- Ugyan, ugyan - esóválta gömbölvű fejét Fehérné. Mártuska nem
tud fózni, de Sibucz annál [obban tud. Majd ő megtanítja. Az uram rnondta,
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hogy a felesége halála után meghívta néhány kollégáját vacsorára. Ű főzött,

ő tálalt. Azt mondja, olyan finomat évek óta nem evett. Mindenki tudja, hogy
romlik a magyar konyha.

A hipotézist, hogy az új férj a kétbalkezes Mártuskat a húztartás vezeté
sére, elsősorban Iőzésre tanítja, Sarolta néni vallomása megerősítette.

- Én addig nem nyugszom, amíg meg nem hív vacsorára. Szerintem egy
ilyen nő nem tudhat főzni.

Ezt Fehérné jelentette ki. Hamarosan elérte, amit akart, pontosan fél év
vel azután, hogy Mártuslea elköltözött hazulról.

- Ez a Sibucz - tátogott a csodálkozástól. holott régen meaemészthctte
volna a látottakat -, ez a Sibucz csodát művelt. Mártuskából olyan cselédet,
olyan szakácsnőt faragott, hogy állami díjat érdemelne érte.

- Szóval cselédre volt szüksége, azért csábította el - bökte ki a lényeget
Maurerné.

- Azért. De előzménye is volt az ügynek. Romantikus előzmenve,

A ráncos. őszes. táskas asszonyfejek összehajoltak. Sümegné, parányi szem
füles kis asszony, aki sohasem hozott rossz csirkét haza a kosarában, elbeszél
te, hogy Mártuslea meg Sibucz Karcsi gimnazistakorukbal} már-már meny
asszony és vőlegény volt, amikor egy keringő miatt Sibucz megsértődött. Már
tuska táncrendjén előjegyeztette mapát a következő kertngőre, a lány azonban
egy sorral lejjebb írta be. A keringőt mással táncolta s mire körülnézett,
Sibucz Karcsi eltűnt.

Évtizedekkel a végzetes esemény után valahonnan előkerült a táncrend.
Mártuslea már alaposan ráunt némán szenvedő férjére, hangosan panaszkodó
anyjára. s minthozv Síbucz megkérte a kezét, kijelentette, hogy ő nem áldozza
föl az életét és hozzáköltözött gyermekkori szerelméhez, azzal, hogy mindketten
eljátszották az életüket, ami még jut nekik, azt együtt töltik. Már csak a hűt

len gyerekek miatt is. Mártuska egyik fia Ausztráliába disszidált, a másik Új
Zélaridba. néha küldtek csomagot, pénzbeli segítséget. trdekes levelet. soha. Az
Üj-Zélandba származott gyerek közölte. hogy náluk az enyhe éghajlat miatt a
gyerekek nem viselnek cipőt, a városban sem. Fzen Mártuslea gyakran eltűnő

dött. de mínden egyéb, amit a fiai írtak, ki pörgött a fejéből. Sibucz lánya Nyu
gat-Németországba ment férjhez s naphosszat a férjét szolgálta, Segítsége nem
volt.

Mártuska a válás után férjhez ment Sibucz mérnökhöz, ugyanakkor meg
ígérte édesanyjának, hogy hetenkint háromszor-négyszer ellátogat hozzájuk, ta
karít, mos, megfőz s amit szükséges, segít a volt férj gondozásában. A sza
kácstanfolyam viszont, ahova Sibucz Karcsi iratta be, túl sok idejét elfoglalta,
úgyhogy egyre ritkábbari látogatta meg édesanyját, s egyre rövidebb ideig tar
tózkodott nála. Vagyis 'gyakorlatilag jószerint semmit sem segített.

Eddig a szomszédasszonyokat elsősorban az új házaspár ügyei érdekelték.
Most viszont érdeklődésük átterelődött Mártuslea anyjára, Lujza nénire. Az
öregasszony szemlátomást fogyott, arra elszűrkült, emlékezete rohamosan gyön
gmt, hol egyik, hol másik szomszédasszonyhoz szaladt át lisztet vagy hagymát
kölcsönkérni. Megesett, hogy ugyanattól a személytől ugyanaznap kétszer kért
lisztet, mert elfelejtette, hogy egyszer már kért.

- Lujza néni, nem sok magának az a munka? - ilyen és hasonló kérdé
sekkel ostromolták a szomszédasszonyok, Többnyire kitérő válaszokat adott. Egy
szer kicsúszott a száján, - nem panasz, valami gyökeresen más:

- Elvállaltam, hogy gondoskodom Ernőról (ez volt Waxner keresztneve),
nem csaphatorn be szegény Mártuskát.

Ráadásul Ernő állapota ugyancsak súlyosbodott. Egy görög sztoíkus méltó
ságával viselte el az izomsorvadással együttjáró szenvedéseket, megalázá helyze
teket. Visszavonultan élt, de dolgozott, hajdani vállalatától kapott számítási
munkákat, amellett rádiózott, tévézett, sót keresztrejtvényt fejtegetett. Sokat
lenditett volna a helyzetén, ha tolókocsit vásárol, ezt a könnyítést büszkesésből

visszautasította. Ehelyett a szobáiában, az előszobában, a toalettben. a fürdőszo

bában, egyszóval mindenütt, ahol megfordult, kapaszkodókat rögzíttetett a falba.
Amíg karizmai bírták a súlyát, Waxner nagyjából biztonságban közlekedett
íróasztala és a többi helyiség között. Most viszont, hogy betegsége előrehaladt,

gyakran megtörtént. hogy a karjában már annyi erő sem maradt, hogy a
tulajdon könnyű testét fönntartsa, keze lecsúszott a kapaszkod6ról, ő maga pe-
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dig a padlóra esett. Azokon a napokon, amikor Róza néni épp takarított, ő
könnyűszerrel lábra állitotta a beteget. Dehát Róza néni hetenkint mindössze
kétszer járt a családhoz. A többi napokon az öregasszonyra háramlott ez a mű

velet. Ha iszonyú erőfeszítés árán talpra állította a vejét. órákig zihált utána.
Gyakran megesett, hogy félmunkát végzett, mível azt hitte, áll már a veje, idő
előtt eresztette el.

- Hagyja csak, mama szélalt meg ilyenkor szemérmesen Waxner -,
majd boldogulok magam.

Már régen elmúlctt az az idő, amikor a maga erejéből képes volt föltá
pászkodni. A szomszédoktól pedig az öregasszony nem akart segítséget kérni,
mert akkor mít gondolnak a lányáról. Hiszen Mártuska "először boldog életé
ben", nem szabad szegénykét Idegesítenie.

Noha e belső, titokban lejátszódó eseményekről a szomszédok csak keveset
tudtak, valamennyiüknek föltűnt; mílyen gyors ütemben romlik a mindig egész
séges. jókedvű Lujza néni állapota. Próbált tréfállcozní. ahogy azelőtt, de a
tréfák eJfonnyadtak a száján. A szomszédasszonyok nemcsak "lélekben éreztek
együtt" Lujza nénivel, ki-ki a maga módján, elfoglaltságához. erejéhez képest
segített rajta, Kalásziné lesöpörte a ház elől a frissen esett havat. Sümegné
levessel vagy tésztával kedveskedett, Maurerné kölcsönkérte a mosógépet s
egy füst alatt a házi szennyest is kimosta. Afelől, hogy odabent a házban
a két ember úgy szenved, míntha a pokol valamelyik bugyrában szurokban fő

nének, sejtelmüle sem volt.
Abban viszont közösen megegyeztek, hogy szólni kellene Mártuskának, aki

ugyan a fellegekben jár s olykor azt sem veszi észre, ami másnak majd ki
szúrja a szemét, de alapjában jólelkű, jóindulatú. szeréti az anyját, szcretí el
vált férjét, különben miért tartott volna ki mellette oly hosszú ideig. Ertésére
kellene adni. hogy fogl~llkozzék egy kicsit többet édesanyjával, vegye le a ter
hek egy részét a válláról.

- Amíg nem késő - szélalt meg Kalászlné komoran.
- Bizony, amíg nem késő - erősítette meg a kis Sümegné szelíden.
Csak hát szólni Mártuskának nem tartozott a könnyű : dolgok közé. Kü

lőnösen második házassága óta, amelyet sokan élesen kífoaásoltak, Minden
megjegyzésre, tanácsra, sőt kérdésre is sértődötten reagált. Hogy másra ne hi
vatkozzunk, legrégibb, legbizalmasabb barátnőjével egy megjegyzés miatt sza
kított:

- Úgy bánsz anyáddal, mintha ötvenéves volna - mondta a barátnő.
Mártuska összerezzent:
- En nagyon sokat tettem az anyámért. Nem áldozom fel az életemet,

mert nem használtam ki olyan alaposan, mint te.
Célzás a barátnő viharos múltjára. Hatalmas ajtócsapás tett pontot az év

tizedes barátság után. Az esetnek persze híre ment,
Elsőnek Sümegné hívta meg egy délutáni teára Mártuskát, azzal, hogy na

~on hiányzik, nélküle üres az utca, majd elbeszélgetnek. mint régen.
Karcsi. az új férj, aki példás fegyelemben tartotta kissé szétszórt felesé

gét, megtudakolta. ki is az a Sümegné, - Ja, persze, persze, emlékszem 
aztán megkérdezte a lakáseimét.

- Hánykor mégy oda?
- ötre - válaszolt Mártuska engedelmesen.
A két asszony megörült egymásnak. Elhangzottak az obligát kérdések, bol

dog vagy-e, mílyen férj a Karcsi? Hát te Erzsikém. hogy érzed magad?
Aztán Sümegné, aki olyan szemfülesen forgolódott csarnokban-píacon-szu

permarketen, óvatos bevezetés után megpróbált a tárgyra térn i.
- Nagyon örülök. Mártuskám, hogy öreg napjaidra megoldottad az élete

det. Jobbat érdemeltél, mint az a szegény Waxner, akinek egyébként szemlá
tomást romlik az állapota. épp azért arra gondoltam, hogy be kellene vezetni
néhány könnyítést, ha mást nem, hogy Róza néni sűrűbben járjon hozzátok,
ugyanis ...

Ugyanis édesanyád állapota egyre aggasztóbb, gyöngül, romlik az emléke
zete, nem bírja a beteg gondozását meg mindazt, ami azzal együtt jár ...

Igy folytatta volna, ám ebben a percben megszélalt az előszobában a csengő.

- Kezét csókolom.
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Mártuska fölismerte férje hangját. A férfi szabadkozott, hogy hívaUanul
megzavarta beszélgetésüket ...

- O, dehogy zavart... - vetette közbe kurta kis lihegessel a háziasszony.
Még elbeszélgettek egy darabig, csupa semmiségről, aztán Karcsi karonfogta

feleségét, aki szemlátomást maradt volna:
- A tárkonyos bárány - súgta a fülébe gyöngéden s már künt is vol

tak a kapun.
Néhány nap múlva a hangoskodó, csöppet sem tapintatos Kalásziné hívta

meg teára Mártuskát, úgy rendezte, hogy négyszemközt lehessenek, Isten óv
jon, hogy Kalászi megtudja. mí a helyzet a szomszédban. Kalásziné rninden
esetre egy lépéssel tovább jutott, mínt Sümegné, a vészhírt legalább kibökte:

- Anyád nincs jól, segíteni kellene rajta ...
Hogyan I'; mível, ennek kifejtésére nem volt mód, megszólalt a csengő, mind

járt utána az új férj udvarias szabadkozása. Ezúttal is elüldögélt nehány per
dg vendéalátó iánál, s végre Mártuska unszolására kelt fől és köszönt el, sűrű

bocsánatkérések közepette.
Vasárnap, mint rendesen, Mártuska új férjével együtt meglátogatta édes

anyját. Hosszan csengetett, míg végre tétova mocorgás kelt a ház belsejében,
csakhamar az ajtó résében megjelent Lujza néni álmos feje, Iélarcan a párna
huzat gyűrődései. Amint a látogatókat megpillantotta, fölragyogott a szeme.

- Milyen kedves tőled, Mártuska, hogy ilyen váratlanul meglátogattál ...
- Nem váratlanul - vágott közbe a pontosságrá hajlamos lánya -, a

vasárnap a mi napunk.
- Igen. igen... - hadarta az öregasszony oda sem figyelve - és

tól ed is, Karcsi fiam. Gyertek! Gyertek! Kávét fózzek, vagy teát?
Mialatt meguzsonnáztak, Waxner horkolt a szobájában, lebukó-fölkunkorodó,

meg-megszakadó horkantásokkal. míntegy zenekíséretet szolgáltatva az uzsonná
hoz. Tejeskávét kaptak, kész kaláccsal.

Lujza néni, miután betessékelte a horkantások lyuggatta szobába lánvát és
ó.j vejét. kiszaladt a fürdőszobába, púdert, rúzst kent az arcára, a csinosabbik
pongyolaját öltötte fö!. Aki nem vette tüzetesebben szemügyre. aligha figyel
hette meg a romlás jeleit az arcán, boldogságában a szeme szinte szíkrát hányt
lS örömmel sugározta be egész arcát. Lánya közelsége valósággal megftatalította.

- Láthatod, édesanyád makkegészséges - jegyezte meg Sibucz Karcsi szá
razon. Enyhítésképpen sietve hozzáfűzte: - Istennek hála.

Maurerné volt a következő meghívó. O valamivel előbbre haladt az infor
mációk szolgáltatásában, mint Sümegné meg Kalásziné. Alig hozta szóba az
öregasszony állapotát, Mártuska megjegyezte, mennyíre megijesztette Kalásziné
s mennyire hiába. Vasárnap meglátogatta anyját, volt férjéhez is benézett, töl
tött káposztát vitt nekik, legalább négy napra elegendőt:

- De hiszen az felfúj! - csattant ki az aggodalom Maurernéből - Nem
való öreg embereknek.

Mielőtt a vita elmélyülhetett volna, megszélalt a csengő, Maurerné bebo
csátotta a szabadkozó férjét, ezúttal virágot hozott, kárpótlásul tapintatlansá
gáért. Egy darabig elbeszélgettek a vi rágokról, a többi között arról, hogy az a
rózsa, amelyilenek nem vagdossák le a tüskéít, sokkal tovább eltart.

A szomszédasszonyok nem akartak belenyugodni a kudarcba, hiszen az öreg
asszony az ő szemük előtt soványodott, ő előttük zavarodott bele a szavakba.
Segíteni akartak rajta. Tudták, hogyha ajtóstul rohannak a házba, semmire
sem mennek. Mártuska felugrik székéből, becsapja az ajtót maga után s többé
szóba sem áll vel.ük. Ámde akárhogyan mesterkedtek, ügyeskedtek. Sibucz Kar
csi csodálatos időérzékén véletlenül sem fogtak ki. Finom idegei értesítették róla,
rnelyík az a perc. amikor a szornszédasszonvok a kényes kérdésre terelhetik a
szót, ujja akkor bökte meg a csengő gomblát.

Egy nap Waxner a toalettre menet eltévesztette a fogást, végigvágódott a
padlón. Fojtott jajgatására az öregasszony hozzárohant. megcsúszott s többé
nem kelt föl, mert combnyaktörést svenvedett, Harmadnap akadt rájuk Róza
néni, akinek kulcsa volt a lakáshoz. Anyós és vej Úgy feküdt egymás mellett,
mint akiket együtt végeztek ki. Az élet már csak plslákolt bennük.

Róza néni iszonyú [aiveszékelésben tört ki. az egész környéket föllármázta.
A szomszédasszonyok "jajistenemezve" behatoltak a lakásba, körülállták a két
haldoklót.
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- Nem megmondtam?
- Ugye, megmondtam.
- Rosszul csináltuk.
- Finomkodtunk, tapintatoskodtunk, és közben megtörtént a baj.
- Pedig előre láttuk.
Hosszan elvHatkoztak, hogy ki telefonáljon Mártuskáéknak.
Aznap Mártuska mexikóí csirkesültet sütött Karcsinak, aki házikabátjában

boldogan elterpeszkedett a karosszékben. Az utóbbi időben valamelyest hízott.
Hivatkozott gyakran rá, hogy öreg, már nem kedveli a mozgást, Néha megszólalt:

- Innék egy pohár vermutot,
Mártuslea megtörölte kötényében a kezét s rohant a bárszekrényhez.
- Citrom is kéne hozzá.
Mártuska rohant a konyhába és szelet citrommal tért vissza.
- Jeget is hozhattál volna egyúttal ...
- Azonnal hozok.
Ekkor rikoltott föl a csengő.

- Ki az a tapintatlan barom, aki ilyenkor zavarja az embert!? Vedd föl,
Mártuslea.

Kalászíné elmondta, mí történt; hogy már alig volt bennük élet, amikor
a mentők beszállították őket a klínikára. Ott szenvedtek ki.

Mártuslea megbűvölten meredt a kagylóra, amelyből még egyre csordogál
Kalásziné érdes hangja.

Sokára fordult a férjéhez:
- Ilyenek az emberek: súgnak-búgnak, kárognak, aztán mikor a baj meg

történik. nincsenek sehol.
- Hidd el, Mártuska, jobb így nekik
Azzal Karcsi tovább szürcsölte avermutot.

FÁY FERENC VERSEI

Körkép
Mit félsz? - Az arcuk: lárva, sáros emlék;
öZük szene csak kiégett salak.
Elszöktél tőlük, százszor. Mit akarsz még,
hogy halálukban megbocsássanak?

Kapard elő az utcát, hol a porból
csigát sodort, búgócsigát a szél;
s varjak figyelték fenn, a nyárfasorrál,
hogy' szédül át a réten egy levél,
s hogy' issza már, hogy' szívja már Q; holnap
nehéz szagát egy réz-ernyős kapornak.

Kovácsikné, hajnalban, elkötötte
a köldökzsinórt... s reggel már kapált.
Egy bodza ága hajlongott mögötte,
kapirgálva a kifordult halált;
é,mint a fény, ha átbukik a párán,
rubin vér csurgott barna 7,ábaszárán.

Keresd elő a kertet és a házat,
keresd elő a mész-szagú szobát .•.
késekre hajló arcát egy diáknak,
s az "Űszikék"-et mondó katonát,
ki bámul rád, de nem ismer meg 6 sem!
Csak a halottak néznek ismerósen:

Riesz Ráza néni... ruszlik, málnacukrok,
arany-nyalókák, polcok zöld pora .•.
Bolond fiával állt, hogll összecsuklott
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B szemére szállt az ólom bársanya.
Most nyúlsz felé, mert félsz, hogy ó is itt ha{}t/.
Piciny szívén egy rongyból-vágta csillag.

Hát, szótd, mi még a por közül kilátszik:
a foltos éjt, a ronggyányűtt napot ...
- Nem bújhatsz el, mert mind téged kiált itt,
ki ötven évig benned hallgatott -
a köhögést, akiköpött tüdőket!

Meddig tudod még rejtegetni őket?

ritus Janit, kit gúnyolódva, hányszor
zavartál el, mert rongyos volt szegény;
ki mezitláb állt, elsőáldozáskor,

a gazdag Isten biborszőnyegén.
. . . Kezéhen kés, gyel'ek-könny, véres ének, ..
s csalánt aprít egy pelyhes jegenyének.
Ne félj! Örülj, hogy csontjaikhoz ülhetsz,
s nagy árnyuk véd a lázas csend alatt.
Elfuthatnál. De hová menekülhetsz,
hogy búneidből feloldozzanak?

~e8e a tava8~ról

Délután, Feltámadáskor
bújt ki egy szeplős tojásból.

Bent, a házban, sonkát ettek
s néki csípős csalánt szedtek.
Ette. S ahogy eltűnődve

gondolt az Egyenlőségre,

(a ketreere ... miegymásra.,.
eme vagyon-elosztásra)
egy kukac jött arra, lassan .•.
uércse villant a magasban ..•
Egyenlőség? - Már sejtette,
mikor a kukacot ette.

Aztán: szidták és szerették,
ráncos vének' ölbe vették,
- s bár, már unta az egészet
lányok mellén legelészett.

Hanem aztán, egykettőre

kilökték a legelőre:

hol a fú közt, vagy a porba
eLveszett egy sárga tolla!
S felpattant a pásztortáska,
hogy a jaj-hírt elkiáltsa:
béka ugrott, s azonnyomba
elindult egy hársfa lombja,
és a Nappal és az Este ...
a Fiastyúk is kereste;

_ róka surrant, hajló nádak,
hogy valahol rátalálnak;
sóska nézte, vadsaláta ...
jaj, de senki sem találta.

Mit csináljon most, gi-gá-gá?
elbujdoshat már világgá;
túl a dombon, hol a Tétek

libavértől feketéllnek,
s esőre közt a héja-fáknak
seprűnyélen száll a bánat.

Ment. - És ahogy tollavesztett
bánatában sírni kezdett,
meg se látta, hogy nyomába
bandukol egy júzfa ága.

Egyszer - épp a hármas-útnál -,
ahogy ül a csordakútnál,
hol az álmok fejealja
"bánatkővel 'van kirakva",
kis szél támad ... s mám érzi,
kezd valami cseperészni;
kippen-koppan, s szőke lánggal
kergetődzik egy virággal:
valamit szól, valamit tesz
s minden bimbó vérpiros lesz •••
és az út is és a szél is.
még a vándorló levél is:
lent a rét, a barka bolyha.
fent, az égben egy topoly'ta
táncra perdül, vidám táncra ..•
... forgolódik egy akácfa,
s szerelmetes nótaszóval
borsó billeg egy karóvaI.

Még az Isten is kiállt a
szeme kitárt kapujába.
Panyókára vetve, vállán,
cifrálkodott a szi'L'árván1l,
s dúdolgatva, fütyürészve,
azt a sárga tollat nézte,
meIy olyan volt, mint a méz-csepp.
. . . szállt a szél... még cseperészett ••.
"Libavirág" - mondta halkan.
és sóhajtott: "Hát, tavasz van."
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Imre István története
Irta HEGYI BELA

Sem az élete, sem a halála nem volt látványos. Légy, elröppent a nyár!
melegben. Pillanatnyí bosszúság, megszekott unalom utána.

- Meghalt, meghalt - nyugtázta a tényt Kosóczi. - A hivatal nem állhat
meg. Ne felejtsék el, kartársak, a hivatal míndig működőképes, A folytonos
ság a mí optírnízmusunk, a rní erőnk ...

- Szónokol a Kisfőnök - súgta kolégájának, Maskának Debrődi. Maska
lepisszegte ; - Még csak az kell, hogy meghallja. Tudod, mílyen htú,

- Mert megesik, hogy nem is a terv fontos - folytatta Kosóczi -, hanelll
a számok, a statisztikánk, amiböl a terv kiderül. Csak mi tudjuk meggyőzni a
gyárat, a minisztértumot, az országot arról, hogy nálunk minden rendben van.
A graffkonok emelkednek, eredményeink mutatósak, a számok felfelé futnak..
Ki meri tagadni, hogy jól dolgozunk?

- Mekkora demagóg! De engem nem fog kikészíteni . .. - szíszegte fogai
közt Debrődi. Maska ráförmedt: - Fogd be... - Majd Kosóczíhoz fordult:
- Nem kéne mégis egy koszorút közösen ...

- Miért? Kije magának ez az Imre? - torkollta le Maskát -. Rokona?
Akkor látogassa meg vasárnap a temetőben. De ki nekünk? Soha senki nem
fogta a pártját, egy büdös szót nem szóltak fent az érdekében soha. Talán nem
is tudták, hogy létezik. Még egy hivatalsegéd haverje sem volt a miniszté
riurnban.

TA VALY, A BÁLON mutatta be kollégalt a feleségének; - Hárman dol
gozunk egy szobában. Maska, Debrődi meg én. Hallomásból már ismered őket.

Most itt vannak életnagyságban. Ez itt az óvatos, ravaszdi Maska. Mindig tudja,
rnennyit szabad mondani, míkor, míért, kinek ...

Maska nevetett:
- Csókolom - kezet csókolt -. Hallotta? Ne higgyen neki. Azért szívem

is van.
- Ez pedig Debrődi. Dühös ember, de csak magában füstölög. Azt szokták

rá mondani: vulkán a fazékban. Nem kell félni tőle.

- Te csak félj - mordult rá Debrődi -, mert szétverem a fejedet, ha ve
lem ijesztgeted a feleséged... Hogy szánta rá magát? - kezet fogott Imré
nével - Nyolc éve vagyunk kollégák, de egyszer sem hozta el ide.

- Tudja, ó szigorúan disztingvál. Más a munkahely, más II család. Sose
hozza haza a problémáit. A köpenyével a hivatali gondokat is leteszi. Most is
én beszéltem rá, hogy együtt jőjjünk. Nyolc év után mégiscsak illő... - ne
vetett. Tréfa, amit a férje eszelt ki. Vagy több annál? Ismét nevetett, de II két
nevetés nem volt ugyanaz.

- Látod, fiam - szólt Imre a feleségének -, az ott a Kisfőnök. Az a ke
fefrizurás, enyhén pocakos. Aki hadonászik beszéd közben. Mintha mindig ér
tekezleten szólalna föl.

- Miért hívjátok így? Sose mondtad.
- Hát még ezt se? - csattant fel Debrődi -. Ez pedig nem hivatali titok.

Mert itt dühöng a feudalizmus, kérem. A kisfőnökökkel van baj mindlg. Kis
beosztásban vannak, de Iőnökök, Érti, asszonyom? Azok az igazi úrhatnámok,
Parancsokat kapnak ők is, mégis fővezérnek képzelik magukat. Régen az oli
garchák ...

- Ne túlozd el - vetette közbe Imre -. Kibírtuk... Kibírjuk ...
- Te csak tudod ...
- Szóval a Kisfőnök abban különbözík a Nagyfónöktól - magyarázta Mas-

ka -, hogy közvetlenül minket dirigál. Lefelé tapos, fölfelé nyal, ahogy ez már
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lenni szekott. A Nagyfónök lefelé nyal, és fölfelé kapaszkodik. Lefelé azért,
hogy Jól szolgálják, fölfelé azért, mert a bőrfotellel elégedetlen. Bársonyszék
re vágyik.

- Hierarchia. Ugye, jól mondorn, hierarchia.
- Hagyd már, Debrődi - intette le Imre -. Még itt ill mérgesíted magad.

Nézzed inkább a táncolókat ...
- Felkérhetern a feleséged?
- Ha igent mond ...
Imréné biccentett a fejével.
A lemezjátszóról álmosító keringő hangjai szálltak.
Debrődi átfogta az asszony derekát. Nem hízékony típus. Van tartása. Ke

mény derekú. Beleszagolt a hajába, bőrének illatába. Francia kölni. Leven
dula-illat. Körúti fodrászat.

Beúsztak a táncolók közé.
- Ez a veszedelem, pláne most - folytatta Imrének Maska -. A Kisfő

nök nagyobb hatalom. Tőle nem ment meg senki. A Nagyfőnök számunkra
elérhetetlen, megközelíthetetlen. És hinne nekünk egyáltalán? A Kosóczi szava
szeritírás előtte ...

- Meg kellene próbálni mégis. Hátha fogad. Biztos lehet beszélni vele.
Csak megérti ...

Kimentek a büfébe. A Kisfőnök sört ivott a pultnál:
- A, maga is itt van, Imre kartárs? Sose látom a rendezvényeinken.
- Itt szoktam lenni ...
- Akkor nagyon elbújik... Jó estét, Maska kolléga. Mi van magukkal?

Nem valamí vidámak!
- Szomjasak vagyunk - válaszolt Maska.
- Higgyék el, kartársak - kezdett előadásába Kosóczi -, nagyon fontos,

hogy lazítsunk. Egy ilyen rendezvény valóságos belső környezetvédelem... Pi
roska - szólt a kiszolgálónak -, két konyakot... Az örményből adjon nekik,
az a jobb. Írja a számlámhoz . .. Hol hagytam abba?

- A belső környezetvédelemnél . .. - segítette ki Maska.
- Igen. A belső környezetvédelem megelőzi az ártalmakat. A rossz közérze-

let. Fékezően hat indulatainkra. Megóv minket a konfliktusoktól, Zene, tánc,
ital. Feldob valamennyiünket. Itt mindenki elengedheti magát. Az a dolga. Az
ember míndíg feleljen meg a helynek és időnek. Ez a szórakozás, a kikapcsoló
dás ideje. A holnap már a munkáé. Várnak bennünket a számok, a kimuta
tásole Én mondom maguknak, egy ilyen rendezvény lelki értéke felbecsülhe
tetlen. Még párt is találhat magának, aki akar. Érezzék jól magukat továbbra
is. .. - kezet nyújtott, és kisietett a ruhatárba.

- Hát ez elmegy - jegyezte meg Piroska -, a legjobb vevőm ...

lROASZTALÁT GONDOSAN kipucolták.
Maska és Debrődi asztala szemben volt az övével. Nem martek felnézni.

Mintha belemélyedtek volna az előttük fekvő számsorok tanulmányozásába. Le
sütötték a szemüket.

- Ez az igazi temetés. Mikor a munkánkat, ami az életünk volt, meg
semmisítik - gondolta Maska.

- Szégyen, szégyen. Itt ülünk tétlenül, amikor kopasztják az asztalát
gondolta Debrődi.

A hivatalsegéd kikotorta a fiókokat. Egyiket a másik után ürítette ki. Az
iratokból, levelekből. számlákból kis kupacokat rakott az asztal tetején, papír
kosárba gyömöszölte, ha nem fért bele több, kivitte a folyosó végi szemértáro
lóba. Sokszor fordult.

- Semmit sem dobott el. Mindent fontosnak tartott, ami az asztalára ke
rült, nevére érkezett - gondolta Maska,
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- Meg kellene nézni, mik is ezek a papírok. Kíválogatní. Hátha van köz
tük olyan, ami hasznos lehet - gondolta Debrődi.

A hivatalsegéd mintha kitalálta volna:
- Kérem az urakat, ne nyúljanak hozzá. Kosóczi kartárs megtiltotta - és

indult kifelé a következő kosárral.
- Ravatala se volt, mert érdemei se. Nyolc évet töltött ennél az asztal

nál. Mit ér egy hivatalnok? Amennyit az irataival tömött papírkosár? - gon
dolta Maska.

- Megfosztják tevékenységének eszközeitől, tisztsége jeleitől, minket meg az
emlékétől. Minden papírfecni belőle egy darab. Minden irat az ujjlenyomatát
viseli - gondolta Debrődi.

- Mitől volt olyan szelíd? Soha egy hangos szó, Nem veszekedett, nem
vitatkozott. Legalább egyszer az asztalra csapott volna. Lenne mire visszagon
dolnunk - gondolta Maska.

- Szegény felesége. Persze nem volt nagy szerelem, lángolás. Olyan csön
des, békés egymás mellett élés. Szerény boldogság. Úgy látszik, nekik megfe
lelt - gondolta Debrődi.

A hivatalsegéd megzavarta őket:

- Itt a köpenye. Ha kérik... Kosóczi kartárs megengedte, hogy ...
Most néztek fel először.

- Jó, jó - mondta a hivatalsegéd -. Akkor hazaviszem. A fiam szak
középbe jár. Oda kell ...

A hivatalsegéd végzett, elköszönt. Belépett a takarítónő. Debrődi és Maska
már nem szegték le a fejüket. Nézték, hogyan tünteti el a tintafoltokat, ceru
zanyomokat, a résekbe, repedésekbe száradt koszt. A takarítónő előbb a fióko
kat mosta ki forró, lúgos. oldattal, majd az asztal lapját és oldalait áztatta
A mosórongyot többször kicsavarta a vödrébe, s a szlkkadt ronggyal felitatta
az oldatot. Utána törlőruhával dörzsölte szárazra a fiókok belsejét, az asztal
külső felületeit.

Az asztal újjászületett.
Maska és Debrődi összenéztek. Ez már nem ugyanaz az asztal. Egy IlUÍ

sik. Ez már nem az övé volt. Ez már lesz valakié. Az új jövevényé.

KIS KERTES HAzBAN laktak a peremkerületben. Imre naponta két, két
és fél órát utazott. Reggel egy órát befelé, és délután egyet, másfelet a forga
lomtól függően, hazafelé menet. A munkaidő végén nagyon igyekezett, hogy
időben leérjen a megállóhoz. míelőtt a zsúfoltság tetőzne: és hacsak lehet,
rövidítse a hosszú villamosozást.

Fogasra akasztotta köpenyét, Sietve megmosta kezét, arcát a mosdóban.
Megfésülködött, gyors mozdulatokkal igazítva hátrafésült haját, amely oldalt ne
hezen feküdt. Felvette kabátját, kalapját, és búcsúzott a szebától :

- Maska, Debrődi, szevásztok. Holnapig csak kibírjuk hivatal nélkül -:- és
már rohant is kifelé.

Nem is nagyon bánta a döcögő villamost. Úgy érezte, szűksége van ennyi
időre, hogy kiszellóztesse a fejét, haza már semmit se vigyen a munkahelyé
ről. A villamosról már míndig tisztán, frissen szállt le. Úgy kapta ölébe gyer
mekeit, mintha egy más világból egy más világba érkezne s a kettő közt nem
találna semmi kapcsolatot.

Késő őszig a kertben várták a jöttét. Minden évszakban a kert más és más
részét választották őrhelyül. Tavasszal az almafák aló) lesték az utcát; a sok
sok fehér virág gyöngyfüzérként keretezte az arcukat. Nyáron a szölőlugas te
nyérnyi levelei közül kandikáltak ki; szemük, mint két-két érett szőlőszem

a napsugárban. Osszel a vérbő dáliák közül figyelték a közeledő lépteket; egy
egy virágfej voltak maguk is: Edit szökésbarnán, Éva vörösbe hajló szőkén. Edit
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azzal fogadta: - Apu, gondoltál rám? - ~va selypítve érdeklődött: - Selets?
Natyon? - Csak télen szorultak a házba. Orrukat az ablak üvegére nyomva
kutatták a tájat: hol tűnik fel apu?

A felesége mostanában gyakran fogadta panasszal:
- Csakhogy megjöttél! Olyan unalmas nap volt ...
- És a gyerekek?
- Mindig a gyerekek! ~rts meg engem is. Emberekre vágyom, társaságra

Még a kollégáidat sem ismerem ... Ne tarts bezárva itthon ...
- Hiszen tudod, hogy te vagy az otthon. Ha dolgozni mész, a család nem

lesz többé ugyanaz a család. Kilopod innen a harmóniát.
- Edit hatéves lesz jövőre. Anyagilag sem fogjuk bírni. Aházrészletekkel

is tartozunk. A rezsi emelkedik, az árak nőnek. Ii. gyerekeknek egyre több ru
ha, cipő kell. A te fizetésed nem lesz elég. Edit iskolába megy, Évát beadjuk
az óvodába, én meg vísszakéredzkedem a szövetkezetbe. Így lesz a legjobb.

- Azt szeretném, ha a gyerekek mellett maradnál. Űk még őszinték hoz
zánk. .. Örízzük meg ilyeneknek őket, amíg lehet. Rajtunk is múlik, hogy med
dig. Miért ismerjék meg a csalást, az árulást, az önzést, amikur még nincsenek
felvértezve ellene.

- De gondolj rám is, István. Emberek nélkül üresnek érzem magam. Nem
tudom, mí van a világban. Mit hordanak az asszonyok. Mi a legújabb divat a
Váci utcában. Erre te azt mondod: női dolgok. Persze. De én nem akarom leta
gadni, hogy nő is vagyok, nem csak anya.

A gyerekek átszaladtak a másik szooából.
- Ugye, nem veszekedtek? - kérdezte Edit.
- Kislányom, beszélgetünk édesanyáddal ...
- Astán jáccunk? - kérdezte Éva.
- Menj csak agyerekeiddel - mondta bosszúsan a felesége -. Aztán

éjszaka se keress ...

KOSOCZI BEHÍVATTA MAGÁHOZ. fróasztala mögött ült, magas karosszék
ben. Előtte ovális dohányzóasztal, két alacsony bórfotel. Imrét gyermekbútorokra
emlékeztette.

- üljön le - szólt szárazon Kosóczi. Hatásszünetet tartott, majd hirtelen
odavetette - Hibás a számítása.

- Hogy lehet az? - döbbent meg Imre - Többször is ellenőriztem ...
- Itt nem maga kérdez, kedves kartársam. Maga csak válaszol. Szóval több-

ször is ellenőrizte. Pedig nem stimmel. Nem tudja talán a végeredményt? Nem
tudja, mennyínek kell kijönni? Mindenki megkapta ...

- Azt hittem, valami tévedés... A felelősség ugyebár ...
- Kinek a felelőssége? A magáé vagy az enyém?
- Az igazság az, hogy ...
- Miért érdekli magát az igazság? Szent maga, vagy mi?
- Arra gondoltam ...
- Magának arra kellett volna gondolnia, hogy a megadott eredményt ki-

hozza. .. Ez a vállalat érdeke, ezt kivánja tőlünk a terv ...
- De hiszen nem igaz, hogy ...
- Már megint. Mondja, maga ígazság-máníás?
- Becsapjuk magunkat, másokat ...
- Micsoda? - ordított Kosóczi Maga megvádol engem?
- Nem úgy értem ...
- Hát akkor hogy? - csapott az asztalra Kosóczí - Ez kőteíességmulasz-

tás. Ez munkamegtagadás, Ez önkényeskedés.
- Rosszul .értelmeztem ...
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- Maga nem új fiú a vállalatnál. De maga nem tud perspektívában gon
dolkodni, nem látja a távlatokat. Maga számkukac, maga komputer-dugasz. Mit
ért maga a történelemhez! Tűnjön el ...

Imre felállt. Mintha földbegyökerezett volna. Nem indult a lába.
- Mit akar még?
Újra megpróbálta. Most megrnoccant, lendült, lépett. Kint leroskadt egy szék

re, és percekig úgy érezte, hogy nem kap levegőt.

lVIASKA ÉS DEBRODI elkísérték a megállóig. Közrefogták.
- Ne vedd a szívedre, meg kell őket is érteni - mondta egyik oldalu

Maska.
- Másképp nem tudnak megfelelni az új követelményeknek. Kúlönben si-

pírc - mondta másik oldalán Debrődi.

Imre hallgatott.
- Vigyázz, mert ha ki akarnak szúrní veled, megjárhalod - mondta Maska.
- Képzelheted, ha ilyet rnerészelnek, milyen bajban vannak - mondta

Debrődi.

- Ki tudja, kik állnak mögöttük ... Szép lehetsz, de okos soha mondta
Maska.

- Ezért nem nősülök én meg. Hogy ne merjern megmondani a véleménye
met? Folyton a családot té'tsem, ha kirúgnak ... - mondta Debrődi.

- Ugyan, ne beszélj! Eddig is csak nekünk meg magadnak mondtad. Nincs
benned kurázsi... - mondta Maska.

Imre hallgatott.
- Mi van veled? Egy szót sem szólsz. Rosszul érzed magad? - kérdezte

Debrődi.

- Hívjunk taxit? - kérdezte Maska.
- Nem, köszönöm, Szevasztek - kezet adott Maskának is, Debrődinek is,
Felszállt a villamosra.
A gyerekeire gondolt. Most utazott át az egyik bolygóról a másikra.

AMIKOR AZ ASSZONY megtudta a hírt,' két lányukat maga elé állitotta:
Apátok nem jön haza többé - nyelte fl könnyeit, kiáltásait visszagyömöszölte

a torkába, körmeit a karjába vájta -, értitek, soha többé ...
A nagyobbik már értette:
- Meghalt, anyu?
Éva csodálkozott:
- Elutazott? Meghalníba? Nem mondta, Messze van az, anyu?
- Nagyon, nagyon messze, kicsikém ...
- Mit kérdezel annyit - förmedt rá Edit -. Apu nincs. El fogjuk temetni ...
- Mint a kutyusunkat . .. a kertben ... ?
- Ah, te buta - intette le Edit -, apu - ember ...
Éjszaka az asszony szabadjára engedte érzelmeit. Fejét a párnájába fúrva

zokogott, fél füllel a szomszéd szoba neszeit figyelte. A gyerekek nyugodtan
aludtak. Atázott a párnája. Sós tóba merült az arca. A sírás végigfutott a tes
tén, rázta, cíbálta gonoszul. Éjfél után bezárkózott a vécébe, ott jajgatott, ar
cát kezébe temetve, kiabált, amíg be nem rekedt, könnye ki nem apadt, hang
ját nem vesztette. Holtfáradtan támolygott vissza a szobába, hullott vissza az
ágyba hajnal felé. Kiszáradt fa, gyökértelen Virág.

Edit keltette föl kilenc után. Szeme tele volt könnyel:
- Anyu, most mí lesz?

MASKA MEG DEBRÖDI odahúzták széküket az asztala mellé:
- Mi van veled, öregem? Napok óta figyelünk.
- Alig köszönsz, Leülsz az asztalodhoz. Teszel, veszel, kímész, bejössz, rním

egy robotgép.
- Velünk van bajod? Megbántottunk?
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- Nem, nem - tiltakozott bágyadtan Imre -. Dehogyis!
- Szörnyen sápadt vagy. Nem kéne orvoshoz menned?
- Emészted magad valamiért? Nem segíthetünk?
- Hagyjatok - szólt alig hallhatóan Imre.
Maska és Debrődi visszaültek az asztalukhoz. Fejüket csóválták. Mint az

orvos, mikor még nem tudja, mi a diagnózis. De gyanakszik. A tünetekből pró
bál következtetni. Aggodalomra akkor van ok, ha a beteg nem segít; ha a be
tegség lefegyverezte.

KÉT HÉT MÚLVA Kosóczi ismét hívatta. Nem ültette le. Áll az íráasztala
előtt, szemben vele. A szívét markolászta egy kéz, nyornkodta, facsarta, mint a
cítromot, Úgy érezte, összeszorul a mellkasa, a levegőt ki tudja préselni, de a
belégzéskor már nincs elég tere. Mintha hurkot vetettek. volna rá, míelőtt be
lépett ide.

Kosóczí papírt lobogtatott a kezében:
- A maga piszkos írománya l Mit bámul? Maga írta, nem?
- Az igazgatónak címeztem ...
- Most pedig itt van, a kezemben! Mit képzelt tulajdonképpen? Forradal-

mat a vál1alatnál? Megbontjuk a vállalat egységét a maga rögeszméje kedvéért?
Kitesszük levelét a faliújságra, vagy kinyomatjuk a Magyar Nemzetben? Maga
szerencsétlen l Itt egy összeforrott kollektívával áll szemben! Ezt akarja meg
törni?

- Az igazgatónak címeztem ...
- Mondjon valami újatl Az ilyeneket, mint maga az ötvenes években ...
- Én csak a magam nevében ...
- Ki maga? Magának itt nincs neve. Neve a hivatalnak van. Az igazgató-

nak van. Nekem van, ha tudni akarja. Maga munkaerő, aminek ára van. Az
adott bérkategóriában fizetjük. Ha jól tudom, nem is rosszul.

- Az igazság az, hogy ...
- Kinek az igazsága? Az igazság annyiféle, ahány oldalról nézzük. A ma-

gáé nem időszerű.

- Azt szeretném kérni ...
- Kérni? Ezek után? Az kérhet, aki teljesíti az előírt feladatokat. Magával

nem lehet mit kezdeni... Ha van még jóérzés magában, kérje ki a munka
könyvét ...

Szebájába érve a székére roskadt. Fejét az asztal szélére hajtotta, az asz
tallap éle nyomot vésett a homlokán. Keze két lába közé hullott; lába remegett.

VACSORA UTÁN a gyerekek behúzódtak a szebájukba játszani. Feleségével
a konyhában maradtak.

- Várj egy kicsit, István. Kérdezni szeretnék tőled valamit - mondta az
asszony -. Hetek óta figyellek. Mí van veled? Napról napra sápadtabb, fárad
tabb vagy. Fogysz, mint a gyertya. Ami azelőtt sohasem fordult elő, mostanában
hazahozod a terheidet. Nem szólsz, de ahogy jársz-kelsz közöttünk. morfondíro
zol magadban, ülsz a fotelben mozdulatlanul, abból látszik, hogy valamit fel
adtál az életedből. Vagy most vesztesz el.

Imre némán ült.
- A gyerekeket is elhanyagolod - folytatta az asszony Szórakozott vagy.

Öltözködésnél elesaréled a gyerekek cipőit, pulóvereit.
Imre nézte az asszonyt.
- És hozzám sem vagy már a régi. István, kérlek, mí van? Arra nem

gondolsz, hogy segíthetek?
- Ne beszéljünk róla - mondta a férfi -. Bocsáss meg. hogy megfeledkez

tem magamról. Nem fog többé előfordulni, Igérern.
- István, nem erről van szó. Nemcsak erről. Ami köztünk van. Kettőnk

ről. .. Hogy nem látok beléd, nem tudom, miben változol meg közben ...
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- Ne beszéljünk róla. Én míndennap a hétköznapokból térek vissza ide, az
ünnepekbe, és miriden reggel az ünnepekból indulok vissza li hétköznapokba. Itt
nem akarok másról hallani, csak szerétetről. Nem akaruk mást látni, csak
egyetértést. •

MIELOTT ELINDULT az igazgatóhoz, bevett egy nyugtatót. Víz nélkül nyel
te le, pusztán a gyomrára bízta. Keserű volt, végigkenődött a torkán, izével
tele lett a szája.

Végigsietett a folyosókon, le a lépcsőházon. át az udvaron. Futva tette meg
az utat az igazgatósági épületig, Az első emeleten a megfeleló ajtót kereste. Az
"Igazgató" feliratún bekopogott.

Az előszobában a titkárnő fogadta;
- Igazgató kartárs ma nem ér rá. Szíveskedjék a jövő héten érdeklődni.

- Imre István vagyok.
- Tudom, elő van jegyezve ...
Hétfon ezt a választ kapta:
- Igazgató kartárs elnézését kéri, de ma az egész napja foglalt Értekezlet.
Kedden:
- Külföldi üzletkötők vannak nálunk. Ma lehetetlen ...
Szerdán:
- Nem tudja fogadni. Felment a minisztériumba.
Csütörtökön:
- Nincs bent.
Pénteken:
- Influenzás. Próbálja meg a jövő héten ...
Hétfon:
- Üzleti ügyben külföldre utazott. Legalább két héti.
Két hét múlva, hétfőn:

- Sajnos, haláleset. Temetésre ment.
Kedden:
- Uzenetem van a maga számára. Igazgató kartárs intézkedett, méghozzá

kedvezően. Döntését írásban megkapja.

FOGASRA AKASZTOTTA köpenyét. Sietve megmosta kezét, arcát a mos
dóban. Megf'ésűlkődött, gyors mozdulatokkal igazítva hátrafésült haját, amely
oldalt nehezen feküdt. Felvette kabátját, kalapját, és búcsúzott a szebától :

- Maska, Debrődi, szevasztok. Holnapig csak. kibírjuk hivatal nélkül - és
már rohant is kifelé.

Dél óta fájt a feje. Vett be csí llapítót, de nem sokat használt. Enyhült va
lamelyest, szűnní azonban nem akart. Abroncsként szorította, feszítette a fejét.
Egy kis séta, gondolta, egy kis kerülő a megállóíg, talán jót fog tenni.

Egy kirakatnál megállt. Zakója belső zsebéből elővette az igazgató levelét.
Délben kézbesítette a hivatalsegéd. Már vagy ötször átf'utotta, de képtelen volt
tüzetesen elolvasni, megtorgatní, megrágni a szavakat. Most a címzésnéltartott,
de keze máris reszketni kezdett, táncolt a papiros. Csak egyetlen szót látott
tisztán, világosan, mindíg növekedve, nagyobb és nagyobb betüktől hízva, göm
bölyödve, ahányszor a levél újraolvasásába fogott: "FELMONDOK ..." "FEL
MONDOK ..." "FELMONDOK ..."

Szédülés fogta el. Hányinger émelyítette. Megkapaszkodott a kirakat kereté
nek oldalába. Ijedten nézett körül. Úgy vel tc, jobb lesz elhalasztani a sétát. Es
sietni. Mielőbb elérni a megállót. Nyelt egyet, kettőt, többet. Próbálta legyűrni

gyomra ideges, háborgó hullámzását. Nagyokat lélegzett. Úgy látszott, sikerült
felülkerekednie. Elindult.

Felszállt a villamosra. Leült menetirányban. Felberregett a csengő, becsukód
tak az ajtók. Továbbgördült pályáján a kocsi.
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Kitekintett az ablakon. Mintha megtaszította volna valaki. Odébb lökte vol
na a fejét. Meglegyintette volna homlokát. Ugyanaz a szédülés, mint az előbb.

Hiába meresztette szemét, elmosódott a kép, összefolyt előtte minden. A vász
non nagy tarka foltok futbaI1oztak. Forgott vele az utca, a villamos, a házak.
Megmarkolta az ablak karfáját. Másik kezével kígombolta kabátját, zakóját,
meglazította nyakkendőjét, ingjének legfelső gombját is szabaddá tette. Ez meg
könnyebbülést hozott neki.

Becsukta a szemét. A gyerekeire gondolt.
A ház. A kert. Edit arca. Éva arca. A felesége. Éva szeme. Az almafák.

Almát szednek. Virágot ültetnek Kapálják a veteményest. Fürdenek a kádban.
Edit Éva hátát mossa, szappanozza. Az asszonyakertkapuban. A kerítés mö
gött áll, az utcát kémleli. Integet egy sállal. A felesége. A felesége. A felesége ...

A villamos csattogott, rázkódott, hörgött. Mintha a villamost utánozná: apró
hörgésele törtek fel a torkából. A szíve ki-kihagyott. A tüdeje küszködött. Keze
lecsüngött, feje a mellére bukott.

Úgy ült ott, mínt aki mélyen alszik. Mint aki végre elengeelte magát.

J2e:p,kI!J~z/(;rfLlJ[} n.
EMLÉKEZÉSEK (10)

írta SZILI LEONTIN

Szabó Lőrincet egy nagyon régi könyvnapon még Sárközi György mutatta
be nekem az Athenaeum sátrában. Akkor még eléggé fiatal voltam, s azt hi
szem, nem mondok újat azzal, hogy ő szívesen mondott a . nem éppen csúnya
nőknek olyan "szépeket", amilyeneket a legtöbb nő örömest hall és főképpen

el is hisz magáról. Azt hiszem; nincs olyan nő, aki tükörből visszanéző kép
mását szívesebben látná rútnak; nő voltam én is, de nem különösebben hiú,
míndíg sajnáltam az értékes időt holmi "kozmetikai pepecselésekkel" elveszte
getni. S volt még egy tulajdonságom, amiről - visszanézve a rnúltba - így
nyilatkozott épp nemrégiben egy igen régi íróbarátorn: "Tudja··e, hogy miért
tudtam magának fiatal korában, és most is, amikor átlépte már a hetedik X-et
teljes őszinteséggel fedni fel magamat? Mert maga, bár nőies nő volt, mégsem
igyekezett soha nőiségével hatni a férfibarátaira." Azt hiszem, ez pontos meg
határozása volt férfiakkal kötött hosszú életű és zavartalan barátságaim míért
jének Nagyképűség volna azt állítanom, hogy csakis azért, mert én minden
emberben egyedül csak szellemi értékeit vettem figyelembe; elsősorban valóban
ezt, de nagyon is észrevettem az esendőségeit, sebzettségeit is, s ezeket mín
dig kellő tapintattal igyekeztem "kezelni". S azt sem hallgathatom el, hogy
első fájdalmas csalódásom hosszabb időre felvértezett az esetleges újabbak ellen,
később pedig teljes lélekkel és biztonságos hálávalolvadtam fel egy közös élet
harcainkban egyre töretlenebb szövetségű házasságban. Különbcn is, lelkiismere
temet semmiféle kapcsolatomban sem tudtam soha fél reténm : az egész életre
szóló védőoltást már gyermekkoromban megkaptam, két, lényegileg értékes em
ber félresikerült frigyének később megfejtett tanulságaiból. S gondolom, mert
ilyen voltam, ezért sikerült Szabó Lőrincnél is a kezdeti szép szavakat tartal
mas beszélgetésekké változtatni, bár míndtg éreznie és éreznem kellett, míly
nehéz megértenie a hivőnek az éles eszű, mindenre válasszal kész szkeptíkust.
Az időben a véletlen sokszor hozta őt utamba, szerkesztőségben, kiadóhivatalban,
és egy közös barátunk társaságában. A számomra lényeges dolgokban nagyon
is ellentétes lénye ellenére is nemcsak költői nagyságát fogtam fel, de világo
san éreztem, mennyire megrágta életkedvének egészséges gyökereit fiatalkori sok
nyomorúsága, önbizalmát és mások iránti bizalmát megtorpanásokra kényszerítő

sok meghasonlása. Bizalmatlanná tették a társadalom kézzel tapintható igazta-
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lanságaí, gyűlölte a szegénységet, a korlátokat, és menekülési vágyában minden
fajta kalodábol, minden áron kitörni kívánt, nem véve észre, hogy néha épp
az .egyikból a másikba tévedt. Ordegi körnek érezte a létet, pedig kivételes
adottsága volt önfeledt örömmel észrevenni és megénekelni a teremtés sok szép
ségét. Szívern mélyén szántam őt lelkí telborulásaíért, de sejteuem, hogy a saj
nálkozással csínján kell nála bánni, különben vigasztalás helyett megalázast
érezne. Valamiféle bizalmat határozottan érzett irántam, bár sokszor váltott át
Ingerkedésre már-már őszinteségbe hajló hangja. Harc az ünnepért círnű köte
téből dedikált példányt kaptam tőle: "Akinek az ünnep nem harc" ajánlással.
Legközelebbi találkozásunkkor megköszöntem a figyelmet, de rnegjegveztem: ne
gondolja, hogy az ünnep békéjét bárki is ingyen kaphatja. Mindenkí nek van
nak láthatatlan avagy látható harcai, önmagával és a külvílágaal, sokan va
gyunk el-el1áradó harcosok, de meg kell újulnunk egy-egy sikeres küzdelem
- önlegyőzés - megnyugvást adó szünetében, Felkészülni az új harcra, s az
azt felváltó esetleges örömökre. "Igaz - felelte lehajtott fejjel -, ezeket a vál
takozó szakaszokat beismerem. A kötetben van rá több bízonysáa," - "Például
a Kis Klára énekel. Nem képzeli, mennyire megfogott." Kissé értetlenül, mond
hatnám bosszúsan felelte: "Mert maga szeretí kis Klárát, és mint mínden nő,

írnpulzív." Igazat mondott, hogy szeretern kis Klárát, s gondolom ezt k is Klára
is érezte, mcrt később is, akárhányszor csak összefutottam vele, már mint Gá
borjáni Szabó Klárával, a rádióban, mindvégig szokatlanul rnelegcn üdvözölt.
"Igaza van, szeretem, de itt nem az a fontos, hagy én szeretern, hanem az. hogy
maga szereti. És versírás közben is felszínre hozza, amit oly kevés szülő vesz
észre: gyermekének az élet felszínes cselekedetei mögött megbúvó lénvegét, az
egyéniségét. Tudja-e, hogy mily sokat adott ezzel nekem is gyermekkoromban
az apám?" Számomra leírhatatlanul szép ez:

A zene érlel. Mínt imában
ci bűnös, vagy mint nyers vasak
a vinamos tekercs alatt,
átváltozol az áramában
s oly erő szán meg, oly varázslat,
hogy már te tanítod apádat-.

A háború alatt sokáig nem láttam. Utána ismét a véletlen hozta az utam
ba, s azt hiszem, észrevétlenül akart elmenni mellettem, Nem szóltarn rá, mert
soha senkinek sem szeréttem semmiféle kényelmetlen érzést okozni, és úgy
éreztem, most senki fiát sem kívánja meglátni, olyan lelkiállapotban van. Vé
gül ő gondolta meg magát: hirtelen szinte visszafordul va, szó nélkul állt meg
előttem, sovány arcán számtalan új barázdától megöregedetten, "Örülök, hogy
él" - csak ennyit mondott, suta félszegséggel. s talán már megy is tovább, ha
nem válaszolok nagy sietve, egyetlen pillanat alatt átérezve, hogy mily szán-
nivalóan szerencsétlen. "Igen, megmaradt az életünk, és ez higgye el
nem csekély kegyelem." A "kegyelem" szó valamiféle gúnyosan keserű, torz
mosolyt csalt megviselt arcára, mínt akit felbosszant egy érthetetlen, avagy ér
teni nem kívánt nyelv. Lekicsinylő rnozdulatot tett - legyintett - a kezével.
"Olyan nagy kegyelemnek érzi, hogy él? Persze, maga - hisz beszél tünk már

/ erről - fáradhatatlan harcos, a nők általában szívösabbak. Sajnos csupán hi
vatásában tud élni és éhen nem halni az ember, én pedig - úuy érzem 
még félembernek sem számítok; éhes vagyok, s minden és míndenkí mással
Együtt, a képzelet is elkerül. Mintha kriptába zárna a körülöttem támadt nagy
lárma fagyos csöndje, s bár a csönd és magány tulajdonképpen nem rossz me
dicina, de tartás és nagyadagban halálos méreggé is lehet. No, igyekszem ön
csalás nélkül, tisztességesen szembenézni magammal, s akkor majd elválik ..." A
mondatot nem mondta végig, de én - meglehetősen merészen - folytattam:
" ... elválik majd. hogy mennyire sikerül felülkerekednie a saját életén, illetve
leásnía az emberek köztí lármás magányba süllyedt én jéhez". Ismét gúnyossá
vált az arca: "Szóval: Tomiban elegendő időm és csöndern lesz majd megma
radt életem kegyelmének dicséretét zpngeni T' A hangom akaratlanul felcsattant
egy kissé: ..JÓI tudhatja, hogy rnindíg igyekeztem minden embernek másfelesé
gét tiszteletben tartani, de azt is tudom, hogy a kíábrándult ember benső felfogó
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képessége - egy idő után - még a hivóénér 15 érzékenyebbé válik. Ha nem
így volna, nem értené félre a szavaimat." .,JÓ -. felelte kissé kesernyés, de
megengesztelt mosollyal -, kössünk akkor béltét. Helyes?" "Helyes - feleltem
nagyon határozottan -, de ne csak velem, önmagával is kössön békét, jó?"
"Megpróbálom" - mormogta inkább, mint mondotta, majd valamiféle suta, bo
csánatkérő mosollyal még vísszatordulva, eltűnt, szinte felszívódott a nagykör
úti forgatagban.

Később, a Tücsökzene önéletrajzi vallomásaiban oly sok míértre véltem fe
leletet találni. Sok remekbe vésett darabjáról lett volna jó beszélgetni vele; már
már arra gondoltam: írnom kellene neki. De a Tücsökzenéból nem kaptam már
példányt, s bár tudtam, hogy becsül (egyszer kijelentette, hogy színte .Jnspírá
lom" valamiféle testvéri érzésre), mégis gyakran éreztem szavainak élét is. kü
lőnösen ha metafizikai síkra tévedt a beszélgetésünk. Talán lesz még alkalmam
beszélhatni róla, megmondani neki, milyen hátborzongatóan szépnek éreztem
Babitshoz írt vallomását, különösen a két felejthetetlen befejező sort:

S a legvégén, te? tgy rendeltetett.
S én, ma s mindig? Nincs senkim kívüled.

De - elóbb idézett beszélgetésünket nem felejtve - legjobban talán Az árny
keze markolt belém.

..Maradj velem, mert beesteledettr'
Bibliát hallgat a gyülekezet.
Alkony izzik a templom ablakán.
Hitetlen vagyok. vergődő magány.
"Maradj velem, mert beeste~edett!"

- Ha igy idegen, vedd emberinek,
súgja egy hang, s ahogy látó szemem
elmereng a régi jeleneten,
az emmausin és felejtem magam,
a sugár··hídon némán besuhan
az örök Arny: lehetne Buddha is,
de itt másképpen hívják és tövis
koronázza: én teremtem csupán,
mégis mint testvérére néz reám,
mint gyermekére: látja, tudja, hOfJ1J
szívem szakad, olu egyedül vagyok,
s kell a hit, a közösség, szerétet.
S kezét nyújtja. Mert beesteledett.

Ú, sikerült hát mélyre leásnia az emberek közti lármás magányba süllyedt le
lekhez, ha le tudta végre írni, hogy mégiscsak kell a hit, a közösség, a sze
retet. Tücsökzenéjének néhol már hitbe felemelkedő Iírája az ágostoni Vallomá
sok visszhangjaként szól, hogy valóban "veszedelmes kelepeékkel teljes ször
nyű erdő az élet", s bár nem a mi .,gyülekezetünknek" a hitetlene, mégis ön
tudatlan gyónással próbálja visszanéző önboncolása során elemezni, mily kevés
benne a megvilágosítás és mílv sok még a reménytelenség sötétsége. Szemét
Babítsra emelve szakad fel belőle a panasz "Nincs senkim kivüled!", akiről

bizonyosan éreztem a meghajlást. hogy "Igy rendeltetett", akinek, erős hitének
alázata mellett is, volt kellő bátorsága a teljes őszinteséghezt. "Melyik igazi
katolikus nem küzdött kétellyel vagy lázadással soha? A mi hitünk nem olcsó
és nyugodt. maga Krisztus is elcsüggedt a keresztfán. A költőnek pedig mín
dent ki kell vallania: ez az ó létjoga és kálváríá]a."

Farkasréti rejtett "schubertiádámból" felriadva elibém tárult most a várat
lan alkalom: elmondhatni mindazt, amit Tücsökzenéje olvasásakor éreztem, II
talán foJytathattuk volna végre azt a régi félbemaradt beszélgetést. Nem tettem,
nem volt hozzá merszem. Oly távolinak tűnt már akkor az az idő, amikor még
kissé gúnyosra kihegyezett szavaira bátran mertem már előre is visszavágni. ön
kénte'enül is érezve. hogy voltaképoén nincs is ellenére az én "konokságom".
Megfélemlített az eltelt idő, ami azóta idegenné tette; fogalma sem lehetett ar-
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ról, hogy valaki látja, s mégis olyan eleve makacs bezártaágba ágyazott, re
ménytelen tekintettel meredt a semmibe, mint aki a temető megtermékenyítő

csöndjét csupán pusztulásnak és enyészetnek érzi: a legjobb esetben is, legfel
jebb témának az elmúlásról. Tudtam, kinek viszi a vírágaít, hisz a haláltól
megszakított titkos óráknak őszinte feltárásával ezt is kivallotta minden érzését
ízekre boncoló müvészetében, mint az elítélt vall lázas delíríumban, kínzókarn
rájában, Előbb az élet, majd a halál megdönthetetlen korlátai szorították fel
lebbezhetetlen sakk-mattba. Emlékeiben is a test ketrecébe zártan őrlődik, bár
remekbe szabott szavak zenéjétől kísérve, de sose szabadulva a testébe mélyen
belésütött tüzes bélyegzők felhólyagzó. szüntelen fájdalmától. Szonettjei egytől

egyig a földről földre hullott reménytelenség nagy monotonságában is, pazar
színeket felvillantó szirmai ugyanegy virágnak: kései lángolása a karjában tar
tott, aranyrozsda, illat nélküli őszírózsáknak. Nem, nem mertem szólni hozzá, mert
tudtam, hogy ő is a saját téli utazásának morbid hangulatában keresi a régen
behavazott, messze foszlott tájakat.

Lepkeszárnyon elsuhanó emlékezéseim röptében is így látom őt: az őszi nap
fény csupa bronz- és aranyában mínt a ravennai mozaikok merev bizánci pom
pájának vigaszt nem nyújtó fényében. De - bár nem hitt síron túli életben 
ő is élő lakója emlékezetemnek. Él a többiekkel együtt, akiket úgy lebegtetett
elém baráti szellemidézésem, mlntha távolból visszahangzó zene hullámai so
dornák a régmúltat a jelenbe. Lehet, hogy ez a zene - sokak részére - nem
eléggé zajos és harsogó. de én már csak leginkább az adagio jelzésű, halk ár
nyalatú dallamokat jegyzem meg. Tolsztoj azzal vádolta meg a zenét, hogy el
tompítja az értelmet; én azzal mentem föl, hogy elhullat minden földre vissza
húzó rögöt, s oly megértéssel hajlik fölénk, mintha legtitkosabb kétségeinket 01
daná fel. Én a szöveg nélküli legkedvesebb Bach-air-emnek is megértem a szö
veaét: "Egymás terhét hordozzátok, egymás terhét hordozzátok ..." Nem én ta
láltam ki, Szent Pál szavait haJlom a mlndenkorí emberhez, s úgy érzem, a
bachi áhítatnak ilyetén megfogalmazásával, lepkeszárnyon tett utazásaink során
eljuthatunk röptünkben nemcsak az életünk egy-egy szakaszát felvillantó, ha
nem a vándorlásaink útjának befejező végét megvilágító fény megismerésének
reményéhez is.

(Vége'
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Kitől, mitől/ügg
hogy mit irunk? Valaki elénk tesz egy könyvet, belelapozunk és fölkiál
tunk : ez az, ezt kerestük! Márís e:gy idegen szellem vizein úszunk, sod
rása, hullámai, átlátszóságá velünk marad egy darabig, meghatározza tem
pónkat, a szájunk ízét, a fényünket; írhatunk miatta is, általa. De amikor
íróasztalunk mellett, a téma megidézésének perceiben azt érezzük, hogy
míndenről,' a szó szoros értelmében mindenről lehet - tudunk? - fontosat
írni, egyszerűen azért, mert valóban minden fontos, akkor - egy céllö
völde figuráinak tekintve a seregnyi témát - vajon miért ezt, és nem egy
másikat "lövünk ki"?

Ugyanakkor ez a téli napsütés, amit nem Is az értelemmel, hanem a
bőrömmel fogok föl, a verandáról kilépve elönt, s éppen azzal, hogy oly
gazdag, oly teljes, kizárja a megírás lehetőségét. Vagy ahogyan ez a mon
dat a 50k cédula egyikén fölizzik: "Az ember jó". Egy másikon megeleve
nül az elkapkedott följegyzés, a nem is írott, hanem vésett s táncoló sza
vaival: " ... Így e1sikkadnak a szentmise szövegei, jellegtelenné válnak,
rniért nem szólnak a szövegek - minden bizonnyal - szent összefüggé
seiről? Nagy lehetőség, kihagyva! Színtelen pusmogást, nehezen kivehető

dörmögest hallok, pedig az üzenet a húsba vág. Méltósággal, lassan, átélve
s jól hangsúlyozva kell elmondani, nem itt fukarkodva az idővel. Tessék
a saját elmélkedésben takarékoskodní, úgy, hogy üres szó, hézagkitöltő

mondat, rosszul leplezett szó-keresgélés ne hangozzék el. Krísztust akarjuk
hallani." Jegyzet ... Es végül erről sem, meg arról sem írunk, hanem ar
ról, hogy kitől-mitől függ?

Amikor az ember leül s bámul ki az ablakon, szemét mereven a sem
mibe szegezye, ez - tudta nélkül Is - az egy, a megragadott gondolat kö
zeledtét jelzi; mielőtt bizonyos lenne, már bíztos. A belső présből mondat
kanyarog ki, s mintha mézes zsinór lenne, egyre többször tapadnak rá
vagy "ki-keletkeznek" belőle a kész képek, szófordulatok, kifejezések, uta
lások kristályaí ; épül a véletlen vázon a konkrét szerkezet, melynek már
alakja van, mérhető, természetes szögletei, meg nyers kinövései vannak;

. amazokat megerősítjük, emezeket letördeljük. Most már az egyetlennel rnér
kőzünk. S jó keményre szorítjuk, ,.elkötjük", a fölös nedveket elfolyatjuk,
álljon, ha már megszületett : megírjuk. De kitől, mitől függött, hogy éppen
ezt írjuk meg?

Vagyunk, mint valami raktár, okos összevisszaságban, kiszolgáltatva a
szellem magnetikus rendező elvének, de nem automataként; finom rezze
nésekre és határozott parancsokra mozduló rendetlenség vagyunk, mi em
berek, az orrunk előtt és a belül burjánzó létre s jóra éhesen; megpillant
juk, átéljük, el-elkapjuk működésünk pontos titkait, de a közegünk. a
kinti-benti szabadság túl nagy és túl mély ahhoz, hogy számot adjunk ró
la. Mégis, mindennél valóságosabb.

Kltől--mitől... ? Mintha azt kérdeznők, kitől függött, hogy megszület
tünk ? Aszüleinktől? Ez kevés, bár igaz. Nem a szüleinktől? Ez meg elég
telen, mert függ ugyan tőlük, de mivel ők is függenek másoktól, saját füg
gőségünk tovasiklik ; a faji függés áltaLánossága kielégíti-e személyes függé..
Bem konkrét követelményét? .. A legnagyobb pillanatoknak ura van. Aki
annálláthatatlanabb, minél biztosabb. Elég a vaknak olvasáshoz, hogy amit
ujjheggyel kitapogat, tisztességes domborulat legyen: a nyelvbe vetett hi
tünk azt jelenti, hogy hiszünk szavaink vrnegtestesűlésében. A megtestesült
szó él, lábon áll, hűséget követel tőlünk, mert benne és általa létezünk.
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NAPLÓ
TANULMAN"l'KÖTETEK 
TANULMANY1ROK

Tanulmánykötetek divatját éljük. Kri
tíkaí és irodalomtudományi kötetek je
lennek meg, majd jönnek a krrtíkusok,
és megírják véleményüket a kötetekről.

Aztán ők is kötetbe gyűjtik e vélemé
nyeiket, kiadják, s jön a következő hul
lám krrtikus, s kezdődik minden elől

ről. Egészen természetes, hogy ebben
a dömpingben az olvasó némi .bizal
matlansággal veszi kézbe az új kiadvá
nyokat, s felsóhajt örömében, ha olyan
friss, izgalmas gyűjteményre bukkan,
mint Sőtér Istváné;' aki "Werthertől

Sztlveszterig" tekinti át az irodalom
történetét. tehát elsősorban a romanti
kus korszakról rajzol árnyalt, rendkí
vül plasztikus és kifejező portrét. Ső

tér István rnindig a világirodalom ösz
szefüggéseire figyelve közeledik a ma
gyar irodalomhoz is. Szeme előtt a
nagy klasszicizmus ideálja lebeg, de
szemléletét nem Korlátozza e maga
választotta ideál, mint hajdan Lukács
Györgyét, aki bizonyos irodalmi jelen
ségekre képtelen volt rezonální, hanem
minden korszakhoz és mínden műalko

táshoz a teljességvárás gesztusával ha
jol, minden rnűben azokat a tájékozó
dási pontokat keresi, amelyek mentén
kíraizolhatók az egyetemes összefüg
gések. azok a szabad szcmmel alig ki
vehem raízolatok, melyek a mélyréteg
ben összekapcsolják az európai és a
vilá girodalmat.
Sőtér Istvánnak rendkívül fontos

szerepe van ép nemzeti tudatunk éb
ren tartásában, s már csak ezért is na
gyon fontos minden írásának minden
tanulsága. Miközben az irodalmi ér
deklődés szinte teljesen a jelen felé
fordul, s a ma irodalmától várja azo
kat az eligazító fényjeTzéseket, melye
ket a múltban sokszor észre sem vett,
hívták bár Berzsenyinek, Csokonaínak,
Katonának vagy akár Arany Jánosnak.
Korunk irodalmától várja mindenki a
csodát, s ha történetesen évekíg nincs
csoda, már minrienkí válságról beszél.
Holott aki figyelmesen vallatja irodal
mi múltunkat, rögtön megsejti. hogy a
múJtban sem mindig születtek kiemel
kedő remekek. Igaz, az olvasóközönség
akkoriban múltját vagy félmúltját el-

választhatatlanul a magáénak érezte,
s nem szenvedett a máihoz hasonló
tudathasadásban, melynek előmozdítá

sáért az iskolai irodalomoktatás is
"munkálkodik".

Fontos szerepe van hát annak, aki
ma Csokonairól és Katona Józsefről

vagy éppen Petőfi első korszakáról
szól. Sőtér István úgy ír ezekről, hogy
noha nem folytat apológiát, magától
értetődő természetességgel integrálja
egyszer már megvolt értékeinket a köz
tudatba. Akkor is ez a törekvése, ami
kor a sorok között irodalmi ellenfelei
vel vitázik. A jelek szerint például alig
ha teszi magáévá mindenestől a Bánk
bánnak azt az átdolgozott és átértelme
zett formáját, melyet Illyés Gyula állí
tott az érdeklődés homlokterébe. (A
dolgok leglényege szempontjából talán
nem is az a fontos, hogy Illyésnek.
Sőtérnek. vagy éppen Pándi Pálnak
van-e igaza a bánki tragédia értelme
zésében, hanem az, hogy Katona József
alkotása megint bekcrűlt a nemzet
vérkeríngésébe.) Ez világosan kiderül
a ,.Bánk igazi tragikuma" című nagy
szerű fejezetből. Viták tüzében szüle
tett némelyik Petőfiről szóló írása is.
Sőtér azonban a nézeteltérések hevé
ben is az irodalmi anyaggal dolgozik,
sosem hivatkozik tekintélyi érvekre,
hanem az európai fejlődés távlataiba
állítva igyekszik igazolni nézeteit.
Könyve egyik legizgalmasabb és legta
nulságosabb feiezetében Puskintól Míc
kiewíczlg, Emily Brontétől Chateaub
riandig pillant végig a klasszicizmus
és a barokk kapcsolatán és az érett
klasszicizmuson, a beteljesedés csodála
tos bőségű korszakán.
Sőtér István nemcsak irodalomtudós,

hanem Író is. Tanulmányai kivétel
nélkül szépírói remeklések. Az esszé
műfaját fejleszti tovább s az épület,
melyet emel, noha rendkívül szilárd
alapokon nyugszik, mégis karcsún, be
fejezetten emelkedik a levegőbe, a
szépség és igazság igézetében fogant
nagy nemzeti kultúra maradandóságát
hirdetve.

A múlt megbecsüléséért és alapo
sabb megismeréséért írja tanulmányait
Kénes Géza is.? Képzeletében - mely
rendkívül gazdag műfordítóí és iroda
Iomtudósi tapasztalataiból forrásozik -

I Sótér István: Werthertől Sz!lvesztertg (Szép 'rodaImi, 1976)
I Képes Géza: Az idő körvonatat (l4agvet"" 1976)
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felsejlik a múlt egységes képe, valami
kor az írásbeliség előtt vagy hajna
lán, amikor jó néhány finnugor nép
kialakította naiv eposzát, melynek hiá
bavaló rekonstruálására oly sok izgal
mas kísérlet történt irodalmunkban,
de amelyet oly maradandó hatásúvá
formált a finnek irodalmában Lönnrot
Illés, aki 1835-ben adta ki a maga
gyűjtötte énekekből és dal okból. egybe
szerkesztett Kalevalát. Képes Géza
szerint irodalmunkban Arany János volt
az, aki talán a legfájóbban érezte a
magyar naiv eposz hiányát, s hogy ó
maga nem teremtette meg a fellelhető

és ismert néprriesékből és néomondák
ból, annak az a magyarázata, hogy
nem azon az úton indult el, amelyen
Lönnrot és Kreutzwald, az észtek nem
zeti eposzának megalkotója. hanem a
hagyományainktól idegen Nibelung-éne
kén. Annál izgalmasabb, hogy Arany
színte önkéntelenül is rálelt a helyes
forrásra, legalábbis két költeményében,
a Rege a csodaszarvasról és a Keveháza
hangsúlyos verselésű, nyolc szótaaos so
raiban, amelyekben még az alliterálás
módja is jellemző, hiszen az alJiterá
ciók ezekben ugyanúgy csoportosan je
lentkeznek, mint a Kalevalában. Arany
után Adyt is megérintette a Kalevala
hatása - állítja Képes Géza -, az
1909-ben írt Északi ember vagyo'k
ugyanis megint az alliterációk révén
rokonítható a kalevalai alkotómóddal,

Másodlagos kérdés, hogy ezekben az
esetekben valóban tudatos hatásról
van-e szó, vagy véletlen egyezésről.
(Az Ady-vers esetében ugyan alapos
megfontolást érdemel az a tény, hogy
Vikár Béla fordítása éppen 1909 leg
elején jelent meg, nagy eseményeként
az irodalmi életnek.) Sokkal fontosabb
nak érezzük azt a módot, ahogy Ké
pes Géza makacs elszánással veti ma
gát a múlt kutatásába, ahogy új meg
új kincseket hoz fel a tenger mélysé
géből, a magyar költészet európaiságá
nak bizonyítására. Ugyanaz az igény
munkál benne, mínt annak idején Bar
tókban és Kodályban. akik a magyar
népdal íratlan anyagából rekonstruál
ták a magvar zene ősrétegét és hagyo
mányait. Képes is a népköltészet em
lékeit veszi vallatóra. amikor őskölté

szetünk nyomait kutatía. (A maa'll'I:r
ősköltészetnyomair6l című írása egyéb
ként már meaielenése id"ién is na~

figyelmet keltett az Irodalomtudomány
ban, s noha azóta kevesen indultak

ebben az irányban, kétségtelen, hogy
ilyen irányú kutatásait ezentúl nem le
het megkerülni.)

Vélellen volna, hogy könyvének
központi alakja Arany János? Aligha!
Hiszen Képes hozzá hasonlóan vallatja
a nemzeti irodalom múltját, s rokonít
ja őket széles körű kulturáltságuk és
érdeklődésük is. Am nemcsak e rokon
ság magyarázza Arany-tanulmányainak
rendkívüli érzékenységét, következteté
seinek izgalmas voltát (elsősorban A
nagyidai cigányokról szóló írást érez
zük revelálónak), hanem az is, hogy
az ő képzeletét színtén az összefoglalás
eszménye mozdítja, s gondolataiban a
műveltségnek olyan egységes képe raj
zolódik ki, melyet Arany János vallot..
Ideáljának. Ezért fontos kordokumen
tum Az idő körvonalai, s ezért nevl1z
hetjük az utóbbi évek egyik elgondol
kodtató, példájával is. módszerével is
követésre érdemes kötetének.

Galsai Pongrác A besurranó szer
kesztő 3 című kötetével már sok szelle
mes megjegyzésre adott alkalmat, el
sősorban a címválasztás okán. Az azon
ban vitathatatlan, hogy e karcsú kis
kötet igazí felfedezés. Ga Isai esszét ír,
s mintha gógösen hangsúlyozná, hogy
nem is akar többet. A novetlísztfkus
esszének megvan az a gyenaé le. hogy
az olvasóban olykor-olykor feltámad a
kétség, valóban úgy volt-e, ahogy az
író elmondia. Valóban ezt mondta-e ne
ki hóse? Nem emlékezete csalja-e meg?
Vagy nem éppen hőse valamelyik
könyvéből röppennek ki azok a mon
datok, melyeket úgy hall vissza II
múltból, míntha egyenest neki szóltak
volna? Galsainál egyetlen mondatot
sem érzünk hamisnak, "csinált"-nak.
Sokszor olyan dolgokat tud elmondani
egy mondattal, amelyekre a tömörítés
érzékének híján lévőnek lapok kellenek.
Vajon lehet-e jobb metaforát találni
Pilinszky János első korszakára, mint
hogy csillagport hordott a zsebében?
Lehet-e jellemzőbb kiindulást találni
Mándy Iván világára, mínt hogy utcáit
és hőseinek esett, furcsa foglalkozását
vesszük vaIlatóra?

Galsai Pongrácnak különleges irodal
mi érzéke van. Ezért is vonzódik lep
lezetlenül az "irodalmi" Irókhoz és II
legendákhoz, anélkül azonban, hogy
beállna a legendagyártók népes tábo
rába. Ezért kitűnőek a Cholnoky Lász
lóról, Kuncz Aladárról. Szomory De
zsóról rajzolt portrét És Galsai nyil-

3 Galsai Pongrác: A besurranó szerkeszt.6 (Széplrod.almi. lt7&)
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ván nem veti meg az élet örömeit sem.
Egy jó húslevest, aranyló levestésztá
val, finomra főtt mócsmgokkal és ke
ményen habzó sörrel. Ezert fordul kü
Ionleges aífínltással például Berda Jó
zsef felé. Humorérzéke sem hagyja
cserben egy pillanatra sem (lásd pél
dául a Tersánszkyadák-at). Ezekből az
erényeiből sikerül előallítania furcsán
villódzó, sokszor félhomályos fotográ
fiáit, melyekben sokszor nagyobb sze
rep jut egy inellékesnek hitt tárgynak,
mínt magának az embernek. Egy gesz
tusnak. mint magának az organizmus
nak. Am aki ismeri az írói ikonográfia
természetrajzát, tudhatja, hogy Galsai
Pongrác a jellemzésnek jó útját válasz
totta. Ezért is igazi olvasmány a
könyve.
Fenyő István rövid idő alatt három

irodalomtörténeti könyvvel jelentkezett.
Az irodalom res publicaja doktori ér
tekezését tartalmazza,' másik két mű

vében század unk jelentős alkotóit hoz
za életközelbe.

A Kortársaink sorozatban megjelente
tett kísmonográüájának" hőse: Vas Ist
ván, a mai magyar költészet egyik
legizgalmasabb, legösszetettebb alakja,
akiről bizonyára háromszor ennyit is
érdemes lenne, s a jelek szerint Fe
nyő el is tudna mondani. A műfaj ter
mészetrajza szarint kronologikusan ha
lad végig az életművön, s az írói ön
értelmezés szellemében választja ki
azokat a témákat és motívumokat, me
lyeket a legfontosabbnak érez. Ami a
legrokonszenvesebb: érezhetően szereti
hősét, azonosul vele. megérti törekvé
seit. Mindez szinte kizárja a kritikai
távolságtartás lehetőségét, az adott eset
ben azonban feltétlenül előnyére válik
a képnek. Kitűnő verselemzések során
bizonyítja be poétikai fe1készültségét,
van hangja Vas fanyar öniróniájának
kommentálására éppúgy, mint a nagy
gondolati versek magyarázatára. Eset
leg lehet vitatni azt a véleményét, me
Iyet Vas István utolsó korszakának
pesszimizmusával kapcsolatban fejteget,
de az vitathatatlan, hogy a maga raj
zolta képbe ez a felfogása hiánytalanal
beleilleszkedik. Kitűnően, nagy forrás
ismerettel deríti Iel azt a környezetet,
mely Vas Iírájának els ó ösztönzéseit
adta, s érzésünk szerínt helyesen mutat
rá arra, hogy a költő világa azért is
válhatott ennyire teljessé, mert már
fiatalságában is kétféle hatást szinteti-

zálhatott: Kassák avantgard törekvései
ét egyfelől, a Nyugat szellemiségéét
másfelől. Elismerésr~ méltó objektivi
tással elemzi a felszabadulás utáni
évek irodalmi életét, s azt az 1949 és
1955 közötti szellemi redukcíót, mely
Vas István önkifejezésére is bénítóan
hatott. Feltétlenül érdemes lett volna
kissé részletesebben foglalkoznia Vas
világirodalmi kapcsolataival, azokkal az
alig kivehető titokzatos kis áramköröle
kel, melyek újabb Iíráiát például T.
S. EHot irányából termékenyítették
meg, ehhez azonban nyilván nem állt
rendelkezésére az adottnál több terje
delem (hisz könyve még így is vasko
sabb, mint a sorozat többi kötete).
Amit adott, így is fontos: korrekt, tel
jes pályaképet korunk egyik legjelentő

sebb költőjéről.

Aki figyelemmel kísért a Rádió Gon
dolat című, hétről hétre ismétlődő,
meglehetosen szürke irodalmi műsorát,

alkalomról alkalomra találkozik Fenyő
István "Figyelő szemmel" című rova
tával, melyben irodalmunk Jellemző, ál
tala Iontosnak érzett alkotásairól, je
lenségeiről, törekvéseiről mond véle
ményt. Ebből a sorozatából nőtt ki ta
nulmánykötete.é Természetesen ilyen so
rozatot írni és elmondani nem éppen
könnyű feladat, hiszen szerzőjének
olyankor is izgalmas anyagra kell buk
kannia, amikor az irodalmi termés nem
kínál ilyet, olyankor is figyelő szemmel
kell a vártán állnia, amikor nem na
gyon akad figyelemre méltó jelenség.
Ilyenkor Fenvő István túlméretezi
egyik-másik írás vísszhanglát, hogy az
tán annál nagyobb apparátussal sem
mísíthesse meg kéozeletbeli ellenfelét.
Nem hinném például, hogy Lukácsy
Sándor A reformkori magyar irodalom
távlatai círnű írása annyira "ártalmas"
lett volna, mint amennyire a figyelő

kritikust indulatba hozta. Vagy hogy
éppen Ignácz R6zsának kellett címez
nie a korszerű nemzeteszményról mon
dottakat.

S hogy még egy - Immár a kötet
egészére vonatkozó - hiányérzetemről

is számot adjak: l<'eny6 István, aki más
műveiben oly elfogulatlan nyíltsággal
közeledik az irodalomhoz, némelyik kri
tikájában, portréjában mintha túlságo
san is óvatos volna. Feltétlenül óvatos
ságnak kell tartanunk ugyanis, hogy
az irodalmi művekről általában bát
rabban, nyiltabban fop1mazza meg íté-

4 Fenyő István: Vas István (Akadémiai, 1976)
5 Fenyő István: Figyelő szemmel (Szépirodalmi, 1V78t
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letét, mint az írodalomtörténetíekröl,
(Sajnálatos módon kulturálís életünk
ben ál talában is kísért e jelenség: a
"bátor" kritikus írhat a nagy költő
süllyedő hajójának látomásáról. de azt
alig-alig merík megírni, hogy valame
lyik neves irodalomtudós haloványabb
munkát adott ki kezéből, vagy netán
gyengébb írásaiból válogatta össze kö
tetét. Ha valaki egykor majd végigla
pozza a mai folyóiratok nagy részét, azt
hiszi, hogy egyre-másra Jelentek meg
irodalomtörténeti és kritikai remeklé
sek, s a nagy irodalmárok mellett "fu
tottak még": Illyés Gyula, 'Weöres Sán
dor, Jékely Zoltán és a többiek.) Ezt

'OJ HANGLEMEZEK

1912-13 telén fejezte be Igor Sztra
vinszkij a Sacre du Printemps kottáját.
(Hogya címnek melyik a leghívebb
magyar fordítása, azon még ma is vi
táznak a zenetudósok. A Húngaroton
új Iernezén a közkeletű Tavaszi áldo
zatot olvashatjuk, de igaza lehet Fá
bián Lászlónak, Sztravínszkií egyik leg
jobb magyarországi ismerőjének, hogy
a szerző szándékát és a mű eredeti ef
mét hívebben adná vissza "A tavasz
megszentelése'") A mű május 23-án a
Theátre des Champs-Élysées esti dísz
előadasán hangzott fel. A botrány köz
ismert, sokan ettől a Viharos estétől
számítják a modern zene kezdetét.
A zenei avantgardnak mindenesetre
csúcsteljesítménye volt Sztravinszkij
kolnpozíciója. A bemutató Nizsinszkij
által készített koroográűáia ugyan nem
elégítette ki a zeneszerzőt, aki emlé
kezéseiben elmondja, hogy jellegzete
sen avantgard vízió lebegett a szeme
előtt, míg művét írta. Tömbszerű em
bercsoportok ritmikus mozdulatsoraít
álmodta meg, csak a kompozíciót le
záró szakrális táncot szánta szólótáncos
nőnek. Elmondhatjuk, hogy a Sacre
koreoaráfíáia a bemutató óta riem te
kinthető végérvényesen megoldottnak.
még ma is nagyon gyakran kísért a
színpadon a szerzőí szándék fölösleges
túlbonyolítása (ebbe a hibába esett
Sztravinszkij emlékezete szerint Ni
zsinszkij is). A zseniális zene viszont
teljesen önálló életet kezdett: a század
új törekvéseinek jelképeként az egész
világot meghódítva valóban "letarolt
minden addigi zenét" (Fábián László
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azért is fájlaljuk, mert Fenyő István 
említsük példaképp n Vas Istvánról és
Rónay Györgyről írtakat - kitűnő kri
tíkus, aki általában nemcsak az írói el
veket, hanem az író lelkiségét is pon
tosan és árnyaltan fejti fel, s hitelesen
idézi hőseinek világirodalmi kapcsola
tait. Jól kivehető - és ez is érdeme
írásainak - a maga legsajátabb ízlése
és orientációja. Ez a személyesség kö
tetének nem is egy tanulmányát fon
tos dokumentummá avatja. Kár, hogy
a jelzett okok miatt a Figi/elő szemme]
nem egységes válogatás.

SIKl G~ZA

jellemzése ez is). Egészen új, lázasan
forradalmi muzsíka, mely egyszeriben
átírta az európai zene erőviszonyait,

egyetlen mozdulattal elsöpörte mindazt
a mesterkélt és mesterséges ihletésből

fakadt törekvést, mely a legnagyobba
kat kivéve a kor ízlését és törekvéseit
jellemezte. "Ezután már nem lehetett
úgy tovább komponálni, mint azelőtt"

- írja Dorátí Antal. Talán még a vi
lágról gondolkodni sem. Mert Sztra
vlnszki] fölfedezett valamit és e
fölfedezését épp a Secre partitúrájában
fejezte ki lenyűgöző erővel -: meg
érezte, hogy a modern embernek más
féle ideálokra van szüksége, és más
felé akar tájékozódni. mint arnerre az
akkor divatos ízlésirányok csábították.
Fölfedezte az őstermészetet, a terem
tett világ nagyszerűségét, azt a tényt,
hogy az érintetlen természet híven őr

zi az emberiség történetének legna
gyobb eszményeit, s e fölismerését hi
bátlan tökéletességgel tudta zenébe fog
lalni. Nem véletlen, hogy a Szí.ravínsz
kíjial kapcsolatos futó Imnresszióit rög
zítő Doráti Antal épp a Secre kapcsán
mondja el, hogyazeneköltő "végtelen
alázattal húzódott meg lsten lábánál".
Fantáziájában ott élt Isten képe, s ezt
az élő képmást igyekezett tettei! érni,
amikor megmutatta a művelt emberi
"ég számára a Feléje vezető egyik le
hetséges utat; a természeten, az őselve

ken keresztül.
Aki hallotta A tavasz megszentelése

Sztravinszki j j al készített len rézfel"ételét
- kettő is van ilyen -, már az első

taktusok után megérzi, hogy a terem
tés elemi erejű gesztusának lehet ta
núja, Természetes hát, hogy fölfoko-



zott érdeklódéssel és várakozással fo
gadta minden lemezbarát azt a fel
vételt, rnelyen Budapest új kedvence,
Kobayashi Ken-Ichíro vezényli a
Sacre-t a Budapesti Filharmóniai Tár-'
saság Zenekara élén.

Az első meglepetés: fél évszázad
alatt ez a hajdan botrányosan modern
mű klasszikussá lett. A japán karmes
ter oly magától értetődő dallamosság
gal, a színek oly természetes vibrálá
sával közvetíti a partltúrát - időn

ként szándékosan Iekerekítve szögleteit
is -. mintha Mozartot vezényelne. A
második <de ez nem is megleoetés) :
rnilv odaadó f'igyelr-mmcl, hajlékony
sággal veszí át utasításait a sokszor és
joggal hirált Filharmonikus 7enekar,
melv annyi fáradt, fakó és szürke sze
renlés után ismét bebizonyítja, hogy
ig:pi tehefs"g kezében felizzik, mint a
gvérnánt.. Így aztán izgalmas. szén elő

adás k"rü't lemezre. mclynek címlan
ja (Fl()11f János muoká ia) is szép, ízlé
ses (Hungaroton SLPX 11841).

•
Az operakomponista Haydn portréja

még ma is meglehe/ősen homályos. A
zene tudomány ugyan sok jelentős ered
ményt felmutathat ebben a vonatkozás
ban, de arról szó sincs, hogy az opera
szerző Haydn elfoglalta volna az őt

megillető helyét a zenei köztudatban.
Az operQházak vajmi ritkán tűzik mú
sorukra alkotásait, aminek talán az is
lehet a magyarázata, hogy az éneke
sekre meglehetősen nagy feladatot ró
egy-egy ária pontos és a szerzői szán
dékokhoz hu interpretálása. Haydn szö
lóénekpsei valósáaos szonátákat énekel
nek végig. Nyilván ez is meglehetősen
kényes helyzetbe hozta az új marryar
hanglemez készítőit. Az Aki hűtlen,

pórul járU ugyani' kétféle megszólal
tatási lehetőséget kíll~il: előadhatják

oratóriumszeTÚen, de az eredeti vígjá
ték szellemének megfelelően is, vállalva
annak kockázatát, hogy élő közönség
híján a haydni színpad pezsgése lom
hábbá, szettemesséqe cröltetetté válik.
Maga a mű ugyanis kellemes, ötletes,
vidám játék, amíLyenből meglehetősen

sokat ismerünk a kor európai színpa
dairól. A mi számunkra becsessé az te
szi, hogy Haydn írta, s egy olyan mű

faj felé törte az, utat, amely majd Mo
zart Figaró.1ában teljesedett be. Lemez
felvétele ezért fontos eseménye zenei
életünknek.

Igazi vígoperát hallhatunk a lemezen,
mert - amint Somfai László írja is
mertetőjében - az előadók az eredeti
változat mellett döntöttek. Szerencsére.
Bár résziikről bizonyos áldozatot kívánt
ez a választás, hiszen a koncertszerű

felvéte! mindig több allcalmat kínál az
énekesnek. hogy hangját vagv kultúrá
ját csilloptassa. A színpadnak mások a
törvényei. Itt az összjáték a fontos, s
az énekesnek fél szemmel arra kell
ügyelnie, hogy illúziót is keltsen. (A
jelen és a közelmúlt nagy énekesei 
Melis György, Réti József. Gyurkovics
Mária, Székely Mihály és a többiek 
színészként is megállják a helyüket!)
Mégis azt kell mondanunk, hogy ragyo
gó élményt szerez a hall(jatónak ez a
másfél-1cét óra. Elsősoroc,n az öt kitűnő

énekes jövoltából: Kalmár Magda,
Pászthy Júlia, Rozsos István, Fülöp
Attila és Greaor Józse! a 1"Mgyar ope
rajátszás és - éneklés fénykorát idézi.
A Sándor Frigye.~ vezette Liszt Ferenc
Kamarazenekar lendületesen, kitűnő rit
musban játszik, de talán tőbb árntla
latot ís el lehet képzelni a partitúra
megszólaltatása közben. (R. L.)

•• Joseph Haydn: Aki 11l1Uen, pórul jár (Hungaroton, SLPX 11832-34)

RAJECZKY BENJAMIN fRAsAI

A manapság meglehetősen méltatla
nul és indokolatlanul bírált Kodály
Zoltán iskolájából több naou nemzedék
is ki1'a1zott. Az arcok és karakterek ta
lán különbözők, de egyben minden kor
osztály közös: 'rendkívüli alapossággal,
igényességgel közelednek választott té
máju1choz. s szívükbe 'Vésve őrzik a
Mester példáját, hogy mindig azt az

óSforrást kell keresniök, amelyből meg
termékenyülve megérthetik és átlénye
gíthetik mindazt, amit az évszázadok
sokféle változása kínált. Egészen ter
mészetes hát. hogy nemzed~kről nem
zedékre akadnak olyanok Kodály isko
lájában, akik a zenei néprajz különle
aes jelentőségét vallják, mert "zenetör
téneti adatokra az élet !zínét és me
legét csak a néprajzi tudás és tauasz
talat hozza meg". Ez önvallomással is
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felérő idézet Rajeczky Benjamintól va
ló, akinek nemrég ünnepeltük hetvene
dik születésnapját. Erre az alkalomra
jelentette meg írásainak gazdag váloga
tását a Zeneműkiadó Ferenczi Ilona
szerkesztésében.

Rajeczky Benjamin szerénu tudós,
ezért nagy tudós. Nem látványos ered
ményekre, hangzatos bírálatokra és nagy
átértékelésekre törekszik,' hanem az
anyag alázatos vallatásával mutat fel
már-má'r feledésbe merült nemzeti kin
cseket. Az irodalom tudós kutatóihoz
hasonlóan azt a valaha e9ységes ké
pet szeretné helyreállítani mozaikjaiból,
melyet a történelem zilált atomjaira,
de amely épp a Rajeczky Benjamin 
és a hozzá hasonló kutatók - alázatos
munkálkodása folytán mégis több ma
már s.zámunkra, mint tört cserép. A
gregorián és a magyar középkor kap
csolatai sejlenek fel írásaiból; olyan
kultúra 1,irágzására következtethet'Ünle,
meiunek meglétéről homályos sejtel
meinI. voltak ugyan, de részletes és
alapos elemzés híján csak ezekre ha
gyatkozhattunk. Kivált izgalmasak azok
a publikációi, melyek a XV. századi
többszólamú zene tÖ1·ténetét idézik. Mit
is jelenthet avatott filológus kezében
egy XV. századi kódexoen fellelhető

kézírásos Al!eluja! A kutatók tudtak
róla addig is, hogya középkori kolos
torokban nemcsak egyszólamú grego
riánt énekettek. kottakep -azonban nem
volt a többszólamúról, legalábbis a
XVI. század eláttiről nem. Radó Poli
kárp volt az első, aki arra figyelmez-

BUDAPESTI KIÁLLíTÁSOK

Varga Magda festőrnűvész - aki né
hány évvel ezelőtt a Fényes Adolf-te
remben rendezett kamarakiállítást
ez év februárjában a Műcsarnokban

nagyobb anyaggal lépett a közönség
elé. Munkái között van egy sorozat
festmény ("Enteriör macskával", "Ka
lapos nő", "Körtés csendélet", "Kék
fekvő akt". stb.); ezeknek legtöbbje az
École de Paris és a két háború kö
zötti hazai KÚT törekvéseivel mutat
rokonságet. Festményei közül azonban
néhány túllép a franciás igazodású mű

vészetszemléleten ; ilyen a nagyon szűk

szavú, nagyon hiteles, vörös hátterű

"Madonna" és a drámai erejű "Fojto
gató" című női portré.
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tetett, hogya középkori liturgikus kó
dexek adatait is vallatóra kell venni,
hogy teljes képet kapjunk a kor zenei
tÖ1·ekvéseiről. Ez a köztés segítette hoz
zá Rajeczky Benjamint, hogy előbb egy
allelujából, majd egy egész kódexból
(melynek XV. századi többszólamú kéz
iratát levakarták) rekonst1'uálja a szá
zad zenei nyelvét.

Az igazi filológus munkája egy kicsit
mindig a detektivekére emlékezteti az
olvasót. Rajeczky Benjamin elképesztő

logikai következetessége és alapossága,
minden motívumra kiterjedő figyelme
még azok számára is tanulságos. akik
a kellő ismeretek híján csak sejthetik,
hogy tanulmányaiban nem egyszerúen
szakkérdésekről van szó, hanem a nem
zet kultúrtörténetének fontos adalékait
hozza felszinre. S aki netán azt hinné,
hogy kötete kissé egyhangú, annak
hadd ajánljuk figyelmébe a hat Haydn
"nagymiséről" szóló ragyogó írást, mely
a magyetr egyházzenei szakirodalom iga
zi és maradandó remeke.

Arany János még búsongva hiányol
ta a nemzeti múlt nagyemlékeinek
relconstrukcióját. Aztán jött Kodál,y és
Bartók Béla, akik meqlehetősen mosto
ha körülmények l;;özött is m'!gmentet
tek valamit abból, amit végérvényesen
elveszettnek hittünk. gs szercncsére jöt
tek utá:nuk is, nem kevesen. J:1add kö
szöntsük most közülük azt a Rajeczky
Benjamint, aki egész életében jól sáfár
kodott az örökséggel, és alaposan meg
fiaztatta a talentumokat.

(S. G.)

Igen jelentősek a művésznő részben
festett, részben rajzolt író-arcmásaí,
amelyek közül kiemelkedik Szentkuthy
Miklós, Pilinszky János, Mészöly Mík
lós, Illés Endre, Juhász Ferenc és Len
gyel Balázs portréja. (A sok író-kép
más között persze itt-ott akad olyan
is, amely a modell karakterét kevésbé
képes magragadní ; a Kassák-f'ei például
nem tartozik a nagy íróról, festőről és
szerkesztőről készült ábrázolások leg
jobbjai közé.)

Varga Mnada kiállítása - bár gra
fikai munkái közül egyiket-másikat
mellőztük volna. ha mi lettünk volna
a tárlat rendezői - minrlenes-tre mea
érdemetten vártott ki élénk visszhanzot.
A művésznő markáns alkotói egvéni
ség, az expresszionizmus és a szimbo-



lizmus egyéni hangú képviselője, az er
kölcs és a filozófia nagy kérdéseivel
szembenéző elme, író-kortársai vonásai
nak - még inkább azonban:' belső vi
lágának - hivatott megörökítője,

A tárlat katalógusa azonban nem fe
lel meg rendeltetésének, ízléses nyom
tatvány ugyan, de a művészről a leg
csekélyebb információkat sem tartal
mazza s műtárgyjegyzéket sem ad.

Medreczky Jenő on02-1fl69) születé
sének 75-ik évfordulója alkalmából a
Magyar Nemzeti Galériában - M. Heil
Olq:'l mútörténész .rcndezésében - ki
átlítás nyílott a művész rajzaiból. ak
varelljeiből és kisméretű temperaképei
ből. A mester - aki a kubizmus és 11Z

olasz neoklasszicizmus ötvözésére töre
kedett - a magyar egyházművészetben

is szerenet játszott: ő készítette - a
Gerevich Tibor professzor által oatro
nált ún...rómui Iskola" szellemében 
abudanesti római katotikus nannevel
de. v'l1amint a táti és homokkomáromi
katolíkus templomok freskóit.

Mel1vP"7kv akinpk a budapesti
K.smőmíívészeti Fi'íisk()lán Vaszarv .rá
nos volt a t1'lnitómf'stpre - a, kiváló
te"hnik"i t1Jnáslí ml'h16~zek sorába t1'lr
t07f)tt. Fpsti'íi h""",,,tnldt lQ7'Lh"n gyŰ;

tötte egybe a Nemzeti Galéria, - a
mostani kiállításon pedig tus- és ceru
zaraizaíból. nlcínv, féltenvérnvi fest
rnénv-váz'lataiból s papírkollázsaiból
kantunk válogatást.

E lnnok kőzőtt - amelyeknek női

és fprFi-aktok. zverm-knkkel foalala
toskodó anvák, beszél<tetó és strandoló
emberesonortok. cspndéletek és eritert
örök, szpntpndrei és nazvmaros] részle
tek a témáile - nagyon szén darabok
akadnak LNi)i akt" 1936, "Zsuzsánna"
19!19. ,.Csf.ndélet női akttal" 1963, "Já
nos evangélista". év nélkül. stb.), - a
művész sokat dicsért (és külön kötet
ben is közreadott) Homérosz-tltusztrácl
óinak, az Iliászhoz készített félszáz raj
zának legtöbbjét azonban fáradtnak,
pedánsnak. penzum-szcrűnek, a homé
roszi mű sodró mozgalmasságához, az
eposz hőseiben lobogó emésztő szenve
délvekhez, heves indulatokhoz képest
vértelennek és hidegnek érezzük.

Visszagondolva az 1[J73-;JS Medveczkv
túrlatra s figyelmesen szemügyre véve
e rnostani grafikai bemutató anyagát,
Úgy tűnik, hogy a művész festményei
ben is. ra izaiban is egyenetlen teljesít
rnénvt nvújtott, s - indulásakor oly
sokat ígérő - tehetsége nem jutott el

a kiteljesedéshez. Hogy mí okozta a
pálya ívének megroppanását (a mű

vész - élete végén - rutinos kom
mersz-képeket festett ...), ennek kibo
gozása annál is inkább érdekes feladat
lenne, mert Medveczky esete nem egye
di eset; e generáció más tagjainak (Is
tókovits Kálmán, Bíaí-Fögleín István,
Csáki-Marcnyák József, Basilides Barna,
Rozs János, Endrédy György stb.) mun
kássága is - a talentumukhoz fűzött
egykori remények ellenére - végső so
ron torzó maradt.

Bettina Tressler Vecchi osztrák szár
mazású, Rómában élő festőnő kiállítá
sát láthattuk a tél végén a Kulturális
Kapcsolatok Intézetének Dorottya utcai
kiállítóhelyiségében. A művésznő - aki
Bécsben végezte festészeti tanulmá
nyait - annak a szecessziónak a szel
leméből táplálkozik, amelynek éppen
Bécs volt az egyik központja a század
fordulón. A szecesszióhoz való kötődés

természetesen nem vethető Bettina
Tressler szemére. hiszen a "Jugendstil"
reneszánsza világjelenség, - a baj ott
kezdődik, hogy a festónő - a "neosze
cesszió" ürügyén - fölöttébb igényte
len piktúrát művel.

Képein Indiai- mítoszoknak s a klasz
szikus indus irodalom jelképeinek és
atmoszférájának megjelenítésére törek
szik. de amit Tressler Vecchi a magas
rendű, ősi indiai kultúrából meglát és
felidéz, az csupán - a keleti erotika.
Olcsó eszközökkel ábrázolt női aktjait
igen szirupos, néhol már a giccshatárt
elérő (sőt azon túllépő ...) szmekbe
mártja, s a képek alá "fennkölt" han
gulatú címeket biggyeszt: "Körte-bim
bó", "Holdmadár", "Shaktisattva", "Az
ünő" stb.

Roppant könnyű fajsúlyú, a keleti
antikvításnak, az ind hitvilágnak csu
pán egy-két külsőségét észrevevő, az
indiai szellemi örökséget aprópénzre
váltó festészet ez. "Úgy gondolom, Bet
tina Tresslert mínden elismerés megil
leti mínd a szürrealísták részéről, mind
pedig - hogy (Igy mcndtuk - a re
alízmus szemszögéből" - írja a kataló
gus elragadtatott hangú, a minimális
objektivitást is nélkülöző előszavában

Marcello Venturoli olasz kritikus. A
szürrealízmus legjobbjai (Max Ernst,
Yves Tanguy. Joan Miró, André Mas
son, Korniss Dezső, Bálnt Endre stb.)
és a realista festészet prominens kép
viselői azonban bizonyára hevesen til
takoznának, ha oivasnák Venturolinak
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az osztrák-olasz festőnő felszínes mun
káihoz fűzött reklámízű kommentárjait.

A jelenkori külföldi képzőművészet

eredeti egyéniségekben. elmélyült alko
tökban igen gazdag. Hogya Kulturálís
Kapcsolatok Intézete mlért éppen ezt
a Fried Pál-i "színvonalú" tárlati
anyagót tartotta szükségesnek Buda
pestre elhozni, erre nehéz magyaráza
tot találnunk.

A Népi Kollégiumok Országos Szö
vetségének, a NÉKOSZ-nak jubileuma
alkalmából - "A fényes szellők nem
zedéke" címmel - a Nemzeti Galé
riában tárlat nyílott azoknak a S7:00
rászoknak. festőknek és grafikusművé

szeknek alkotásaiból, akik ezelőtt há
rom évtizeddel a népi kollégiumok nő

vendékelként indultak el pálváiukon.
Az egykori népi kollégista művész-Ie

löltek útja sokfelé vezetett; egyikük
például - Szabó András - huzamo
sabb idő óta leülföldön él, de most el
kül.dötte "André Szabó" szrgnatúrával
ellátott képeit e hazai tárlatra . . . A
legtöbben azonban a magyar szellemi
élet munkásaí maradtak, s nem egy

EGY ORGONISTA ARCKEpEHEZ

1936 karácsonyán hangversenyezett
első ízben Pécsi Sebestyén a Zeneaka
démián, Azóta bejárta az egesz vilá
got, fesztiválok keresett vendége, a ma
gyar orgonakultúra nagyszeru követe.
Keze alól művészek sora került ki, a
hangszer elismert mesterei valamény
nyíen. Útjaik talán másfelé vittek, de
bizonyos, hogy hozzá hasonlóan meg
őrizték szívükben Bach, Liszt és Franek
szeretetét.

Életének vannak kiemelkedő zenetör
téneti pillanatai. Kodály Csendes mise
orgonára című kompozicióját ő mutat
hatta be 1942-ben, tehát abban a kor
szakban, amikor 11 nagy zeneköltő ta
lán a korábbinál is nagyobb hévvel és
lelkesedéssel szállt síkra egy tisztul
tabb magyarságeszmény megtcrerntésé
ért, amikor "a lélek ősgranitja" felé
nyúlt a Bicinia Hungarica negyedik
füzetében éppen úgy, mínt a Csendes
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közülük képzőművészetünk élvonalába
emelkedett (Vigh Tamás, Kiss Nagy
András stb.).

A tárlaton - mint ez elkerülhetetlen
mínden olyan csoportklállításon, amely
valamely nagylétszámú közösség mun
kálkodásáról ad számot - vannak gyen
ge, kis kvalitású munkák is (Veszpré
mi Endre: "II. Rákóczi Ferenc és Esze
Tamás találkozása", Szabó Lajos: "Bri
gád" stb), de vannak bőséges számban
olyan művek is (elsősorban Papp Osz
kár és Koncz Béla festményciro, Var
ga Miklós kisbronzaira és Mazsaroff
Miklós "Kalapos parasztfej" círnű pasz
telljére gondolunk), amelyek azt bizo
nyítják, hogy Krnetty János és Beck
András tanárok iránvitásával a Der
kovits és a Dési Huber István kollé
giumban az új magyar művészetnek

egy értékes csapata bontogatta szár
nyait. (Kár viszont, hogy az 19~46 és
1949 között ugyancsak népi kollégista
Nagy László költő rézkarcaiból, rajzai
ból, Dylan T'hornas és Szeesi Margit
verseihez készített íllusztráctötböt sem
mit sem mutatott be akiállltás.)

D. r.

mise tőszomszédságában írt Első ál
dozásban. Az 1942-es Kodály-év egyik
legnagyobb eseményének lehetett hát
főszereplője az akkor még Iljú Pécsi
Sebestyén, s csak természetes, hogya·
míse másik változatát, az Orgonaoediát
is ő mutatta be. A nagy sikerek, le
mezfelvételek mellett egyre intenzíveb
ben foglalkoztatták a hangszer elméle
ti kérdései, majd a hangszerépítés
problémái is, melyekről könyveket írt.

Egy negyvenéves pálya természete
sen még nem befejezett, Pécsi Sebes
tyéntől is új meg új szerepléseket vár
és remél a zenekedvelő nagvközönség,
Múlt év november' két hangversenye
mégis egy pitlunatra az emlékezés
gesztusára késztetett: pályája immár
zenetörténet is, hisz számtalan szállal
kötődtk ahhoz a nemes és nagyszeru
mozgalomhoz, melyet a legjobbak kez
deményeztek az új magyar zene
ügyéért.

(R. L.)



KonALY-BANGVERSENYEK

Negyvenegy esztendeje lesz az összel,
hogy Kodály egyik legsztbb alkotása,
a Budavári Te Deum elhangzott II
Mátyás-templomban. Március 7-én, II
zeneköltő halálának tizedik évforduló
ján is. a templom ének- és zenekara
ezzel a m'Üvel emlékezett a halhatat
lan mesierre.

Kodály Te Deumát Budavár vissza
[oqlalásának: kétszázötven~diTc évfordu
IMára irta. sorról sorra fe1.dolgozva a
dáciai Reme.~ia:nmn - a középkorban
Mar/yarországhoz tartozott s Bielapa
lánka volt a neve - püspökének. Nice
tas-nak a szövegét. Várnai Péter mea
jegyzi: ..... a budavári hő.~ökre való
visszaemlékezés nyomot hagyott a Te
Deum egész szel.lemén". Zenei szöve
tének koncentráltságából kiválik a sok
féle stilus-hatás anélkül, hogy önállót
lan kompozíciónak éreznénk. Kodály
zsenije megtalálta azt (iZ eredeti han
got, amely kétséget kizáróan az övé,
s amik01' a m'Üvet hallgatva Palestri
na, Lassus harmóniai tisztaságára gon
dolunk vagy Bach korusaira. a ma
gyar népdalok esszenciáját is ízleljük,
ahogyan azt lelkén átsz'Ürte a zeneköl
tó. (Mindig az eredeti, te1'emtó géni
uszt becsülte. a kompozici6 kizárólag
szerzőjére valló zenei anyagát.)

A Te Deum heroikus pátosza nem
teszi dagályossá a művet: az erő ki
fejezésére, "megjelenítésére" szolgál,
amint minden egyes szó képi megele
venítésére táretzszik: a szerző. RitT.aság
a zenetörténetben ez a nagyfokú vizwÍ
lis ábrázolásmód, amely Bach koráljai
hoz hasonlítható. A zenekari hangzás
tömörsége - főleg a rézfúvósok kie
melt szerepében -, a kf>rus hihetet
lenül neMz szólamai. szólisták és kar
szerves egysége a küré az egyetlen szó 
köré csoportosulnak. amely a művet is
uralja: Maíestas, Fölséges. Csodálnivaló
az egység. De amint hegyvonulat lej
tőin és erdeihen ezer színű a virág, s
a harsogó fehérbe beleiátszik a hétágú
szivár1,ány; Kodály is hegyeket láttat,
s rajta ezernyi formát. A greGorián
például a "V~nerandum tuum" (S azt,
ki hozzánk: tőled jött le , ..) sorban,
a recitáló stílus a ,.Te ergo"-ban
(Téged azért Uram. kérünk •. .), az
unisono a "Tu devicto"-ban (Halál
mérgét megtiportad) hallh'Itó, Amint
Bach h-moll miséjének Credo-jában,
úgy itt is emlékezetes a Szenthárom
ság zenei kifejezése összefon6dó dal
lamokkal, a "Krisztus Isten Egyszülött-

je" sor végtelen harm6niája, benne a
szólisták egymást váltó hangjaival. A
zár6fúga klasszikus szövevényébOl pe
dig magányos sz6lamként emelkedik ki
a szoprán alázatos kéréset "Non con
fundar in aeternum - Ne haGyj soha
szégyent érnem." Ebben a pillanatban
válik a közösségi dicséret egyszólamú
vallomássá: a szerző lellei alázatává.

Az együttesen érződött: nem volt sok
idejük a felkészülésre, produkciójuk
mégis egyházzenei életünk kiemelkedo
teljesítményei közé tartozik, s méltó
megemlékezés volt egy hatalmas élet
műról is.

A szólisták: Rohonyi Anik6 (szonrán),
Buday Lívia (alt). Keönch Boldizsár
(tenor) és Törcsvári Ottó (basszus)
mind!mt megtettek az előadás szépsé
géért. A karmester, Tardy László biz
tos kézzel, kitűnő stil'Usérzékkel tartot
ta együtt a zenekart és az énekkart.

Az Ifjú Zenebarátok Központi Kóru
sa - fennállásának tizedik évforduló
ján - Palestrina és Kodály kórusmű

veiből adott hangversenyt a Zcneaka
démián. Hogy választásuk a két szer
zőre esett, a leqideálisabbnak mondha
tó, hiszen a XVI. századi olasz s a
XX. századi magyar zseni rokonsága
az alapokig nyúlik vissza. Mindketten
komponáltak a sz6 legszorosabb értel
mében, kristályos, mégis érzelemdús
harmóniavilágot teremtettek és transz
cendens mélységekig találtak el. Fe
gyelemben rejlő szabadságuk a klasszi
kus Goethe-idézetet juttatja eszünkbe:
Korlátok közt tetszik meg, ki a mes

ter, s a _törvény ad szabadságot ne
künk." A korlátok: a zene élete, Pa
lestrina ritkán hallhat6 Missa ..De
Beata Virgine"-jében (A Boldogságos
Szűz Miséje) példaul a sokszín i! (grego
ríán propriumokra évülő) dallamanyag
parafrázis-szerűbeépülése a kompozíció
ba anélkm, hogy monotematikus egy
ség létrejönne, A szerző ad libitum ke
zeli a mise részeit. Az ötletek sokasá
gában jelen van a modell. amely egy
meghatározott mcl6diá1'(l épül. s hatá
sában, hangulatában vezérfonalként szö
vi át a művet.

Kodály törvénye is hasonló: sorról
sorra megformál egy-egy gondniatot. s
végül elöttünk áll a megzenésített köl
teményalig szétválasztható egységben
(nála sohasem a szerző számit, hanem
II vers). tgy születtek meg most elhanG
z"tt kóru~"i is: az lMO-ben írt N0T17ég
lányok (Weöres Sándor költeménye)
impresszionista villogásai. a háború ál-

281



dozatait Sirat6 ének (Oh, ti néma
társak . • .) eg'ymást súroló szólamai,
az Esti dal (1938) egyszerű, harmónia
dús fohászkodása vagy a Szép könyör
gés kemény kvart-lépései. Ezekben a
zárt formákban táncol a hangulat, szo
morkodik a lélek, lobog az akarat s
úgy forr össze a természetérzés a mű

vészi kifejezéssel, ahogyan csak a leg
na.gyobbaknál. A művekben a lét
mondja ki önmagát. Ezért is sajnáltuk,
hogy a "beszédes" Laudes organi (Az
oraona dicsérete) elmaradt, hiszen eb
ben a kompozícióban személyesül meg
a mitvészi természet, s maga a hang
szer válik művésszé: szelíden, szeretet
reméltóan, kedvesen és alázatosan el
éne1cli a lét titkait.

Tájékozódás

Karl Rahner elsö igazán teoíögtat jel1egll
rendszerező murikáját, melyben münsteri és
munchení kurzusaíriak anyagát foglalta ösz
sze "Grundkurs des Glaubens" eimmel. meg
különböztetett érdeklödésset és méltánylás
sal fogadta lj szaksajtó és a közvéle
mény, A M é r le g múlt évi negyedik
száma részletesen ismerteti a mű tartalmát.
szellemtségét, és néhány ponton kérdőjelet

rajzol a szerzé fejtegetl'seJ mellé. Ezek a
kérdések természetesen csak Rahner szín
vonalán érvényesek, nem véletlenül nevezi
az. ismertetés írója is a teológus "legéret
tebb művének" új könyvét. S ha már a
Mérleg e rendkívül gazdag számának könyv
ismertetéseinél tartunk, hadd hívjuk fel a
figyelmet az újabb orvosettkal művekről

készült összeállításra, melyben elsősorban a
születésazabályozás és kivált a mesterséges
fogamzásgátló eszközök használatának mo
rálteológíaí megítéléséről olvashatunk figye
lemre méltó gondolatokat, anélkül, hogy
ezek végérvényesen megoldhatnák a rend
kívül súlyos kérdést. szabo Ferenc, II lap
munkatársa beszélgetést kezdeményezett a
nyolcvanéves Henri de Lubac-kal, aki
azonban szokása szerint elzárkózott az in
terjútól, de naplójel1egű feljegyzéseit a kér
dező rendelkezésére bocsátotta, aki már
meglevő (a Teológiai Kiskönyvtár sorozat
ban megjelent és lapunkban már ismerte
tett) könyve és e kivételesen Izgalmas do
kumentum alapján hű és elgondolkodtató
portrét rajzol korunk nagy teotógusáról, Az
Yves Congarralfolytatott beszélgetés e so
kat mondó címet viseli: "Nem a zsinat fe
lelős a jelenlegi nehézségekért", A beszél
getés során Congar kitér a sok vihart ka-
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A jubiláló Kórus méltó volt régi hí
réhez. Kűlönösen nagy feladatot jelen
tett a Palestrina Mise, amelynek egy
séggé formálása, egyenletes, minden
részletre koncentráló előadá.si követd
ménye szinte hibátlanul teljesült, s ta
lán ennek az erőfeszitésnek tulajdonít
ható, húgy a második részben a Kodály
kórusmű1'ek fáradtabban szólaltak meg.
Hiányoltuk a Norvég lányuk üde hang
vételét, az Esti dal bensőségét. Csupán
a Szép könyörgésben csillogott a k6
rustechnika, azonosult az együttes a
zenével. Hosszú esztendők munkáját,. s
a karnagy, Ugrín Gábor [elkészűltséaét

azonban bizonyította ez a hangverseny.

TOTH SANDOR

vart Lefebvre-ügyre is, és fontos, tanulságos
megjegyzéseket tesz a szentmtse történeti
változása' val és értelmezésével kapcsolatban.

A Hazafias Népfront kiadásában· megjele
nő Honismeret 1976. évi 6. száma közlt Végh
Józsefnek, az MTA Nyelvtudományi Inté
zete tudományos főmunkatársának "A hon
ismeret és az anyanyelv" címmel, a nyír
egyházi Hon'smereti Akadémián tavaly el
hangzott előadását. "A papképzésben mín
dig nagy szerepet játszott - olvassuk töb
bek közt - a stl1isztikai és a retorikai olt
tatás. Ma is így van. A nyelvi ismeretszer
zésre (vagy másként fogalmazva: a nyelvi
továbbképzésre) gondolnak politikai és ál
lami életünk vezet6i is. Nmcs olyan tanács
akadémia, politikai továbbképzés, ahol ne
volna nyelvművelö elöadás. Ámde elég-e
ez? A magyar nyelv helyes haszriálatát, a
nyilvánosság ellitt tartandó beszéd módját
kellő részletességgel és alapossággal - vé
leményem szer-nt - csak az iskolában le-
het megtanttaní t '" Nem lehetünk elége-
dettek tanító- és tanárképzésünkkel, a le
endő pedagógusok magyar nyelvi művelt

ségével." Foglalkozik a kiadvány a horita
mereti turistamozgalom és a hazai arboré
tumok ügyével, valamint a Ferencváros kia
lakulásának (1'134'-1786) történetével.

Változik a hitünk? - veti fel rriíndjárt
könyve címében a kérdést Jálics Ferenc,
Argentinában élő magyar teológus, akinek
"Cambíos en la fe" címmel megjelent
könyvét adta ki magyar nyelven a Zsinati
Bizottság (Róma 1976). Az érdekes, olvas
mányos rnűböl a magyar olvasók már hosz
szabb részletet ismerhetnek az új Ember
jóvoltából. Az első részben a hit küíönbözö,



egyre érettebb formáit elemzi a szerzö, Fej
tegetéseíhez, melyet gazdag életanyag Iga
zol, annyit azért érdemes hozzárenní, hogy
az általa ábrázolt formák sosem jelentkez
nek ilyen modeü-értékü egyértetmüségget:
a "felnőtt hit"-nek is lehetnek gyermeki
vonásai és viszont. ,Jelentősek és tanusá
gosak azok a részek, melyek a modern
keresztény élet gyalcorlatának .nénánv fon
tos elvét foglalják össze, s kivált fontosnak
érezzük a Szolgálatban már megjelent "Is
ten népe - az egyház reménye" címü ta
nulmány újraköz'ését. Sok szó esik manap
ság a v'lág'ak papságáröt, de ennek értel..
mezésére eddig meglehetősen kevés kísérlet
történt. Jálics Ferenc tanulmánya azok kö
zé tartozik, melyek már a gyakorlat olda
láról közelíttk meg e korántsem egyszerü
probtémát,

Solt Jenő folytatva megkezdett murikátát,
az ószővetaégí népszerű, rhd!lktlkus jellej,((1
összefoglaló után ezúttal Igy értsd az Új

szövetséget címmel jelentetp.tt meg érdekes,
fontos, a gyermekek nevelésében kütönbsen
sol, haszormal forgatható könyvet. (Az ér
dek'ődők e~:v"nesen akladóhoz fordulhat
rtak: Opus Mysltlci Corporis Verlag, Wien.)
l!:Z11ttlll ls rendkívü! hasznos "qulz"-já
tékkal egészítette kl könyvét, mely ötven
alkalomra ad kitünő anyagl/t szülőknek és
híttanároknak.

A GONDOLAT KIADÓ jelentette meg
David Hume Ertekezés 8Z emberi terrné
szetröl círnű müvének teljes anyagát. A
k'adónak ez a páratlan, eléggé nem di
csérhető vállalkozása bepíüantást enged az
etikai gondolkozás egyH: legfontosabb kor
szakába. Hume már nem elégszik meg a
tények megállapításával, hanem azok ma
gyarázatára ls törekszik, a tények okait is
fel akarja tárnt, Az erkö'csi jelenségek
szerínte elsosorban nem értelrnt, hanem ér
zelmi természetűek, a reflexió segitségével
közvetlen megragadható élmények. Az etika
voltaképpen az érzelmek természetrajza. A
vallásnak kizárólag erkölcsi haszna van. 
Leonard Bernstein válogatott zenei írásait
gyüjtötte egybe a kiadó A muzsika öröme
címmel. A hírneves amer'kal karmester,
zeneszerző és zongoramüvész a zenei isme
retterjesztés szinte egyedülálló példáját
n~~újtja. Határtalan körmyeüségget, nunden
ki számára követhető és értbető mödon tud
a legbonyolultabb zenei kérdésekről, alko
tói folyamatokról, vezényiésröl, műhelygon

dokról, a modern és a klassztkus zenéről

stb. beszétní. A rendkívül élvezetes olvas
mány tulajdonképpen egyetlen nagy, kö
tetnyi párbeszéd a zenéről. - Grlgorij Ko
zineevnek, a világhir(1 szovjet Shakespeare-

filmek - Hamlet, Lear király, A vihar 
rendezőjének munkája, A tilmszalag nem
ég el egyszerre személyes vallomás, emlé
kezés a klasszikus szovjet némafilm-kor
szakra, az ötvenes évekre és münetvnaplö
filmjei születésének körütményetröt, forga
tásáról. egyszerre hiteles filmtörté'1eti do
kumentum és útikalauz a filmek vrlágában,
A műfají sokrérüségböt egy szenvedélyes

alkotó, igaz müvész arcképe rajzolód'k ki.
- Umberto Eco olasz esztéta, nyelvész, krí
tikus A nyitott mú eimmel kladott válo
gatott tanulmányai általános müvészeteszté
tikai problémákat, a modern kultúra kér
déseit. az információelmélet alkalmazási le
hetőségét és a kommunikáció társadalmi
szerepét tárgya' ják elsősorban ll. filozófia és
a szemiot'ka nyelvén. A szerzö korábban
behatóan foglalkozott Aqulnóí Szent Tamás
eszté-Ikat gondolataival, ínetve a középtcort
esztétika történetévet. l1:rthetően fordult a
Szentírás, Pál apostol leveleinek, valamint
a középkor szentíe'nek frasos vallomásai
hoz, hogy szemtettkat vizsgálatoknak vesse
alá őket. Az e téren végzett megfigyelé
seiről "A nyitott mü poétikája" és "Az
esztétikaI üzenetek létrejötte az édeni
nyelvben" címü tanulmányaiban szót, utób
bi Adám és l1:va bibll!lJ történetének sze
mantikai elemzése. Nagy kár, hogy mínd

azok a múvek, tanulmányok, források,
arnkre az író mint alapvető, természetes
Ismeretanyagra hivatkozIk, mert könyve 01
vásásához és jobb megértéséhez szinte nél
külözhetetlenek, nálunk többnyire ismeret
lenek. Ezért a kiadványt - míriden értéke
ellenére is teljes haszonnal nem for-
gathatjuk. A Szemtől szemben-sorozat
újabb kötetében Györffy M'klós mutatja be
Ingmar Bergmant, a világhírü svéd f1lm
rendezőt. Vitatható megállapításait, a kriti
kai megnyilatkozások szuotek-Iv csoportosí
tását és nem mlnd'g szakszerd fj'melemzé
sét némiképp mentí, hogy Bergrnant a leg
eltérőbb módon lehet értelmezni és értékel
ni máig is. A szerzö véleménye tehát egy
a lehetséges vélemények közüt, Bergman
emberi s müvészí arcát tulajdonképpen a
vele készített tv-interjú Iedl föl Igazán, me
lyet nemrég' sugárzott a magyar televízió ls.
Ebben elmondta, hog,. a tilmezést közösségi
élménynek tekinti, az e/:yetlen eszköznek,
malynek segitségével kapcsolatot tud terem
teni a világgal és az emberekkel. Gátlá
sos, 'nehezen barátkozó természete itt képes
átlendülni korlátain; magánvossága olyan
probléma, amit tilmjein keresztOl old fel,
s mivel egyéniségének lényegi eleme, újra
és újra feldolgozza, mert ettől való szaba
dulása létkérdés számára. A fllmalkotás
irracionális világa az, melybeu megnyugvást
és kielégülést tal'l.
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JEGYZETEK A FeLTeKENYSeGROL

"A szeretet nem féltékeny" - olvas
Suk a Szeretethirnnuszban (I. Kor 13,4),
s Othello meg a "szerelemféltő" Bánk
tragédiája jut eszünkbe. Othellóról azt
írja Swínburne, hogy ó the noblest man
of man'.~ making: a legnemesebb em
beri lény, amelyet valaha ember ki
talált. Semrníkénnen sem a kisszerű

féltékenyekfajtáiából való. Bizakodó,
tis7,ta. ~yöngéd és erős lélek, ,.egyetlen
fozvatkozása - mínt egy francia Sha
kesneare-kommentátornál olvasom ,
hogy tapasztalatlan a szív dolgaiban,
végletesen tájékozatlan mindenben, ami
a nőket illeti". Nem is magától válik
féltékennyé. ,.Lobogtat;:í.k előtte azt a
végzetes kendőt. vezetik, mint a torere
kendőjével a bőszülő bikát", s akkor
borul agyára, szívére ez a pusztító s
önpusztító indulat. Gondolt-e Katona a
velencei mórra, amikor Bankot megfor
málta? - filológiai kérdés. Mindeneset
re Bánk szarelmét ugyanolyan tisztá
nak, hatalmasnak, szötlanságában igaz
nak és egyszerűnek rajzolta, mint Sha
kespeare Othellóét. Megvan Bánknak is
a maga Jágója, s ő is megdöbben, ami
kor észreveszi. hogyaszerelemféltő ag
godalom elárad a szívén,

Othello, Bánk? - ki gondol ma ön
magára, amikor a színházban végigné
zi ezeket a klasszikus traaédlákat? Pe
dig az igazi szfnhází élménynek ka
tartikus hatásúnak kellene lennie: úgy
volna rendjén, hogy a néző tisztább
emberré váljék a tragédia hatására.
"Jágo tehetetlen volna - írja ugyan
csak Louis Gillet -, ha nem találna
cinkosokra Othello szívében." A go
noszságnak abban az ostromában,
amelybe Othello kerül, személyiségének
legparányibb repedései is végzetesnek
bizonyulnak. Egy csöpp főnöki öntelt
ség, valami alig-is-vétkes naivság ele
gendő ahhoz, hogy Jágó terve sikerül
jön, s ezt a legnemesebb embert ma
gával ragadja az indulat. Ha Shakes
peare vagy Katona "tükrébe" nézünk,
megkérdezhetjük, melyek a mi életünk
repedései, bennünk hol találna cinkos
ra az a diabolikus erő, amelynek sod
rába Othello és Bánk belekerült.

Féltékenységgel találkozunk a mai
életben is. A tragédiák dobogójáról le
lépve, kísszerűen, si várán és kegyetle
nül rnegül egy-egy családi otthonban,
pusztító-önpusztító indulatba kerget jó-
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ra hivatott embereket. Elszoruló szív
vel figyeljük pusztításait. De talán még
szívszorítóbb az emberi létezésnek az a
rohamosan szélesedő övezete, amelyben
a féltékenység ismeretlen betegség.
Shakespeare s Katona tragédiátában a
legnemesebben vesz erőt a szerelemfél
tés, s nem véletlenül. Körülöttük a kis
lelkek sokaságát a cinizmus vértezi föl
miriden efféle kísértés ellen. "A szere
tet nem féltékeny"? Mintha csak a
szeretet lehetne igazán féltékeny. talán
nem egészséges állapotában, de ha
megbetegszik, ha a gonoszságnak rá
rontó rohamában egyensúlyát veszíti.

Az Oszövetség történeti könyvei sze
rint Isten féltékeny. "Az Úr, a te Is
tened emésztő tűz, féltékeny Isten" 
mondja a Második törvénykönyv (4,24).
Lécn-Dufour Biblikus Teológiai Szótára
ezzel s az ehhez hasonló bibliai kije
lentésekkel kapcsolatban "Isten látszó
lagos féltékenységéről" beszél. Istenre
alkalmazva minden emberi szó pontat
lanná válik. Az azonban, amit jobb szó
híján féltékenységnek nevezünk Isten
ben, nem valami látszólagos, hanem
nagyon is valóságos .,tulajdonsága" Is
tennek, épp Isten szeretetének. Azt je
lenti, hogy ó teljesen magának igényli
az embert, azt, azokat, akiket l~iválasz

tott, a teremtés és a megváltás jogán,
vagyis azért, mert ő is egészen adja
magát.

Elavult volna az Ószövetség, s az
Újból idézett mondat volna az igazán
irányt mutató? Talán inkább arra kell
gondolnunk, hogy ha az élet és az
evangélium egymásra vonatkoztatását
igazán gondosan igyekszünk elvégezni,
akkor nem érhettük be egy-egy kika
pott bibliai mondat ic1ézésével. A szá
lak még messzebb futnak, 1'>1 meggon
doljuk, hozv a magyar mondatok nem
is föltétlenül pontos fordításai az ere
deti szöveaeknek. Hiszon a magyar' fél
tékeny szó nyelvúiítási találmány. mai
jelentésében először Kazinczy használta
s valószínűleg ő terjesztette el. Bánkot
"szerelemféltonek" nevezi Katona, Is
tent pedig "erős bosszúállónak" Károli
Gáspár. A Szeretethimnusz idézett
mondatát viszont így fejtegeti H.
Schlier: "A zélun a fanatizmust jelen
ti, amellyel hajlandók volnánk egyen
lőségjelet tenni saját ügyünk és Isten
ügye közé, és bebeszéljük magunknak,
hogy Isten ügyének biztosítása csak a
mi közbelépésünk által képzelhető el ...
A szeretet nem fanatikus, d bármeny
nyire tűzbeborul - ó mert mennyíre



tud égni! - nem a maga veszteségét
akarja elkerülni, nem kicsinyesen fél
tékeny."

Othello "féltékenysége", Bánk "sze
relemféltése" igaz szerelemből született,
pusztító-önpusztító lobogásában is jele
annak, hogy az igazi szeretet igényes,
"erős, mint a halál". Mennyire rnéltat
lan ugyanezzel a szóval megnevezni an
nak a férjnek - Ieleségnek indulatát,
aki már nem szarelmében - szereteté
ben, hanem birtokos [ogaiban érzi sért
ve magát hitvesének botlása vagy hűt

lensége miatt! Ne feledjük: Desdemona
utolsó szavai a kegyelem nagyszerű fé
nyében ragyognak. Ez az asszony hol
tában is tudta, elfúló lélegzetével is
hirdette. hogy Othellót minden tettében
a szerelem vezette, amint majd maga
mondja ki: "Nem okosan, de nagyon
szeretett". Melinda is így halt meg,
Bánk nevével az ajkán, őrületében is
megbocsátőn s hálásan Bánk bocsána
táért.

A szeretet kockázatairól írtunk már
ezeken a lapokon. Közéjük tartozik a

ZSINATUTÁNI l1:RTELMEZO KISSZOTÁR
A-tól Z-ig

KOLLEGIALITÁS (a latinban: colli
gere = összegyűjteni; Collegium = az
egymáshoz Lartozók testülete). Mai, zsi
natutáni egyházi jelentésben: a püspökök
kollektív felelőssége az egész egyházért.
A kollegialitás fogalmát a II. vatikáni
zsinat tette újra ismertté. Az ősegyház

ban ugyanis megvolt. a középkortól
kezdve azonban csaknem teljes feledésbe
merült. Azt jelenti tehát: a világ püs
pökei nem a pápa "tisztviselői", ha
nem közvetlenül Krisztustól kapják leül
detésüket, hogy a pápa vezetése alatt
valamennyien együtt és közösen viseljék
szívükön az egész egyház ügyét. Ugyan
úgy, ahogyan az apostolok Péter fősége

alatt, együtt és közösen (kollegiálísan)
voltak az egyház vezetői. A pápai pri
mátus egyoldalú hangsúlyozása (főleg az
I. vatikáni zsinat óta) a kollegialitás
eszméjét háttérbe szorította; emiatt a
helyi egyházak püspökei (híveikkel
együtt) a többi helyi egyházak és a
missziók ügyét a pápa ügyének tekin
tették, nem pedig sajátjukénak. Éppen
az (afrikai) mísszíök rohamosan növekvő

igényei késztették XII. Pius pápát, hogy
Fidei Donum enciklikájában (1955) rá-

féltéJ,tenységnek othel1ói, bánki formá
ja is. Annak a féltékenységnek azon
ban, amelyet a hiúság, a tulajdonát vé
delmező önzés táplál, alig van köze a
szeretethez, pedig sokszor használ nagy
és szép szavakat fegyverül. Amint az
erőszakosságnak sincs köze hozzá,
amely saját indulatával telik el, s nem
akar, de nem is képes többé a másik
ra figyelni. Othellót Jágónak. Bánkot
Biberachnak a cselszövése tette félté
kennyé, amint Melinda ártatlanságát
is Biberach rontotta meg. De mínd
nyájan a gonoszság szélfúvásában
élünk: szeretetünk, hűségünk története
abban bontakozik ki. "ügyünket" nem
azonosíthatjuk egykönnyen Isten ügyé
vel, de szeretetünket igyekszünk az
övébe temetni. A kísértések és a koc
kázatok ellen nála keresünk menedé
ket, nem adnizmus vért jei mögött. S
a másik ..fegyverünk", amit a rosszal
szembefordítunk, a kegyelemnek - nem
szólamai ,fényes szavai, gesztusai.

TÓTFALUSY ISTVAN

mutasson a püspökök kollektív felelős

ségére. Ez az enciklika vezetett az egy
házról szóló zsinati konstitúció kidclgo
zásában a kollegialitás újra felfedezésé
hez (22. fejezet). A kollegialitás tehát
nem azonos a mindennapi életből is
mert "kollégai kapcsolat", "munk:'ltársi
jóviszony" fogalmával, hanem annál sok
kal többet jelent. - "Analóg" (= ha
sonlatosságon alanuló) értelemben kol
legíalttásról beszélünk a Zsinat óta a
püspök és presbitériuma (azaz papjai),
valamint a papok és hívek víszonylatá
ban is, ha ez a kapcsolat valóban Krfsz
tus apostolainak szellemét tükrözi.
Ugyanis valamennyien közös felelősség

gel hrtozunk egymásért és: az egész
egyházért.

KOMMUNIKÁCIÓ (a latin szó ere
deti értelme: kölcsönös érintkezés,
kapcsolat-felvétel). Lélektanilag ma oly
értelemben használják a szót, hogy
valaki (püspök vagy pap) "tud-e kom
munikálni" híveivel: azaz tud-e ked
ves, emberi kapcsolatot létesíteni ve
lük, vagy pedig elszigetelten él az élet
től. Ugyanebből a szóból származik a

KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK kife
jezés. Használják a tömegkommuníká
cíó-, tőmegkultúra-, tájékoztatás eszkö-
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zei megjelölést is.' A tömegkultúra mai
legismertebb eszközei: saitó, rádió, tv,
film, színház. A katolikus egyházban
pár év óta külön pápai bizottság fog
lalkozik a kérdés vallási problemáival.

KONCELEBRACIO (a latin szóösz
szetételekben con = együtt, celebráció
= szertartás-végzés, jelen esetben mi
sézés), Több pap egyszerre, együtt-mí
sézése. A keleti egyházakban a konce
lebráció hagyománya miridig fennállt.
A latin egyház évszázadokon át csak
a püspök- és papszentelési misében is
merte a koncelebrációt. A Zsinat újból
"fölfedezte" és úgy beszél róla, mint a
papi egység szép külsö megnyilatkozá
sáról. (Liturgikus konstítúcíö 57-58.
pont.)

KONCILIARIZMUS (a latinban: con
cilium összejövetel, társulás. Ös!
egyházi szóhasználatban : zsinat). Azt a
későközépkori teológiai tévtant illetik
.Jconctltarizmus'' szóval, mely szerínt
az egyetemes zsinat a pápa felett áll,
és a pápát le is teheti. Az I. vatikáni
zsinat ezt a tant elítélte. A jelenlegi
egyházjog szerint egyetemes zsinatok
döntései csak pápai megerősítéssel

érvényesek, ha pedig egy pápa a zsinat
Ideién meghal. a zsinat feloszlatottnak
tekintendő, míg csak az új pápa (ha
akarja) össze nem hívja. Ez történt a
II. vatikáni zsinattal János pápa halála
és VI. Pál megválasztása közt. Ki
terjesztett értelemben és bizonvára nem
jogosan konciliarizmussal szokták vá
dolni azokat, akik az egyházi vezetésben
demokratikusabb formát szeretnének
látni.

KONFORMIZMUS (az újlatinban:
conforrnis = teljesen azonos formájú).
A magyar Értelmező Szótár szerint
"az uralkodó felfogáshoz való elvtelen
alkalmazkodás". Egyházi értelemben is
ezt jelenti. Főleg azokat a teológusokat
szokták konformizmussal vádolni akik
hogy minden vitát elkerüljenek. 'a mo~
dern élettől felvetett új problémákra

egyáltalán nem mernek válaszolni, vagy
pedig régi tankönyvek és egyházi dön
tések olyan kész válaszait ismételgetik,
amelyek az új kérdésfelvetéseket még
nem ismerhették, és ezért azokra eleve
nem is adhatnak kielégítő választ.

KONGREGACIO (a latinban: congre
gatio = gyűlés, gyülekezet). Egyházi
szóhasználatban több jelentése van: 1.)
Bizonyos egyházi egyesületek mezielö
lése. 2.) Egyes újabb kori szerzetek,
vagy szerzetesi jellegd szervezetek,
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amelynek tagjai egyszeru fogadalmakat
tesznek. (NB. Az "egyszerű" fogadalom
abban különbözik az "ünnepélyes" fo
gadalomtól, hogy formailag kevésbé sú
lyos elkötelezettséget jelent, amely alól
könnyebb felmentést kapní.) 3.) A vi
lágegyház központi korrnányzatának,
a "Kuriának" minisztérium-jellegű szer
vei. (Lásd bővebben a KURIA címszó
r ál.)

KONKORDIZMUS (a latinban: con
cordia = összhang, egyetértés). Altalá
nos értelemben konkordizmusnak ne
vezzük a hitnek a tudománnyal való
,.bizonyítását", ami nem lehetséges (le
hetséges viszont annak igazolása, hogy
a hit ésszerű, nem tudománytalan!). A
kifejezést többnyire a szentírástudo
mányban használják annak az iránynak
megjelölésére, mely a bibliát a tudomá
nyok, főleg a történelem és természet
tudományok eredményeivel úgy akarja
összhangba hozni, míntha a Szentírás
is profán tudományos céllal íródott vol
na. Századunk elején divatos hitvédelmi
(apologetikai) irány volt. A szentírástu
domány mai "formatörténeti módszere"
(lásd e címszavunkat !) az ilyen erőlkő

dést fölöslegessé teszi. (Például annak
bizonyítását, miképpen beszélhetett Bá
lám szamara.)

KONKUPISZCENCIA (a latinban:
concupiscere = erősen vágyódní, meg
kívánni). Minden vágyat lehet így ne
vezni, á nemes vágyakat is. Többnyire
azonban, ha pontosabb megjelölés nél
kül használják, beszűkített értelemben
csak a hatalomvágyra. pénzsóvárságra
és legfőképpen a helytelen szexuális
vágyakra értik (I. Ján 2,16 alapján).

KONSTANTINI KORSZAK. Nagy
Konstantin császár milanói ediktuma
(313) véget vetett a keresztényüldözések
nek, - ugyanakkor azonban ő és utó
dai a kereszténységet nemcsak védték,
de politikai eszközként is telhasználták.
Az egyházfejedelmeket magasrangú ál
lami tisztviselőknek tekintették, de igye
keztek kinevezésükbe és állásfoglalása
ikba is beleszólni. Ez a szellem, ha kü
lönböző árnyalatokban is, másfél évez
reden át fennállt a "keresztény Euró
pában". A II. vatikáni zsinat hitet tett
az egyház krisztusi szegénység-eszméje
és minden evilági hatalomról való le
mondása mellett (Egyházról szóló kons
titúcíó 8. pont). Ezért a zsinatutáni írá
sok egyik leggyakoribb megállapitása a
zsinatelőtti korról, hogy "konstantini
korszak" volt, amelynek szellemétől

nem tudott szabadulni.
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En téte de notre numéro, le lecteur pourra lire en version hongroise les
réflexions du cardinal Suenens (Bruxelles) sur l'Esprit Saint, souffle vívifiant
de I'Eglise (chapitre jer de l'ouvrage que le cardinal Suenens a publié en 1974
il Paris, aux Editions Desclée De Brouwer, sous le titre Une Nouvelle Penteco
te?) Les réflexíons d'Ottokár Prohászka sur l'Eucharistie font l'objet de
l'étude de I'abbé Mihály Rajz. Ottokár Prohászka, célebre évéque de Székesfe
hérvár dans les premteres décennies de ce sieele est un des plus illustres
auteurs spirituels hongroís, décédé il y a cinquante ans. Les abondants passages
cités permetterit au lecteur de connaitre I'Interprétation que Tévéque Prohászka
a donnée du sacrifice de la rnesse, De plus, les citations révelent bien il. quel
degré d'íntimité cette grande ame était unie il l'Eucharístie. - Dans son artide
János et Polikárp, Béla Saád rend hommage au Pere Polycarpe Radó, théolo
gien bénédietin de renom, mort il y a trois ans (Polikárp était son nom de re
ligion alors que János était son nom de baptőme). Le P. Polycarpe Radó, Pro
fesseur de theologie pastorale it I'Acadérnie de Theologie Catholique de Buda
pest, s'est fait un nom particul ierement par ses études d'hístoire de Iiturgie,
Son grand ouvrage paru en deux volumes ehez l'éditeur Herder en 1961 sous le
títre Enchiridion Liturgicum Iígure parrni les plus Iondarnentaux qu'on ait écrits
jusqu'a nos [ours en matiere de liturgie. De plus, il était un éminent spécía
liste de l'Ecriture Sainte et a publié régulierernent des articles sur des ques
tions Itturgíques et sur la vie spirituelle dans l'hebdomadaire catholíque UJ
EMBER et dans notre revue VIGILIA. - Sándor Klempa: Beckett - passé ses
soíxante-dix ans. L'année derníere, en 1976, Beckett, Prix Nobel, un des plus
grands représentants de l'alittérature contemporaine, a célébré son 7űe anniver
saire. C'est cet anníversaire qui a fourni I'á-propos it Sándur Klempa de faire
l'analyse de l'oeuvre de Beckett. L'auteur de l'étude ne cache pas l'impression
de choc que le lecteur éprouve devant le nihilisme de Beckett mcttant en
contestation le monde et I'homme dans, le monde. II estime que nul autre n'a
poussé aussi loin le radicalisme que Beckett en décomposant couche par eouche
la personne humaine pour la réduire finalemerit il néant. Dans son étude,
l'auteur ne manque pas d'attírer l'attention sur les qualités poétiques du lan
gage de Beckett, marqué par un rythme musícal qui lui est propre et évocateur
par la notation colorée des détaíls. - János Reisínger présente les Méditations
sur l'Evangile de Bossuet. - A l'occasion du 70e anníversaíre d'Emíl Kolozsvári
Grandpierre, romancier, László Rónay rend hommaga dans son artlele il I'écri
vain qui est un des plus lus en Hongrie.

Dans la ruhrique Ilttéraire, on reléve la méditation lyríque de péter Vasadi,
une nouvelle de Béla Hegyi, la derníére partie des Souveni,rs de Leontin Szili
ainsi que les poérnes de György Czigány, Agnes Simándi et Tamás Vékey.

INH ALT

Kardínal Suenens: Der Heilige Geist, lebensspendender Hauch der Kirche.
Das Essay des belgischen Kardinals das wir hiel' veröffentlichen, ist der ein
leitende Kapitel seines Buches "Une nouvelle Pentecöte?" (Ein neues Pfirigsten)
erschienen in Paris bei Desclée de Brouwer. Das Essay wurde von István Szán
tó auf ungarisch übersetzt, - Mihály Rajz: Vor der Eucharistie. Der Artikel do
kurnentiert das innige Verhajtnis von Ottokár Prohászka, den namhaften
Bischofs von Székesfehérvár am Aníang unseres Jahrhunderts und bedeutenden
Rcprüsentanten der Frömrnigkeitallteratur, - zur Eucharistie. Ottokár Prohászka
wird of t als ein Vorláufer des JI. Vatikaruschen Konzils gewürdígt, Der Autor
des Artíkels ist der Meinung, dass dies hauptsáchlích bezüglích seiner Lehre
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über die Heilige Messe der Wahrheit entspricht. Nicht selten finden wir bei
ihm Gedankenreihen, die ein halbes Jahrhundert spater vom II. Vatikanischen
Konzil konzipiert wurden. - Béla Saád: János und Polikárp. Der Autor gedenkt
den var drei Jahren verewigten namhaften Theologieprofessor und Benediktiner
Ordensgeistlichen Polikárp Radó. (Polikárp war sein Ordensname, getauft wurde
er János.) Polikárp Radó, der an der Budapester 'I'heologlschen Akadernie den
Lehrstuhl der Pastoraltheologie inne hatte, schaffte sich hauptsachlích mít sei
nen Studien über Lttr-rgiegeschíchte einen Namen, Seine beim Herder-Verlag
erschienene zweibándige Arbeit betitelt "Enchiridion Líturgicum" gilt bis heute
als eines der fundamentalsten Werke der Liturgíewtssenscnaft. Er war auch
ein ausgezeíchneter Fachmann der Exegese und sehr volkstümlich warpon seine
kleinen Skizzen über Frömmigkeít und Liturgie, erschienen im katholtschen Wc
chenblatt Új Ember. Er war auch ein geschatzter Mitarbeiter der Zeitschrift
Vigilia. - Sándor Klempa: Beckett, über Síebzig. Samuel Beckett der weltbe
rührnte Schriftstel1er und Nobelpretstráger vollendete vorizes Jahr sein sieb
zígstes. Der Autor des. Artikels würdigt die Schríftkunst Becketts. "Beim Iite
rarischen Schaffen von Beckett - schreíbt er uníer anderem - müssen wir
zwei Aspeleten eine bésondere Aufmerksamkeit scherrken. Zunüchst bezeugen sei
ne Werke eine besonders schöne und bei anderen selten auffindbare Musika
litiH, was auch davon zengt, dass in seiner schöpterischen Tátigkeit der Inspi
ration eine grössere Rol1e zukommt. als die der Imaalnatlon. Zweitens kommt
auch ein einztsartlger malerischer Farbensinn in seiner Sprache zur Geltung,
Erschütternd ist seine zweifache Verneinung : er verneint die Welt und verneint
stch selbst." - János Reisinger prásentíert die Medítationen Bossuet's über die
Evanaelien. - László Rónay würdigt den volkstümlíchen Schriftstel1er Emil Ko
lozsvári Grandpierre gelegentltch seines siebzigsten Geburtstaaes,

Im Literaturteíl eine Meditation von Péter Vasadi. eme Erzáhlung von Béla
Hegyi, die letzte Folge der Memolren von Leontin Szili, Gedichte von György
Czigány, Ferenc Fáy, Agnes Simándi und Tamás Vékey.

Tájékozódás

"Ha stkerüt ellenáUnunk II hamis bizton
ság ktsértésének, ha hátra tudunk lépni a
látszó!agos bizonyosságok elöl, hogy meg
vizsgáljuk építkezésünk alapjait, akkor új
fajta viták ideje következik: gyönyör(\ség
gel fogunk fölvetni "kérdéseket, javí'gatjuk
őket, rostáljuk őket. s keressük a feleletet
rájuk.' Örsy Lásztö irja e néhány sort
Boldogok a keresők (prugg Vt!rlag, E'sen
stadt 1976) círnü könyve előszavában. A
könyv epilógusának címe (..Boldogok, akik
nem látnak és mégis hisznek") már árul
kodik arról, hogya szerzö a zstna-í gon
dolkodás és az ebből fakadó következmé
nyek népszer-ú, "köznyelvre" Iefordított, II
a mindennapi gyakorlatban hasznosf'ható
összetogla' ására vállalkozott. A ráció bizo
nyossága helyett a hit örömére és revela
c ójára teszi a hangsúlyt. Különösen elgon
dolkodtató a könyv "Küldetésben" című

fejezete, mely a modern vilagban tanúsít
ható keresztényi magatartás különbözö
személetes példáit mu-atja be. E fejezetet
természetesen csak azok tapasztalataival te
hetné igazán teljessé, akik a szocializmus
közegében őrzik hitüket. és teljesen újfajta
tör..éneti alternatívák között teljesítik kül-
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detésüket, világnézeti el'enfeleikkel közös
célokért mozgósítva alkotó energíátkat, de
jottányit sem engedve a hit alapvető kér
déseib61 és Igazságatból.

A kültötdön élő magyarság e'Ulk legte
hetségesebb, ritkán publikáló lírikusa Hor
váth Elemér. Majdnem tizenöt esz,e"dóvel
eísö kötete (A mindennapok arca, Anony
mus, 1962) után [etentkezett új versgvűíte
ménnyel (Egy fehér néger naplójáböl, Ma
gyar Múhely, Párizs, ln76). Ha a hazai tí
rában rokonát és elődjét keressük. kétség
telenül Pilinszky Jánosra gondolhatunk. Az
ő hallattanul tömör képakotásávat, szag
gatott, vizionáló versépítésével rokon a Hor
váth Ele!11éré. Mindez nem jelenti azt. hogy
föladta volna eredetíségét, :E:ppen nem l A
hatásokat szerencsésen asszlmítálva egy na
gyon is tudatos. humánus víágot alakított
ki, melynck középponttában a magára ma
radt, a természet szépségetre fgyelő em
ber keresi htvatását, rendeltetését, menekül
kisértetei elől és épít! a jövője útját. Né
hány egészen nagy vers is van a kötetben.
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