
NAPLÓ
Lukács Saroltára emlékezve
1934 szeptemberében magához hívatott Lukács Sarolta. Megdöbbenve álltam meg a szociális
osztály várószobájának ajtajában. A tágas szoba tele volt emberekkel, ültek, álltak, idegesen jár
káltak fel-alá. Ezek mind akarnak valamit, várnak valamit - gondoltam magamban. Kérni jöt
tek. Száz és száz teljesíthetetlen vagy alig teljesíthető kérés várt kimondásra. Kétség, remény és
keserű elszántság feszítette dologtalan idegzetüket, és egy közös, különös vonás bélyegezte meg
arcukat: mintha valami átok ült volna rajtuk, átok, saját hazájukban. Ezek? .. Ezek hazám né
pe?! Munkanélküli, éhes magyarok, megalázott, sebzett koldusok. S ahogy belenéztem a sze
mükbe,lelkem mélyéből felszakadt a kérdés: - Ki afelelős m7ndezért? Igaz, egy elvesztett háború
volt mögöttünk, de azóta 15 év telt el, és ennyi segítségre szoruló, egészséges ember él köztünk.

Soká tartott, míg bejutottamLukács Saroltához. Évek óta ismertem, találkoztam vele összejö
veteleken, gyűléseken, de úgy éreztem, most látom először. Mosolygott, mint mindig. De ezt a
mosolyt barna szemének tompa fénye nem igazolta, a lelkében sűrűsödött drámák fájdalma su
gárzott belőlük. Fekete ruha volt rajta, kis fehér zsabóval. Haja hófehér, egyetlen barna szál sem
emlékeztetett fiatalabb éveire. Íróasztalán iratok, akták, levelek, telefon. Energikus, csupa ideg
kezével jegyzeteit rendezgette.

Lukács Sarolta 1946óta halott. Hogy ki volt tulajdonképpen, azt ebben az országban sokan tud
ják, az idősebb nemzedék úgy emlékszik vissza reá, mint a második világháború utáni összeom
lott Magyarország újjászületésének egyik legodaadóbb előharcosára. De nemcsak itthon ismerték
nevét, szociális munkásságának és személyiségének jelentőségét számon tartották az ország hatá
rain túl is.

Szemlakon, Arad vármegyében született, l880-ban. 1904-ben édesapja, Lukács László sáros-.
oroszi birtokára költözött családjával; Sarolta ott töltötte ifjúságát. Rövidesen megismerte a fa
lu apraját-nagyját minden gondjával, egyéni bánatával, örömével együtt, és a benne rejlő mély
emberbaráti érzés csakhamar fáradhatatlan tetterővé alakul. Betegek, szegények, küszködök jöt
tek hozzá, s ő osztogatott orvosságot, ruhát, élelmet, tanácsot. Eligazította őket az élet útvesztői

ben. Az ifjúságot közös tanulásra, játékra, uszonnára hívta, a tehetséges gyermekeket iskoláztat
ta. De nemcsak a magáéból ad - szerez, ahonnan tud, és teremt kenyérkereseti lehetőséget is.

Munkája közben hamarosan belátja, hogy a feléje sodródó problémák megoldásához nem
elég a segítőkészség, a szeretet és az áldozatvállalás, meg kell ismernie a segítség lehetőségeit, a
jogszabályokat, törvényeket, egészségügyi rendelkezéseket, bővítenie kell lélektani ismereteit is.
Tanul, olvas, szakkönyvekkel foglalkozik. Közben sportol: tenisz, korcsolya, lovaglás. Szereti a
zenét, táncot, bálokba jár.

19IO-benédesapja kénytelen eladni a birtokát, mert súlyos betegsége mind gyakrabban Buda
pestre szólítja. Így 191l-ben már a fővárosban találjuk Lukács Saroltát. Lakásának előszobája
csakhamar tele pesti szegényekke!. Honnan jöttek, hogy találtak rá itt, a város zajos forgatagá
ban? Ö látta meg őket az utcasarkon, a templom előtt, a padokon pihenő gondterhelt, idős em
bereket, de részvétét, szánalmát nem intézte el azzal az alamizsnával, amit adott. Utánuk ment,
felkereste őket otthonukban, leült melléjük rozoga székükre, és megbeszélte velük hogyan
segíthetne.

19l4-ben kitört a háború. Budapestre is megérkeztek a sebesültek, megteltek a kórházak. Lu
kács Sarolta azonnal jelentkezett vöröskeresztes önkéntes ápolónőnek. és a Verebély-klinikán
teljesít szolgálatot. A világháború négyesztendején át kötözte a katonák sebeit, éjszakákon át
virrasztott a haldoklók mellett.

Amikor 19l5-ben néhány önkéntes ápolónő, belefáradva a munkába és a csonkoltak szenve
déseinek elviselésébe. fel akarta adni a szolgálatot, Lukács Sarolta húsvét napján levelet intézett
hozzájuk, amelyből csak néhány gondolatot idézünk: "A MegváItás és Feltámadás vigaszt nyúj-

656



tó, erőt adó ünnepének jelentőségét sohasem éreztük át oly mélységesen, mint most, amikor fájó
veszteségeinkkel szemben a feltámadás a majdani boldog viszontlátásba vetett erős hitünk nyújt

'egyedül vigaszt. Ennek a fenséges ünnepnek megnyugvást és lelkierőt adó hangulatában jövök
hozzátok, Testvérlelkek, kik velem együtt célul tüztétek ki enyhíteni a háború okozta szenvedé
seket és kérve-kérlek: feledve önmagunkat, tartsunk ki erősen az önként vállalt kötelesség mel
lett. Szükség van ránk. Kedves betegeink lelkületét - kivétel nélkül- fogékonnyá tette a szenve
dés minden nemes, mindenjó befogadására. és jól ápolt az, akinek megértő jósága behegesztette
esetleg régi bünök sebét, akinek odaadása, nemes önzetlensége elsimított nemzetiségi el1entéte
ket, elfeledtetett osztálygyűlöletet, kinek honszeretettőllángoló szíve magyarrá tette a nem ma
gyart is."

Végre 1918-ban elhallgatnak az ágyúk, a háborúnak vége. Hazaözönlenek a magyar katonák
is. az ország tele rokkantakkal, hadiárvákkal, özvegyekke!. Az 1919 márciusában megalakult
Tanácsköztársaság kormánya megkísérli az ország gazdasági és demokratikus társadalmi rend
jét felépíteni, de a kormányt - ídegen hatalmak segítségéve!- 1919augusztusában megbuktatják.

Huszár Károly, akkori miniszterelnök felhívást intéz az országhoz az ínség enyhítésére, és
megindul az a hatalmas méretü inségakció, mely megmozgatja az egész társadalmat. Az akció
központjában a Farkas Edit által alapított Szociális Míssziótársulat nővéreível együtt ott látjuk
Lukács Saroltát is. A külföld is megmozdul, és szeretetadományokkal megrakott vagonok százai
érkeznek a fővárosba. Az akció szálai csakhamar Lukács Sarolta kezében futnak össze. Az eddig
jóságáról, meleg szívéről ismert lélek nagyarányú szervezőmunkát végez. A külföldí missziók
küldötteivel és vöröskeresztes megbízottaíval tárgyal. Ő írányítja az adományok igazságos szét
osztását. A miniszterelnök is közvetlenül vele beszéli meg az ínségenyhítő akció mozzanatait, ne
ki adja utasításait. Az akció munkáját társadalmi bizottság el1enőrizte. Az adományokat a mi
niszterelnökség pénztára kezelte, a pénzt postatakarékpénztárban helyezték el. Az összeg azon
ban csakhamar elfogyott, és az Erzsébet királyné út 15. szám alatti raktárhelyiség is kiürül t. Új
adományok beszerzése egyelőre kilátástalannak bizonyult. Így a Huszár-féle ínségakció - anya
giak hiányában 1921. július 31-én müködését beszüntette.

Az amerikai vöröskereszt 1919-ben új eszme propagálását kezdte el az egyes nemzetek vörös
keresztjeiné!. Az eszme lényege: a vöröskereszt tágítsa ki munkaprogramját új feladatkörrel,
amely a béke idején is a szenvedő emberiség szolgálatában ál!. Ennek a javaslatnak megtárgyalá
sára több nemzet küldötte ült össze Genfben, eredményeképp megalakították a Vöröskeresztek
Ligáját, mely a békemunka programját tűzte zászlajára. Célja négy irányt jelez: az eldurvult er
kölcsök javitása, a szenvedés enyhítése, a népbetegségek el1eni küzdelem és az anya- és csecsemő

védelem. Nemzeti, vallási, faji különbségek nélkül. A Magyar Vöröskereszt 1921-ben belépett a
Ligába.

A meghirdetett szociális munkát tehát el kellett indítani. A Vöröskereszt akkori elnöke, Szé
chényi Emil Lukács Saroltát kérte fel a szociális szakosztály megszervezésére, és még ugyanab
ban az évben a közgyűlés a Magyar Vöröskereszt Egylet országos alelnökévé választotta meg.
A szociális munkára Magyarország három nagy nőszövetsége, a katolikus és protestáns nőszö

vetségek, valamint a Magyarországi Izraelita Nők Országos Szövetsége a Vöröskereszt zászlaja
alá tömörült közös, egységes szociális, az embervédelem minden ágát felölelő munkára. S mivel
hazánkban a háborút követő években a nyomorenyhítés volt az egyik legmegoldatlanabb fel
adat, ezek a lelkes nők összefogtak a békemunka megvalósításáért. A kultuszminisztérium is se
gítséget nyújtott a szociálís osztály munkájához.

A hatósági népgondozásnak megvoltak ugyan a maga közigazgatási és adminisztratív formái
a kerületi elöljárósági (később népjóléti) ügyosztályokon. de nem volt megszervezve a közsegé-.
Iyezés külső szolgálata, mely családlátogatások. környezettanulmányok alapján ítéli meg a rá
szorultság mértékét. Voltak notórius segélykérők, akik végigjárták az összes jótékonysági szer
vezeteket, a szétosztandó javakat lefölözve azok elől, akik idegenkedve a- szerintük- megaIázó
segélykéréstől, alig-alig jelentek meg a kerületí elöljáróságok népjóléti osztályain, vagy a Vörös
keresztné!.
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Lukács Sarolta 1922-ben beadvánnyal fordult a székesfőváros tanácsához. s kérte, hogy szoci
ális munkáját az elöljáróságok közjótékonysági úgyosztályaival együtt végezhesse. A tanács hozzá
járult, és ezzel kezdetét vette a Vöröskereszt és a kcrűleti eliiljáróságok: közös munkája szociális
téren.

Egyidejűleg megindultak a szociális tanfolyamok és Lukács Sarolta szakképzett munkatársai
nak létszáma egyre növekedett. 1921-ben már 62 vöröskeresztes gondozónó működött kilenc
elöljáróságon ; 68 ezer család szorult Budapesten közsegélyre, tehát ugyanennyi családdal kellett
a gondozónőknek foglalkozniuk. 1927-ben megkezdték a főváros segélyre szoruló lakosságának
összeírását. 35 ezer család meglátogatása alapján·- a Vöröskereszt szociális osztályának vezeté
sével - elkészült Budapest szegénykataszterc. A katasztert a főváros tanácsa elfogadta, és 1929.
március 2-án hivatalosan átvette, beillesztette a népjóléti igazgatás kereteibe és megkezdte gya-
korlati alkalmazását. .

A következő évek során a szociális munka mindig sokrétűbb lett, új gondok, új igények jelent
keztek. Mind sürgetőbb a szociális osztályhoz kapcsolódó aloszrályok létesítése. Külön-külön
csoportok foglalkoztak a kórházmisszió, a rnenhelyi, a toloncházi, a tolonevédelmi problémák
kal, az egészségügyi propagandával, a lakásügyekkel. Mindezek szükségessé tették a vöröskeresz
tes gondozónők állandó továbbképzését. az alapvető közigavgatási, közgazdasági. szociálpoliti
kai és társadalomtudományi ismereteik bővítését.

Lukács Sarolta nem elégedett meg munkatársai szaktudásával. rendkívül nagy súlyt helyezett
a gondozónők etikai magatartására, ezért tíz parancsolatba foglalta össze erre vonatkozó
kívánságait :

l. Légy pontos, megbizhato. következetes, tapintatos, munkádban személvtcten. 2. Éld heil' ma
gad.minden helyzetbe, gyözz le núnden rokonszenvet és ellenszenvet, hogyjohiszernűés tárgyilagos
megértés elözze meg ítéletedet. 3. Meg ne állj, haladj! Ismeretekben. szak tudásban, iinfegyelemben.
4. Vigyázz! Ne válj közönyössé megszakott munkáddal szemben. A gépies. a részlet-, a tiimegnnm
ka is hivatásod céljait szolgálja.5. Légy örzáje a rádbizottaknak és saját egészségednek, lllert ez ha
tározza meg az ember teljesitőképességét.6. Megjelenésed ésfel/épés('{/Iegyen mindig tiszteletet ki
váltó. 7. Gyakorolj dnkritíkát, és mérlegeld mások rád vonatkozá kritikáját, 8. Hasson át nunden
embertársaddal szemben a tudásodon. képességeiden. lelkiismereteden épü/ij /egmé/l'ehblelel!ísség
érzet. 9. Törekedj mély hitre, mert ez a legtisztább erlíjárrása annak az élc/bizalomnak, melvet fá
radhatatlanul minden hozzádfordulónak adnod kell. 10. Munkauirsi kiiziisségűnk«;védjed, erősíT

sed hűségeddel. mert csak így jelenthet kifelé egységet, a munkának [olytonossúgát , haladást, neked
pedig oltalmat, védelmet és a testvériség biztonságot adó melegé],

A segélyezés lehetősége mindjobban megcsappant, az ország adakozó készsége kimerült. És Lu
kács Sarolta nagyon jól tudta, hogy ez a jótékonykodás csak alamizsna, a munka- és pénzsegély,
a természetbeni juttatás nem jelent komoly segítséget és nem szünteti meg a megélhetés nehézsé
geit. Tudta, hogy intézményes segítség, átfogó szociálpolitikai:nemzetgazdúlkodási programok
kellenek, melyek munkát, kenyeret, emberhez méltó életet biztosítanak a népnek. Az akkori
Népjóléti Minisztérium intézkedései nem bizonyultak elegendőnek. Az ország szecialis helyzete
mélypontján volt.

Lukács Sarolta fáradhatatlanul kutatott új segélyforrások után. Utazott, előadásokat tartott.
statisztikai adatokkal rávilágított hazánk nyomorgó lakosainak helyzetere. beadványok sokasá
gával ostromolta a kormányt, a kormányzot, a belügyrninisztert, a polgármcstert. a képviselőket

és minden vezető embert, írásban, élőszóval ébresztgctte az ország szociális lelkiismeretét.
I933-ban cikket írt a Pesti Hírlap egyik számába A tél küsziibén címmel. Idézzük néhány gondo
latát: "A tél közeledtével, mikor az alkalmi munkák majdnem teljesen megszűntek, mikor a nél
külözést fájóvá teszi a hideg, megelevenedik szemünk előtt II kilakoltatottak , a tejet sohasem látó
gyermekek, a zálogcéduláktól görnyedő középosztály, a munkáért hiába kilincselő embertestvé
reink egész skálája ... Túl önmagunkon, saját családi keresztünkön, lüktet körülöttünk egy jaj
jal, panasszal telített élet, amellyel rnint valósággal nunden Kondolkodá embernek tiirodnie kellene.
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A székesfőváros elöljáróságain nyilvántartott segélyre szorulók múlt évi száma 59353 család,
összesen 157 III lélek, vagyis a főváros lakosságának egyhatoda."

A cikk a továbbiakban részletesen ismerteti a tél előtt álló családok súlyos gondjait. A közöl
tekre felfigyelt az Amerikai Magyar Népszava és terjedelmes cikket hozott a következő eimmel:
"Lukács Sarolta. a Magyar Vöröskereszt alelnöknője megrázó képet fest a téli gondokkal küzdő
családokról". Alatta óriás betűkkel felhívás: "Azon/uti szeretetcsomagot kell kűldeni Magyaror
szágra! Siessen, ne halogassa a küldést! Pedlow kapitány New York-i egyedüli főraktára 1505
First Avenue, Near 78 Street. November 29-én, szerdán este 8 óráig bezárólag vesszük fel a cso
magokat! A karácsonyi szeretcthajó sürgősen útnak indul!"

A felszólítás - különösen az ott élő magyarok körében -- óriási visszhangra talált. A küldemé
nyek igazságos szetosztását Lukács Sarolta vezette.

De az évszakok gyors ütemben váltották egymást, múltak a hetek, évek. A világpolitikában iz
galmas forgószelek nyugtalanították a nemzeteket, Németországban Hitler új törvényeket ho
zott az állampolgárságról és a zsidóságról. Gömbős Gyula miniszterelnök felkereste, majd
Horthy Miklós kormányzó is meglátogatta az új német kancellárt és államelnököt. Baráti pohár
köszöntők hangzottak el.

Lukács Sarolta kezében Szigorúan bizalmas jelzésű levél. Rövid idézet: "A Magyar Vöröske
reszt elsődleges feladatát képezi a háborúra való előkészülés. amelynek előmozdítása érdekében
és a vonatkozó utasításoknak megfelelőenjetkérjük. hogy az osztály kebelén belül egy háború
kitörése esetén azonnal műkődőképes Szeretetadomány-osztálvt szervezni szíveskedjék. Ennek
kidolgozott szervezeti és működési szabályzat-tervezete az egylet központi irodájához f. évi
(1939) április hó 30-ig benyújtandó."

Az átirat záró mondata: "Jelen rendelkezésünket kérjük hazafias titok tartással kezelni".
Lukács Sarolta megszervezte új alosztályát, a "Szeretetadomány-osztályt" a hadba vonuló ka

tonák részére.
1939-ben a német hadigépezet lerohanta Lengyelországot, s ezzel elkezdődött a második világ

háború. Menekültek százai kerestek és találtak oltalmat hazánkban, az ország népe kivételes
gondoskodással vette körül őket. Lukács Sarolta gyakran meglátogatta a lengyel táborokat, az
ott lakók örömmel, szeretettel fogadták, elmondták egyéni és családi problémáikat, és ő segített
tettel, jó szóval, ahogy csak lehetett.

Háborús évek. A Vöröskereszt szociális osztályának keretében megalakult a tudósító-, a kere
ső- és a légószolgálat. Lukács Sarolta és munkatársai a légiriadó után felkeresték a bombakáro
sultakat, felkutatták a hozzátartozókat, üzeneteket közvetítettek a genfi központon keresztül
azoknak az államoknak, amelyekkel a postaforgalom szünetelt.

1944. október IS-én a nyilasok vették át a hatalmat. I7-én felhívta telefonon Lukács Saroltát
az akkori kormánybiztos és utasította, hogy adja át munkakorét Ac-nénak . Letette a kagylót, és a
rendelkezést csendesen közölte munkatársaival. Aztán rendberakta iróasztalát, néhány irathoz
magyarázatot fűzött az elintézés módjáról, majd szó nélkül felvette kabátját, kalapját.

1945tavaszán véget ért Budapest ostroma. Fővárosunk felszabadult. Lebombázott házak, hidak
emlékeztettek a szörnyű pusztításra.

Tildy Zoltán, a Magyar Köztársaság első elnöke Lukács Saroltát 1946-ban a Vöröskereszt
örökös tiszteletbeli alelnökévé nevezte ki. De nem sokáig örülhetett a megtisztelő címnek - a
gyógyíthatatlan kór legyűrte őt, aki oly sok betegen segitett. Még abban az évben elhunyt.

Ott ültem az ágya mellett a Széher úti kórházban. Szívem dobbanásával figyeltem halk szavá
ra: "Amikor az emberek állítottak félre, fájt. Most, amikor az lsten elszólít, megyek szivesen.'

HA DZS y OLGA
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IRODALOM

Vándorének
Magyar költök Párizsban, Londonban, New York
ban, Montreálban, magyar versek müncheni,
római és torontói folyóiratokban - mit tudunk ró
luk? meghalljuk-e őket oly irdatlan messziről?

A magyar irodalom nem ismer földrajzi határokat,
otthona nemcsak Budapest, Pécs és Debreeen,
nemcsak Kolozsvár, Pozsonyés Újvidék, otthonra
talált Nyugat-Európa és Amerika számos városá
ban is. Ideje volt számot vetni ezzel a nagyvilág
ban szétszórt magyar irodalommal, nyelvünk e vég
telenbe tűnő szigettengerével, amelynek hol itt, hol

ott gyúlnak ki fénylő jelei. Ezt a számvetést
szolgálja a Béládi Miklós szerkesztö munkája nyo
mán megjelent Vándorének círnű antológia a
Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában, amely
negyven nyugati magyar költővel ismerteti meg
az olvasót. Megjelenése, bizonyára nem véletlenül,
a pécsi Anyanyelvi Konferencia megrendezésével
esett egybe; a szép és gazdag kötet is azt a figyel
met tanúsítja, amelyet a hazai szellemi élet táplál
a magyar diaszpóra költészete: költői önkifejezése
iránt.

Aki tudja, hogy a magyar prózairodalom - Mi
kes Kelemen leveleskönyve - egy távoli, szinte
megközelíthetetlen török-örmény faluban szüle
tett, az megértéssel hajol a szétszóródásban élő

magyar költészet eme fényjelei fölé. Tudja, hogya
diaszpóra' vagy éppen az emigráció sem képes
csökkenteni a költői szó természetes erejét, nem
tudja lerombolni elemi értékét, csak éppen a költő

személyes helyzetét szabja meg. Nem könnyű a
diaszpóra költőjének helyzete: amerikai, angol,
német vagy francia polgárnak - mérnöknek, tanár
nak, könyvtárosnak. nyomdásznak - kell lennie,
aki munkahelyén, baráti, netán családi körben is a
befogadó ország nyelvét használja s ennek életét
éli, ugyanakkor magyar költőnek, aki az üres pa
pír előtt anyanyelvén gondolja át sorsát, vet szá
mot önmagával, válaszol a történelem és a min
denség vallató kérdéseire. A költői hivatás - ilyen
körülmények között - gyakran magányba kény
szerít, mindenképpen áldozatokat követel. Nincs
értő közönség, legalábbis nincs olyan, amely várná
és igazolná a költő erőfeszítéseit, nincsen megfele
lő nyilvánosság, ritkák a személyes találkozók és
tetemes anyagi áldozatot kiván minden publiká
ció. Hogyne lenne érthető a nyugati magyar köl
tőknek az a kívánsága, hogy műveik a hazai olva
sók kezébe kerüljenek.

A nyelv nemcsak a mesterség eszköze, ennél jó
val több, személyes választás, elkötelezettség, ál
lásfoglalás. A szétszóródásban élő magyar költő

elsősorban a nyelv napi gyakorlata, mondhatnám,
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szertartása által tartja fenn kapcsolatát szülőhazá

jával; a magyar kultúrával és a magyar történelem
mel. Magyar költőnek lenni Nyugaton sokkal erő

sebb és végzetesebb elkötelezettséget, ennél is töb
bet, sorsot jelent, mint minden hivatalos papir és
nyilatkozat. Ez a sorsszerűség> a személyiség bel
ső elrendeltsége - olvasható ki az évtizedek óta
nyugati városokban élő magyar költők - Cs. Sza
bó László, Békés Gellért, Határ Győző, Tűz Ta
más, Horváth Elemér vagy Keszei István versei
ből. A nyelv azonban nem egyszerűen idiómát je
lent, nem csupán szavakat és grammatikát, hanem
kultúrát és hagyományt is: a magyar költői hagyo
mányok vállalását, átélését és gondozásba vételét.
A nyugati magyar költészetet többnyire erős és ele
ven szálak fűzik a magyar múlt költői és nyelvi tra
dícióihoz: Cs. Szabó László, Határ Győző, Siklós
István' és Kemenes Géfin László költészetében ott
villognak a "régi magyarság" érett színei, Békés
Gellért modern verseiben a régi magyar himnu
szok és egyházi énekek szelíd egyszerűsége vegyül,
Major-Zala Lajos a népi imádságok archaikus vi
lágából merít, Rezek Sándor, Gyarmathy Erzsébet
és Keszei István a nyugatos líra vívmányain nevel
kedett, Baránszky László, Bakucz József és Papp
Tibor a magyar avantgarde költői lendületétől és
kísérletező kedvétől tanult.

A nyugati magyar költő helyzetének sajátos vol
tához szervesen hozzátartozík a modern költészet
eredményeinek befogadása is. Helyzete ebben a te
kintetben szerenesésnek mondható : közvetlenül
veheti birtokába a nyugati világ szellemi életének
új értékeit, költészetének szemleleti vagy technikai
vívmányait. Szoros kapcsolatban él a befogadó
társadalom kultúrájával, feladatának tekinti, hogy
mindazt elsajátítsa, amit az amerikai, angol, fran
cia vagy német költészetben talál, s ilyen módon is
bővitse, gazdagítsa a magyar költői nyelv meglévő

lehetőségeit. Határ Győző a szürrealisták költői

birodalmát hódítja meg, Bakucz Józsefnek vagy
Horváth Elemérnek az angolszász Iirai ezoteríz
must sikerül integrálnia, Kibédi Varga Áron az új
francia költészet jelzésekre redukált törnörségét sa
játitja el, Makkai Ádám és Vitéz György az ameri
kai költészet zsúfolt és lendületes nyelvezetén okul,
Papp Tibor, Nagy Pál és Bujdosó Alpár az avant
garde lingvisztikai és szemiotika i kísérleteinek ad
szerepet. E szemléleti és nyelvi hódítások nyomán
kétségtelenül új tartományokkal gazdagodik az a
szellemi térkép, amelyet mai magyar költészetnek
nevezünk.

Itt volna az ideje, hogy néhány költői egyéniség
re és életműre is felhívjuk az olvasó figyeimét. Ne
héz lenne most az antológia valamennyi költőjéről

érdemben szólni, hiszen a kétségtelen értékek mel
lett - a nyugati magyar irodalom helyzetének és
jellegének megfelelően- a gyűjtemény helyet adott



rnűvészi kisérleteknek és helyet adott a költői "kő

zépszer" képviselőinek is, akiknek munkássága ha
nem is jelent elsőrendű irodalmi értéket, minden
esetre dokumentálja a diaszpórában, az emigráció
ban élő magyar irodalmi értelmiség gondolkodását
és közérzetét. Szóljunk azonban most csupán
azokról a költőkről. akiknek művei szerintünk
mindenképpen az egyetemes magyar irodalom
szebb magaslatain foglalnak helyet.' Először Cs.
Szabó Lászlóról, akinek éppen az antológiában 01-'
vasott versei mutatják, hogy korábban is ismert
prózai és esszéirói életműve mellett milyen eredeti
és izgalmas költészetet hozott létre: ebben a költé
szetben egybevegyül a magyar hagyomány és az
európai kulturális tradíció, a mitológiai sugallatú
létbölcselet és a csendes nosztalgia. A másik nagy
költői érték és meglepetés Határ Győző mind telje
sebben kibontakozó költészete, amely a hihetetle
nül gazdag erudíció és a hatalmas nyelvteremtőké
pesség kettős alapzatára épült. A gazdag művelt

séganyag elmélyült filozófiai gondolkodással páro
sul, a nyelvteremtő készség - amely az élő magyar
költők közül csupán Weöres Sándor és Juhász Fe
renc nyelvteremtő költészetével hasonlítható össze
- pedig eredeti mitologizáló hajlammal szövetke
zik.

Cs. Szabó Lászlónak és Határ Győzőnek rnin- .
denképpen élő irodalmunk legjobb alkotó egyéni
ségei között van a helye. Mellettük több költő

egyéniség is figyelmet érdemel, így Békés Gellért, a
tiszta szavú papköltő, Rezek Sándor, Teilhard de
Chardin műveinek magyar tolmácsa, Tűz Tamás,

A zsidók története

Flavius művének 1945 óta ez a harmadik kiadása
(/940--66-80). A munka görög eredetije (Judaiké
Arkhajologia = Zsidó régiségek) először 1544-ben
Baselben látott nap világo t. Révay József nagyszerű
fordítása az első kiadásban volt teljes, 1966-ban már
csak a fele (XI-XX. könyv) jelent meg, most pedig
csupán szemelvénygyűjtemény t olvashatunk (Euró
pa Könyvkiadó, 1980).

Flavius műve forrásértékű .. a zsidóságot és a ke
reszténységet közelről érintő első századi kortárs
szellemi hagyatéka. Hahn István - mint az utószó
ban írja -- nem arra törekedett válogatásában. hogy
a Josephus Flavius által ábrázolt történelmi korszak
eseményeit ismertesse. hanem inkább arra, hogy
szemtéliesse és konkrét példákon bemutassa a törté
netíró felfogását, munkamádszerét és forrásaihoz
való viszonyát. .Szűleten Jeruzsálemben, a világte
remtés 3798. évében, e/ökelő papi család sarjaként
- méltatja a szerzőt - és az Ábrahám szövetségébe
valófelvétel alkalmából a Jászéf-ben Mattitjáhu ne-

aki a modern világ feszültségeit az evangélium bé
kítő szellemével oldja fel, továbbá Csiky Ágnes
Mária. Sári Gál Imre, Kannás Alajos. Nyéki Lajos
és Lökkös Antal. A modern magyar költészet igaz
értékét jelenti Bakucz József költészete, amely az
intellektuális tárgyiasságtól halad a mitologikus
szemlélet és kifejezés felé, Baránszky Lászlo gon
dolati elmélyüléssel ad számot az amerikai élet ta
pasztalatairól, Horváth Elemér a mediterrán míto
szok 'töredékei révén tesz vallomást az emigrációs
lét megpróbáltatásairól, Keszei István megrendítő

költeményekben keres erkölcsi megigazulást,
Thinsz Géza ironikus önarcképekben villantja fel a
kétnyelvű költő sajátságos identitástudatát, Papp
Tibor és Nagy Pál találékony nyelvi erővel, eseten
ként groteszk ötletek segítségével fejezi ki az ide
gen környezetben élő magyar írástudó különleges
nyelvi helyzetét, de említenünk kell Kibédi Varga
Áron, Major-Zala Lajos, Sulyok Vince, Vitéz
György, András Sándor, Gömöri György, Kabde
bó Tamás, Bujdosó Alpár, Máté Imre, Siklós Ist
ván, Makkai Ádám, Kemenes Géfin László és Oe
dinszky Erika nevét is. Szemléleti, poétikai és nyel
vi változatokban gazdag költői munkásságuk min
denképpen megérdemli további figyelmünket - s a
hazai könyvkiadás figyeimét.

vet kapta .. elhunyt Rómában mint (Titus) Flavius
Josephus római polgár. va/amikor Traianus császár
uralkodásának első éveiben. " A rabbinikus irodalom
sehol sem jegyezte fel nevét. Műveinek fennmaradá
sa minden valószínűség szerint a kereszténységnek
köszönhető. Ennek egyik oka bizonyára a mai for
májában feltehetőleg későbbi betoldás, vagy átdol
gozott szoveg Jézusról, a híres Testimonium Flavi
anum (XVIII. 3, 3.). Ilyet a vallásához hű pap és
farizeus nem írhatott. Origenész - a biblikus - a mai
szöveget nem ismerte (III. sz. eleje ), Euszebiusz
- a történész - viszont idézte is (IV. sz.), A patrisz
tika felmérte Flavius je/entőségét. Szent Jeromos
.graecus Livius'í-nak: (görög Livius), Cassziodo
rusz pedig .paene secundus Ltvius'í-nak (úgyszólván
második Livius ) nevezte.

Megmenekülését a császár jós/atának köszönhet
te. melyet Suetonius isemlít: "Egyik előkelőfoglya,
Iosephus, állhatatosan azt hajtogatta, amikor meg
bilincselték, hogy rövidesen maga Vespasianus enge
di őt szabadon, de akkor már mint császár" (Vespa
sianus V,6.). Jóslatát tehát igazolta az idő, de a je
ruzsálemi Szentély elpusztítását nem. Sulpicius Se-
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verus. a késő antik keresztény történetiró a Szentély
elpusztu/ásában lsten bűntetését látta. és Flaviusszal
el/entétben azt állítja, hogy erre maga Titus adott
parancsot (Chronica 11,30).

A Judaiké Arkhajologia cím Augusztus császár
kortársának. a halikarnassosi Dionysius (Rornaiké
Arkhajologia) egy évszázaddal korábbi művét jut
tatja a kutatók eszébe. Miként Flavius munkaja, Di
onysiusé is húsz könyvből állt. Az egybecsengés a ró
mai és a zsidó nép, illetve történele/ll egyenérték űsé

gét jelzi.
Hahn professzor szerint a zsidóság Róma cl/eni

harca egyszerre volt [iiggetlenség! háború a provin
ciai státussal járó elnyomatás és a júdeai helytartók
dnkényeslcedései el/en, ugyanakkor osztályharc a
római uralommal iisszeionodott zsidó papi és világi
arisztokráciával szemben.

Josephus Flavius pap volt és farizeus. Rabhinikus
tanultsága, hároméves esszénus életnuul]a jártassá
tette egyrészt a zsidóság' szellemi hagvaték áhan,

másrésztjelenének irányzatalban. A Tórá-t biztosan
kivülről tudta, de valoszinűleg u prófétai iratokat és
a hagiografákat is. Ismerte nemcsak az irott , hanem
a szóbeli hagyomán} ,t is. Amidrások. aggádák , ha
iáchikusjejtegetések csak halála után nyertek írott
formát (Talmud). Könyvéhen elmondja, hogv Titus
a hadizsákmányhól a Tóra szent tek eresével ajándé
kozta meg. Nagy jl'lentösége van ennek biblikus
szempontbol. Mázesi idézetei 11<'111 azonosíthatók a
megmaradt görög [orditásokkal. hanem az akkor
már elkészűlt arám Targum szel/emét sugal/ják.

KÉPZŐMŰVÉSZET

Az aktivizmus művészete

Tavalyi nyugat-európai vándorlásuk után hazatér
tek a Nyolcak és aktivisták , hogy végre Budapesten
is "bemutatkozhassanak" együttesen, demonstra
tív és összefoglaló igénnyel. Lehetne utalni a re
latív megkésettség okait kutatván -- arra a ma már
művészcttörténetitávolságból eredeztethetőszivós
küzdelcmre, amelyet a század modern művészeté

nek elismertetésén munkálkodó eszteták és kriti
kusok csoportjai kényszerültek folytatni a hazai iz
musok értékeinek tudatosításáért. Végül is a szá
zadelő Magyarországának haladó szellemisége, a
sokszor emlegetett társadalomtudományi-világ
szemléleti és művészeti progresszió szakterületen
ként külön-külön felismert jelenségei manapság
összekapcsolódni látszanak.

A korszak radikális értelmisége és tevékenysége
lapjaik. szabadiskolaik. kiállításaik az egyidejű

korszerű nyugati törekvésekkel hozhatók össze-
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Egréh szcntirási idézetei a Septuaginta felé mutat
nak. Közli az alexandriai bibliaforditást, hál' csak a
Torára vonatkoztatva.

így zárja munkáiát: .További tervem négy
konyvhen megirni a zsidók tanítását Istenrőlés az ő

lt'nyegériJl és TörvényeiriJI, amelyek megszabják ne
künk. hogy mit sza had és mit nem szahad cseleked
nünk". Kár, hogy nem maradt ránk. mert hiánya már
az első könyv kezdő soraihan észlelhető. A teremtés
első napját "egy" napnak olvassuk a Bibliában
t Echod) . a töbhit már sorszámnévként. A késábbi

hagyomány ugyanis nem hagyta ránk az "egy nap"
egeegrtlkaijelentését, A szerző azt igéri. hogy meg
irandá .isurnmáí-jáhan fogja [eltárni ennek értel
mét. Minden bizonnval az ókori zsidóság legfonto
sabb rendszerezi) munk ájával lettünk szegényebbek.

A mű elsű tíz könyve a bibliai leírás szabad, ma
gyarázatos elbeszélése. Kommentárja az alexandriai
zsidóság irodalmát idézi és nem a judea i tradicióra
támaszkodik. Azt írja, hogya Szent Iratokat csak
lefordítani akarja görögre, de az eseményekhez nem
kíván hozzátenni senunit sem. Ezt azonban nem le
het szó szerint venni. Az ókor történészei szintefoly
tonosan kételkedtek a múlt csodás és misztikus elbe
szeléseiben. Flavius azonhun hithű zsidó maradt. Ké
Te/ynélk ű], természetes meggyííződésselbeszél lsten
szavarot..Abrahám, Jákob, Mozes tetteiről. Ahogy
az utoiratban olvassuk: "Feltétlen kérdőjelek nélkü
li hit a biblial elbeszélések alapvetően igaz voltá
han".

SZÉCSI JÓZSEF

függésbc. Különöscn érvényes mindez a Nyolcak
csoportjára akiket nemegyszer némi túlzással és
nem is túl pontosan "magyar fauve-ok"-ként emlí
tenek ,hiszen műveszetük előtt főként a francia
festészet eredményei lebegtek példaként. így teljc
sen érthető a kiállítás gondolatában rejlő művé

szetpolitikai szándék: modern képzőművészetünk

haladó hagyománynak számító és egymáshoz ren
delhető, összefüggö két szeletét - mert nehéz el
képzelni az aktívisták fellépését a Nyolcak előzmé

nye nélkül- "szellemi export"-ként útnak indítani:
azt bemutatni, ami legkevésbé provinciális és leg
inkább európai; ami legkevésbé kuriózum és leg
inkább "nemzetközi". Persze mindezt esztétikai
formanyelvi vonatkozásban kell értenünk. A
Nyolcak és az aktivisták művei ilyen értelemben a
legnagyobb mértékben "közérthetőek" kontinen
sűnkőn,mert .myelvükben" kapcsolhatók a század
művészeti forradalmának különbőző, többnyire
közismert fázisaihoz. mozgalmaihoz. Bátor vállal
kozás egyben, hiszen így pur excellence formai ösz
szemérhetőségre nyilik lehetőség az esztétikai érté
kek nemzetközi "tőzsdéjén". A budapesti kiállitás



katalógusában közzétett külföldi sajtóvisszhangok
tanúsága szerint a művek e legdöntőbb formai
- szempontból kiállták az európai nyilvánossúg
próbáját. A kuriozitás könnyebb sikere helyett
ezúttal a sajátos. autonóm esztétikai értékek hatot
tak több helyütt a reveláció erejével. Az egyik Ion
doni kritika .,olyan kvalitásos műalkotúsok"<ról
beszél, amelyek nek "helye volna a művészct világ
antológiújának XX. századi fejezetében". Az el
ismerések mellett nagyon jellemző. ami egy másik
- szintén londoni irásban birálatkent fogalmazó
dik meg: "Sajnúlatos azonban, hogya művck nem
provokarívok ". Köztudott: a maguk idejében
mind a Nyolcak és később az akuvisták művei a
konzervatív közvélemény és hivatalos kultúrpoliti
ka dühödt támadasait váltották ki, s a velük szem
ben felhozott vádak közöu gyakran fordult elő ép
pen a mozgalmak baloldali-radikúlis jellegéből kö
vetkeztetett kihívó-provokativ jelleg. Persze, en
nek magyarázata lehet az a közép-európai "érzé
kenység" is, mcly azon a tőrteneti-társadalmi ha
gyományon alapul, melyben a művészetek gyakor
ta súlyos szociális kérdések megharcolásúnak esz
közei. Ez a körülmény "a müvészettől apránként
mind elvette a művészi föladatokat és életföladato
kat, súlyos élethivatást rótt rá" (Fülep Lajos). Eb
ben a világnézetileg és politikailag érzékeny, neu
rotikus kulturális légkörben rendszerint minden
(művészi és szellemi) tett, jelenség fokozottabb re
akciókat vált ki. A történetileg kevésbé "politizúlt"
nyugat-európai rnűvészeti-szellcrni életben általá
ban más a hangsúlyok ereje és más a provokálha
tóság "tűréshatára" is.

Hatásos és szép kiállitás a Nyolcak és ak tivisták ;
a bemutatott művek újabb bizonyságul szolgálnak
arra a jelenségre. hogya magyar rnűvészet történe
tében nem ritkúk azok a periódusok. amikor az
oly sokszor kárhoztatott társadulmi előrehaladás

ban mutatkozó fáziskéses (és összes negatív követ
kezményeinek) dacára korszeruségben és kvali
tásban egyaránt képes az egyidejű fejlődessel lépést
tartani. Tulajdonképpen klasszikusokat láthat
tunk a Galéria termeiben s talán nem túlzás ezt a
jelzőt használnunk, ha arra gondolunk, hogy
mindaz, ami hosszú időn út .válságtünetnek". "el
fajzottságnak ", "formalizmusnak" minősittctctt.

ma már egyre nyilvánvalóbban a XX. szúzud rclc
váns tcndcnciái közé sz.unit. Könnyű mindczt be
látni, ha végignézzük a Nyolcak és késöbb Kassok
és a MA körébe szarnitó (vagy mozgulrnuk hoz
érintőlegesen kapcsolódó.icélkitüzcseikkcl rokon
szenvező) művészek nevsorát. Sokuk életműve sza
zadunk modern magyar művészctébcnmeghatáro
zó erejű (a Nyolcak. Uitz, Bortnyik, Moholy·
Nagy. Kassák stb.) ; mások tevékenysége most éb
red művészetpolitikai és esztétikai elfelejtensegc
téli álmából, s kapja meg a jelentőségéhez mérhetö

értékelést. Lassan tudatosul, hogy végeredmény
ben mennyire gazdagok vagyunk a századelő újító
művészetét illetően, s most lesz egyre fájóbbá az a
hiány is, melyet· az évtizedekig rendíthetetlen, el
vilsg elhibázott megítélések és közömbösség foly
tán .. bizonyos művek, dokumentumok pusztulá
sa. elkallódása és külföldre kerülése okoz.

A modern magyar müvészet kérdésköre az utób
bi években rcneszánszát éli; a magyar avantgarde
alkotóit bemutató (emlék)kiállítások, kutatások
eredményeit közzetevő cikkek. kiadványok. köny
vek foglalkoznak a témával, Egyféle "behozatala"
indult meg annak a tudományos lemaradásnak,
mely egyik - a társadalom nyilvánosságára is jelen
tékenyen ható - következményeképp megnehezí
tette a korszerűtlen, múlt századi naturalisztikus és
akadémikus, konzervatív formanyelvi szinvonal
megrenditését és reformját. .

E biztató jelenségek közül is az élre kívánkozik
Szabó Júlia könyve. A magyar aktivizmus művésze

te 19151927 (Corvina 1981), mely gazdag illuszt
rációs és jegyzetanyaggal. a gondolatmenetéhez
legjobban illeszkedő dokumentumok közlésével, a
téma átfogó igényű vizsgálatára vállalkozik. A ma
gyar avaritgarde Kássák vezette fő vonulata tehát
a Galéria reprezentatív kiállítása után immár tu
dományos monográfiát is magáénak mondhat.
Szobá Júlia műve esetében nem árt hangsúlyozni a
tudományos jelleget. mert könyve nem az aktiviz
mus breviáriurna, hanem elméleti kísérlet a mozga
lom müvészeúörténeti és esztétikai értékelésére,
továbbá megnyugtató elhelyezésére a magyar és
európai művészetben.

A szerző időrendben követi az irányzat történe
tét - utalásokkal a nemzetközi összefüggésekre
előzményeitőlkíalakulásán át hazai, majd későb

bi bécsi (emigrációs) fázisan keresztül utóéletéig.
Módszere a mozgalom mindenkori uralkodó ideo
lógiájának és művészetelméletének elemzése a
konkrét müvészeti jelenségek (formanyelv, műfa

jok) tükrében. A problémakör alapvető kérdése
- és a könyv elméleti gerince - a formálódó, fejlő-

dő s átváltozó aktivizmus fogalom tartalmának új
ra és újra megragadása, magyarázata különböző

stádiumaiban. És a legnehezebb feladat: érzékelte
tése annak, hogy létezik egy állandóan jelenlévő

..k őzős nevező", amely a változásban is állandó,
amitól aktivizmus a Tell művészete 1915-ben
ugyanúgy, mint a MA művészete tiz évvel később,

alupvctően megváltozott körülmények között is.
" ... a mozgalorn célja kezdettől fogva nem első

sorban művészetistilusalkotás volt. hanem határo
zott politikai mondanivaló közlése" - olvassuk a
könyv elején, s ennél pontosabban nehéz lenne
megfogalmazni a magyar aktivizmus jellegét. Mert
kétségtelenül mo::galomról van szó; s még ha mű

vészeti mozgalomról is, a lényeg: bizonyos alapve-
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tő kérdésekben egyetértőemberek (művészek)cso
portja közös társadalmi (egyúttal művészeti) cél
érdekében közös (nem feltétlenül napi politikai) vi
lágszemlélet, ideológia birtokában együttes fellé
pésre szánja el magát. Így volt ez a tett filozófiáját
valló aktivistakkal is, akik"világszemléletes indi
viduumok't-nak tartották magukat s ez a világ
szemlélet a mozgalom történetében mindenkor
egyféle - olykor mások által megfogalmazott ba
loldali-radikális kollektiv tudatformában jutott ki
fejezésre. Különösen a mozgalom kezdeti szaka
szára érvényes Szabó Júlia megállapítása: "A ma
gyar aktivizmus... a tudományos szocializmus
egyik irodalmi és művészeti társmozgalma volt".
Az aktivisták a társadalmi megújulást természete
sen csakis a művészet autonómiájának megőrzésé

vel és minden esztétikai engedménytétel nélkül
tudták elképzelni. A mozgalom "tudományos szo
cializrnusa" - mint ezt Szabó Júlia kiemeli - sokkal
inkább volt a Szabó Ervin képviselte, az egyes em
ber tudatos morális önépitésével számoló (s így
manipulálhatatlan) tömegmozgalom ideája, mint
akár a korabeli primer marxista, akár az ortodox
szociáldemokrata pártcentrikus felfogás. Innen
érthető a kollektív individuum -- az aktivizmus
egyik kulcs fogalma - sokszor félremagyarázott
terminusa, melyben egy igazi közösség vágy képe
fogalmazódott meg. Persze ez - mai szemmel - a
tizes-húszas évek társadalmi-politikai helyzetének
ismeretében utópiának bizonyul, de ez mit sem
csökkent a változatlanul időszerű eszme értékén :
elgondolható-e valamikor is kollektiv-szociális be
rendezkedés (az egyén teljessége értelmében vett)
individuumok nélkül? Csak az a közösség nem il
luzórikus közösség, ahol megőrződik és kibonta
kozhat minden ember sajátos. máshoz nem hason
lítható és mégis egy tőről metszett értekessege. és
amely olyan (nivellálódás nélküli) összeműködésre
épül, aminek az egyes ember teljessége a záloga.
A magyar aktivizmus kutatásában egyre nagyobb
szerepet kap - a Galéria katalógusának tanulmá
nyai is részben ezt mutatják - a mozgalom utópi
kus voltának hangsúlyozása. Ebben annak a veszé
lye rejlik, hogy az akkori - több, mint kedvezőtlen
- szociális és (világ)politikai helyzet diktálta esz
mék érvényességei és értékei helyett azok "ko
molytalan" volta kerülhet a figyelem középpontja
ba (noha ebben az időszakban nem kizárólag a
művészeti mozgalmak ítélték meg alkalmanként
helytelenül a társadalmi erőviszonyokau.

Létezett-e autonóm aktivista művészeti stílus?
Elmondható-e a magyar avantgarde-ról, hogy a
mozgalrnat összefogó világszemléleti kohézió ere
jéből egy sajátos formanyelvvel bíró stilusirányzat
létrejötlére is futotta? Szabó Júlia könyvén is vé
gighúzódik ez a kérdés (bár leszögezi: "az aktivis
ták valóban nem ismertek autonóm művészi fel-
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adatot"); érezni, hogy műve egyszersmind kísérlet
az aktivizmus stilusteremtő törekvéseinek doku
mentálására. Elméletileg egyféle szintézis-koncep
cióba illeszti az ebből a szempontból számitásba
vehető markáns jelenségeket, műfajokat. Ehhez
hivja segítségül a szakirodalomban mindeddig ke
vésbé ismert k uboexpresszionizmus fogalmat, s a
MA első korszakára vonatkoztatható stiláris szin
tézisként alkalmazza. Az új terminus eredménye
sen vezethető be a plakát- és freskó-becsvággyal
fellépő művekre s különösen a Bortnyik-féle "sok
alakos kompozíciók"-ra. Kérdés azonban, hogy ez
a szintézis -- mármint elvben a~ expresszionizmus
és a kubizmus formanyelvének magasabb egységbe
foglalása milyen széles esztétikai érvényességgel
vált a mozgalmon belül valósággá; nem inkább
csak egyes alkotók egyes (jelentékeny) műveire vo
natkozik a kuboexpresszionizmus fogalma. mint
egy a teljes aktivizmust stilárisan meghatározó,
közös formanyelvre? Részben hasonló a helyzet a
bécsi MA-periódusrajellemző dadaista konstrukti
vizmus terminussal. mely szintén találó: segít pon
tosabbá tenni a magyar aktivizmus és konstrukti
vizmus jellegzetes szimbiózisát. De ebben az eset
ben is inkább .anüvészcti integrációv-ról van szó,
mely - Szabó Júlia szavaival - "felhasználhatja
mindegyik irányzat elemeit, de csak azt és annyit,
amennyi agitativ célkitűzéseinek megfelel". Ez a
fajta "szelektív integráció - érzékeny affinitás és
szilárd belső tartás -- tipikusan a kollektív tudat
formák, világszemléletek tulajdonsága. És itt hasz
nos utalni kiindulópontunkra. az aktivizmus-foga
lomra. Ez a sajátosan kelet-európai művészeti

mozgalom - "világszemléletes" jellegéből követke
zően -- szüntelenül a haladó müvészet helyét keres
te-követelte kora társadalmaiban. A "különböző

müvészeti ágakat átfogó azonos formarend. mint
egységet, stílust teremtő erő" problémája csak a
20-as években merült fel a mozgalom elméletében,
akkor, mikor a konstruktivizmus formanyelve és
esztétikája látszott az aktivisták szempontjából a
legkorszerübbnek a kor izmusai kőzül.

Szabó Júlia könyve számos új összefüggéssel is
gyarapítja az aktivizmus-kutatást. Végezetül érde
mes ezek közül néhányra kitérni. Például ritkán le
het olvasni - bár a teljes kép ezt sem nélkülözheti
- a német aktivizmus G. Benn képviselte jobbszár
nyáról, mely az ismert baloldali Die Aktion és Der
Sturm mellett nacionalista ellenpontként létezett
1909-től. Az 19l3-as budapesti futurista-expresszi
onista kiállításon bemutatott művék közőtt jó né
hány akadt az Aktion köréből s ezek példája bizo
nyára hatott a körvonalazódó magyar avantgarde
ra. Az aktivista vezéregyéniségek - Kassák és Uitz
- 1916-os kecskeméti nyaralása pedig magyarázat
arra, hogy miként lettek az ottani művésztelep la
kóiból sokan a MA munkatársaivá, látszólag kü-



lőnösebb előzmények nélkül. Szellemes felismerés,
hogy a dadaizmus irracionális-abszurd gépszerke
zetei előlegezik a konstruktivizmus technika-kul
tuszát, valamint, hogya MA könyvkiadói és kiállí
tásrendezési hagyományai szolgálhattak mintául
- Kállai Ernő és Moholy-Nagy László közvetítésé
vel - a Bauhaus hasonló törekvéseihez.

Tudjuk, "az aktivizmus neve és fogalomköre a

TEOLÓGIA

Teológiai Kiskönyvtár*

Varga Andor: Élet és erkölcs. Nagy és nehéz fel
adatra vállalkozott a szerző, amikor a főleg angol
nyelvterületen népszerűbioetikai szemléletmodot, il
letve annak szemléleti elemeit egységes rendszerben
tárgyalva azt igyekszik bizonyitani. hogy azokat
egyetlen szilárd nézőpontba lehet fogni. Ez a roha
mosan fejlődő tudományág ugyanakkor jogossá és
időszerűvé teszi fejtegetéseit, melyek végeredmény
ben az etika és a morálteológia látszólagos ellenté
teit elmosva, égetően időszerű keresztény magatar
tásformák kialakitásához és elméleti megalapozásá
hoz vezetnek.

Ha csak e munka kiemeit fejezeteit vesszük szem
ügyre. máris észrevehetjük, hogy Varga Andor
azokra a kérdéskörökre próbál szilárd és megnyug
tatóválaszt adni, amelyek korun k emberiségében új
ra meg újrafelvetődnek. s olykor félelmetes, önpusz
tito látomásokká erősödnek. A népesedés kérdése
és az erkölcsi felelősség címmel például azt is vizs
gálja, vajon az utóbbi évtizedekben észlelt demográ
fiai robbanás nem meriti-e kijöldünk tartalékait?
Véleménye szerint az emberiség létszámának emel
kedése egyenes arányban áll a gazdasági fejlődéssel.
ugyanakkor azonban súlyos gondot jelent majd a
foglalkoztatás megoldása, hiszen az előzetes becslé
sek szerint főként a gazdaságilag kevésbé fejlett
vagy éppenfejletlen országokban egy-egy új munka
alkalom teremtése komoly anyagi áldozatvállalást
kiván az állam részéről. A szerző nyomatékosan
figyelmeztet arra is. hogy földünk nem tud végtelen
számú embert eltartani, ezért a házastársaknak azt
a jogát, hogy gyermekeket hozzanak a világra, össze
kell hangolniuk a közjó érdekeivel, illetve azzal a
kötelességükkel, hogy az új nemzedékeknek is meg
felelő életfeltételeket és élethelyzeteket kell biztosí
taniuk. A szerzd őszintén szembenéz a fogamzásgát
lás és a szűletésszabályozás sokat emlegetett. sokfé
le módon értelmezett kérdésköré~el is. Megemlíti.

• A Teológiai Kiskönyvtár 1980-ban Rómában megjelent
kötetei

20-as években lassan eltűnik az egyetemes művé

szet történetéből. Legtovább Kelet-Európa kis or
szágaiban él ... " Ma talán ismét előtérbe kerűlhet ,
hiszen tudatosulni látszik, hogy ami hóbortnak és
skandalurnnak indult, nem volt más, mint a kor
művészete.

ANDRÁSI GÁBOR

hogya Humanae vitae-ben kifejtett erkölcsi irány
mutatással szemben a tudósok és a hivők egy része is
fenntartásait hangoztatta, arra hivatkozva, hogya
józan fogamzásgátlás nem ellenkezik az emberi ter
mészettel, ezért erkölcsi vonatkozásban közömbös.
Nem véletlen, hogy több püspöki karnak a Humanae
vitae ótd megjelent pásztorlevele a hivők egyéni lel
kiismereti döntéseinek fontos voltát hangoztatja.

Varga Andor művének több részlete nyilván első

sorban az orvosok és a témakörrel foglalkozó kuta
tok számára nyújthat értékes eligazltást, hiszen
részletesen foglalkozik olyan kérdésekkel is, me
lyeknek erkölcsi vonatkozásai csak az orvostudo
mány fejlődésévelpárhuzamosan váltak időszerűvé.

Nyilvánvaló. hogya szervátűltetés gyakorlatának
morális és etikai vonatkozásai, vagy a genetikai elő

rejelzések hasonló vetületei ugyancsak állásfoglalást
kívánnak, s Varga Andor igyekszik is ezekkel kap
csolatban egy - nem tudományellenes. inkább annak
eredményeit a keresztény gondolkodásba integ
ráló - válaszlehetőséget találni. Könyve ezért is je
lentős eredménye, sok vonatkozásbantovábbgondol
ható dokumentuma a keresztény szellemű bioetikai
kutatásnak. .

Gánóczy Sándor: Az egyház. Hogyan juthatunk
a keresztény életben az egyház .rnegtapasztalásá
nak" szintjéről a vele való kapcsolatteremtésen át
lényegének megértéséig? Elsősorban erre a kérdésre
válaszol a szerző, mindenekelőtt történeti alapon.
Könyve két pillére: az egyházfogalom kialakulása
és megszilárdulása a Krisztus halálát követö kor
szakban, majd a ll. vatikáni zsinatnak az egyházra
vonatkozó tanítása.

Weissmahr Béla: Isten léte és mivolta. A szerző

a teológia tudományának központi kérdésére vála
szol: ki nekünk lsten? Nyomon követi azt a folya
matot, melynek során a filozófiai gondolkodás a hit
tel is szintetizálódva a maga korlátozott lehetőségei

között megismeri - megismerheti - lsten lényegi mi
voltát. Rendkivül érdekes ésfontos ebben a vonatko
zásban is az a fejezet, melyben jrendszeresen kifej
ti" az Isten létére ut~ó tényeket.

Szentmártoni Mihály: A személyi érettség felé.
A szerző rendkivül alapos pszichológiai ismeretek
birtokában ábrázolja az emberi érettséget, majd en
nek teljesebb, magasabbrendű formájaként a vallási
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élethen megmutatkozó és folyton továbhfejlődii ki
épülését. A különhöző lehetséges viselkedési model
lek kozűl végül annak legtökéletesehbfimnája is ki
alakulhat a tudatosan gondolkodó és cselekvő em
berben. amikor önzetlenül és nyitott UlI áll a világ
ban, s az evangéliumi példabeszéd szellemében olya
nokkal cselekszik jút, akiktől nem is várhat viszon
zást. Bá .. a pesszimizmus gondolatával átszőtt mo
dan filozófiai irányzatok megkérdőjelezik, hogy az
ember megvalósíthatja-e teljesen önmagát, a helye
sen értelmezett és gyakorolt vallásosság végül mégis
hozzásegíthet bennünket önmagunk teljes birtoklá
sáho: ) a lélektan "önazonosság"-nak nevezi ezt a
szerenesés állapotot ). Az emberi személyiség fejlő

dése során van egy pont - épp az autenticitás ilyen
vonatkozásáhan-, amikor a lélektani kérdések fok
ról fokra teológiai vonatkozásokká szélesűlnek.
,,' .. ha létemnek megfelelűen cseleks::.em - írja a

HON15MERET

Zsámbék romtemploma alatt
A helység nevének eredetéről 1863 decemberében
ezt írja Simon Pál zsámbéki öregbíró, mikor Pesty
Frigyes felkérte a község vezetőit, hogy írjanak va
lamit Zsámbékról a készülő Helységnévtárhoz : "A
név eredetéről hagyományosan azt állitják: hogy
minthogy Zsámbék lapályosabb részei, kivált ned
ves Években Szarnos Kopolyákkal, vagyis viz állá
sokkal telve vagyon, melyekkel káka, s zsombék
terem, tehát mint zsombékos határral biró Helység
Zsámbéknak neveztetett. .. továbbá felette régi
góth Szentegyház áll, a mellé ragasztott Épülettel,
és egy különös barlang forma nagy üreggel. melly
Pintzenek használtatik." Saller Józse! nótárius pe
dig 1866 januárjában: " ... a helybéli plébániai hi
vatainál őrizet alatt lévő írott hagyomány után
azonban Zsámbék Samboicus deák névtől vette
eredetét. .. a Kastély felett egy magasabb hegyen
áll egy templom rom, mely a nép hagyomány sze
rént a XII-ik században épült, melyben hajdan
ternpláriusok, utóbb a Pálosok, a melyek a temp
lom mellett fennállott Kolostorban léteztek, s mely
templomnak nagyobb része elpusztult ugyan, de
külső falai s nevezetessen egyik tornya mai napig is
úgy szólván Sértetlen állapotban van."

Állítólag az itt birtokos Aynard nemzetség őse

Ainordi dél-franciaországi lovag, aki lll. Béla ki
rály nejével 1186-ban jött Magyarországra, és
Zsámbékon várat épített. Ennek utódai, Egyed és
Smaragd comesek a premontreieknek birtokot
adományoznak. Smaragd 1205-ben és 1206-ban
országbiró volt, s l 222-ben emlitik utoljára. A vá-
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szerzii -r , nem csupán valami általános léttörrényhez
alkalmazk odom, hanem a személyes Istennek enge
delmeskedem." Kétségtelen és a tudományos vizsgá
latok által is igazolt tény, hogya technikaifejlődés

meggyorsulásával és a civilizúcio kiteljesedésével
nem halad párhuzamosan az ember morálís fejlődé
se: a sokszor emlegetett nyugati kultúrkörhen élők

kétharmada kiegyensúlvozatlan. erkolcsi vonatko
záshan pedig olykor egészen primitív nézeteket vall.
A bizonytalan erkölcsiség talaján egyre-másra szű

letnek korunk modern mitoszai, melvek amorális
vonatkozáshan kiskorú ember veszélyes szellemi
potlékai. Szentmártoni Mihálv érdekes, gondolko
dásra és önvizsgálatra serkentő könYI'e természete
sen nem adhat receptet az erkolcsös életre, de logi
kus felépítése, sok irodalmi anyaga révén hasznos
segitséget nyújt a modern keresztényi életstiius kia
lak illi .anak nem könnyü folyamatában.

rat lehet a tatárdúlás utáni épitésnek gyanitani, vi
szont egyes föltevések szerint a XIV. században
épült. ,.A lovagtermet I900-ban Sztehlo is felmérte
és lerajzolta, rnűformái a XIV. századra utalnak"
- veli a Pest mcgye műemlékei cimű könyv egyik
szerzője (szerkesztő : Dercsényi Dezső).

Itt írják, hogy a premontreiek Keresztelő Szent
Jánosról elnevezett temploma építése 1241 előtt,

vagyis a tatárjárás előtt kezdődhetett, mert egy
I258-ban kelt oklevél szerint Egyed ispán Péna ne
vű feleségét már ide temettek, vagyis a felépült
templomba. "A stilkritikai vizsgálat is igazolja e
feltevést, ami azonban nem jelenti azt, hogy az
épitkezés nem húzódhatott el a tatárjárás utáni
időkre is, mint arra a díszítőfaragványok késői jel
lege és némely még kifaragatlanul maradt részlet
utal. " A templom főhajójában folytatott ásatá
sok azonban felfedték, hogy a XIlI. században
épűlt templom egy jóval kisebb, esetleg még a Xl.
századi egyház alapfalaira épült."

Az említett, 1258-ban kelt oklevélben IV. Béla
király megerősíti az itteni premontreieknek tett
adományozást, négy Somogy megyei faluról és
négy pusztáról a zsámbéki Szent János monostor
javára.

A kolostorról és a templomról az I300-as évek
ben alig hallunk, "csupán annyit, hogya birtoklás
ban háborgatott premontreieket a nádor és az or
szágbiró 1346-ban és 1361-ben megvédelrnezi". De
Zsámbék Tamás nevű papja szerepel a pápai tized
összeirásban. 1333-ban 4 garas tizedet. I334-ben 3
garast fizet. 1417-ben emlitik a vár Gergely nevű

várnagyát.
A XIV. század végén Zsámbék birtoka már nem

a Zsámbéki családé, hanem a Maróthiaké...A mo
nostori birtokokat Mátyás király 1475-ben a pálo-



soknak adományozza, Gábor egri püspök jelenté
sében 15 pálos barát birtokbaiktatásáról olva
sunk." A monostort a mohácsi vész után is említik.

"Buda 1541. évi eleste után a szerzetesek elszé
lednek." A vár török erősség, végvár lesz, gyakori
csatározások helye, mert a magyar végvári vitézek
többször megtámadják. megostromolják.
1576-ban és 1577-ben Musztafa budai basa pa
naszkodik Miksa császárnak, hogya tatai várkapi
tány megtámadta Zsámbékot. ,,1578. szeptember
5-én a tatai magyar hadak ismét megrohanják a
várat. 1581-ben a győri és veszprémi kapitányok
Ibrahim és Musztafa pasa seregével vivtak csatát
Zsárnbékon." Zsámbék 1581-ben is elég népes
még, a törökök 30 adózót írnak be a defterbe, s ez
körülbelül 40 családot jelent.

1590 augusztusában Ferhát budai basa panasz
kodik Erneszt főhercegnek: "Kivánnyuk, hogy
fölségöd is parancsolja meg, hogy ez szénatakarás
nak idején az mely négy törököt Zsámbék alól el
vittek, azok vissza bocsáttassanak". Szinán pasa
szintén Erneszt főhercegnek 1591. július 29-én:
"Az oda való végbeliek mind szüntelen hol Eszter
gom alá, hol Filek alá, hol Zsámbék alá szágulda
nak".

Az 1600-as évek elején Zsámbék újra magyar
kézre kerül, a pálos szerzetesek visszatérnek. "Ber
nát fráter I609-ben kéri egyházi hatóságának köz
benjárását, hogy a kolostorban lakó katonákat
tiltsák ki."

Simon Pál bíró 1863-ban ezt jegyzi föl a török
időkről: .Láthatni itt egy török Mecsetet: fürdő, s
csatorna maradványit, mellyek Segedelmével a
helység felett fekvő forrás Vezettetett a Városba".
Saller Józsefnótárius pedig i i.A Község közepe tá
ján van az úgy nevezett csőkút, mely a néphagyo
mány szerént a törökök által létesíttetett".

1661 és 1664 között Zsámbék újra a magyaroké.
,,1686. június 19-én, midőn Buda ostroma kezdetét
vette, Bottyán János; az esztergomi huszárok vitéz
hadnagya, a Fehérvárról Budának igyekvő török
lovas csapatokat a helység határában körülkerjtve,
csaknem teljesen megsemmisítette.'

Zsámbékot és a várat Zichy István szerzi meg,
1690-ben erősségnek írják, "melyben némely ma
gyar katonák vannak". 1691-ben Zsámbékra nem
vetnek ki katonai porciót: .mivel fegyverben van,
most felmentetik ". Maradt itt polgári lakosság is,
1728-ban 3 örökös jobbágyot, majd I szolgát, l
mesterembert említenek mint a várhoz tartozókat
s érdekes módon 5 pásztort is. Ezenkivül van 31 jö
vevény magyar és 135 német család. A .castellá
nus", vagyis a várnagy Rácz Márton. Egy nemes
ember is szerepel saját birtokkal : Szabó Ferenc.

Az újjátelepülő Zsámbék lakosai 1750-ig a Xa
véri Szent Ferencről nevezett várkápolnába jártak
istentiszteletre, ekkorra felépült a plébániatcmp-

lom. Bár az ősi templomot az 1663-ik évi földren
gés eléggé megrongálhatta, mégis Jankovics Mik
lós itteni birtokos említi, hogy 1790 körül minist
ráltak a templomban, ahol - úgy látszik - alkal
manként szertartások folytak. 1863-ban a lakos
ságnak csak tizenötödrésze magyar. Már a XIX.
század elején 3513 lakosú a mezőváros.

Varga Lajos esperes-plébános elmondta, hogy
Esztergom és Fehérvár felező útjába esik Zsám
bék, s a régi időknek megfelelőleg állomás volt,
ahol megpihentek és lovakat váltottak. a premont
reiek is ezért települtek ide. A római út vonala is
Esztergom, Zsámbék, Székesfehérvár.

A század elején a várkastélyba Notre Dame
Sion-i nővérek jöttek, aztán 1910 körül svájci ke
resztes nővérek, a csákvári Cziráky grófok révén.
Ez volt az anyaegyházuk. Polgári iskolát létesítet
tek, aztán tanítóképzőt. A négy tornyú kastély
emeleti részét a nővérek emelték. Most is a tanító
képzőé, az esztergomi képző kihelyezett iskolája.

5000 főnyi katolikus németség élt itt; a XVlII.
század elején az akkori magyar lakosság is elnéme
tesedett. I945-ben a lakosság 90 százalékát kitele
pitették. Helyükbe nagyrészt katolikus magyarok
jöttek a Jászságból, a Felvidékről s egy kisebb rész
Erdélyből.

A plébániatemplom is műernlék jellegű, fazsin
delyes volt, de nemrégen műemlékpalával fedték
be a tetőzetet, a Műernléki Felügyelőség segítségé
vel.

A legnagyobb bánata a községnek a romtemp
lom sorsa. Az egyházközség kérte, de nem kapta
meg. Tíz éve a Pestmegyei Idegenforgalmi Hivatal
a gazdája, de fenntartási hozzájárulást a Műemléki

Felügyelöség nyújt, eddig 500 OOO forintot kaptak
tőlük, viszont a vállalati lebonyolítás a Pestmegyeí
Idegenforgalmi Hivatal dolga volna.

1959-ben Major Máté és Pogány Frigyes a Mű

egyetem építészeti tanszékének hallgatóival ren
dezték a kőtárat, bekerítették, ellátták táblázatok
kal. Ma a turisták széthordják a faragott köveket,
a kerítést már szétszedték.

Az 1935-1938-as feltárás következtében ,- Lux
Kálmán és Géza - azt állapították meg, hogya
nagytemplom főhajójábanegy XII. század végi ki
sebb templom mutatkozik. Péla asszony, a temp
lom alapítójának felesége, akinek hozománya ré
vén jelentősen gazdagodott az alapító Aynard csa
lád, itt van eltemetve, még a kis templomba temet
ték. A tatárjárás előtt elkezdték az építkezést, de
1220--25 körül abbahagyták - s mikorra már a
nyugati rész megépülhetett. szükségmegoldásként
az eddig fölépült részt összekapcsolták a régi
templommal, és 1242 és 1258 közt, akistemplom
összedőlésevagy lebontása után, fejezték be a ba
zilika épi tését.

HEGEDŰS LÁSZLÓ
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