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BOROVI JÓZSEF

AZ EGYHÁZ ALAPJOGAI
A' MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN

A katolikus egyházjog kialakulásában a római-germán jogrendszer és az angol szokásjog befo
lyása jelentős szerepet játszott. Kevesen gondolnak arra, hogy a XX. században egy új jogrend
szer keletkezett: a szocialista jog. Ez a jogrendszer nem készen ugrott elő, mint Zeusz fejéből Pal
lasz Athéné; alakulóban, fejlődőben van ma is. A II. világháború befejezése után a katolikus
többségű kelet-európai országok is a szocialistajogrendszert fogadták el. Az egyházjognak szük
ségképpen kapcsolatba kell lépnie a szocialista jogrendszerrel úgy, mint egykor a rómaival, a
germánnal vagy az angollal. Új rendszerü kapcsolatok nem alakulhatnak ki, nem fejlődhetnek.

ha nem ismerjük az egyes államok jogát, amely meghatározott politikai nézetek szerint szabá
lyozza az állam szerkezetét. Az egyházjog művelői egyre gyakrabban kerülnek kapcsolatba
olyanjogászokkal, akik másfajta képzésben részesültek, mint mi, más fogalmakat használnak, a
világról alkotott képük és a jogról vallott felfogásuk különbözik a mienkétől.' Aki a szocialista
jogrendszerü államokkal tárgyalásokat akar folytatni, annak ismernie kell a kánoni jogtól merő
ben eltérően szervezett társadalom élő gondolkodásmódját.

Történeti áttekintés

Az egyház'Krisztustól kapott megszentelő-igehirdetőés belső kormányzati jogainak érvényesíté
séért először a római birodalom jogrendszerével küzdött. Az egyházjog rendszere a római jog
nyomán fejlődött, sőt nagyon sok szabályt közvetlenül a római jogból vett át és saját jogrendsze
rének alkotó részévé tett.

Amikor néhány évszázaddal később - éppen a Krisztustól kapott kötelezettségek és jogok
gyakorlása következtében - találkozott a germán népekkel, ott is - mint a rómaiaknál - sajátos
törzsi törvényeket talált. Az egyház jogrendszere nagy figyelmet fordított a germán jogéletre és
sokat merített belőle. A nyugat-római birodalom bukása után számos germán átlam keletkezett.
A velük és politikai-jogi életükkel való találkozás következtében az egyház ll; római birodalom
ban élvezett kiváltságai közül már többet feladni kényszerült. A germán jogból ismert hűbéri el
vek alkalmazása az egyházi intézményeknél a laikus elem befolyását mozdította elő.

A Britanniában meghonosodó kereszténység joggyűjteményei is gazdag és eredeti anyagot
nyújtottak az egyházjognak. , .

Az egyház a bizánci államegyháziság rendszeréből a karolingi egyházállamiság hatáskörébe
jutott. A római-germán jogrendszeren és az angol szokásjogon alapuló egyház megteremtette az
egyházállamiság korszakát. 2 Az egyházállamiság századaiban (1073-1303) az egyház abszolút
joga különféle korlátozásokat szenvedett. U. Orbán 1098·ban Rogerius grófra ruházta a legátusi
hatalmat, II. Paszkál l l l I-ben újra körülírta ezt. 11. Paszkál és V. Henrik megegyeztek az invesz
titúra kérdésben. A wormsi konkordátum 1122·ben született, IV. Hadrián és I. Vilmos sziclliai
király szerződése 1156·ban, és Igy tovább. 3 Ezeknek a megegyezéseknek, megállapodásoknak.
egyezményeknek és konkordátumoknak a megkötől pápák és keresztény uralkodók voltak. a vi·
lági hatalom képviselői államaikban a kereszténységnek. a katolikus vallásnak elsőbbséget

biztositottak.
A keresztény világnézeten alapuló társadalmi és politikai berendezkedésü államoknak a kato

likus'egyházhoz fűződö kapcsolata a XVII-XIX. században kezdett alapjában megváltozni. En
nek a változásnak a gyökerei a középkorra nyúlnak vissza. amikor a keresztény államtanba - de
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nem az egyháztanba - bekerült némi demokratikus elem. Kálvin és Luther már az egyháztanába
is bevette a demokratikus elveket.'

Az egyház és az állam szervezeti elkülönülése súrlódásokat okozott, s ezek a súrlódások sok
szor az összeütközésig erősödtek. főleg akkor, amikor az egyház és az állam társadalmi, politikai
célkitűzései keresztezték egymást. Minden kor a maga módján kereste a súrlódások, összeütkö
zések feloldását; az állam az üldözés, az egyház az alkalmazkodás fegyvereivel. A polgári forra
dalmak a vallásszabadság gondolatának hangoztatásával próbálták feloldani és megoldani az el
lentmondást. Azt hirdették, hogy az ember lelkiismerete szabad, és a közhatalomnak nincs ha
talrqa a lelkiismeret felett. A szocialista forradalmak a közhatalom teljes visszavonulását hirde
tik a vallási kérdések elől, az egyház és az állam szétválasztását iktatják alkotmányaikba.

A XX. század elején lezajlott első szocialista forradalom nemcsak a szocialista államok alaku
lásának sorát nyitotta meg, hanem egy új jogrendszer, a szocialista jogrendszer életbelépését és
fejlődését is. A Szovjetunió első nagy jogalkotási szakasza (1921--1922) a szocialista államok jog
alkotásának is példaképül szolgált.

A szocialista jogrendszer kialakulásának megvannak a maga római, germán, angol és egyházi
jogi gyökerei, amint azt az összehasonlító jogtudomány kimutatja. Ez természetesen nem olyan
erőteljes, mint a római jog hatása az egyházi jogban. De ahogy az egyházi jogrendszer előbb a
germán-angoljogrendszerrel való találkozáskor nem tudta régi kiváltságait megőrizni, s később

mindig többet és többet feláldozott a konkordátumok oltárán, úgy a mostani szocialista jog
rendszerrel való találkozáskor már nem kiváltságokat kell megőriznie. hanem a zéró pontról ki
indulva új előnyöket kell szereznie. Az·egyházi jogrendszernek meg kell találnia ai együttm.űkö
dést és a kölcsönösséget a szocialista jogrendszerrel, így a Magyar Népköztársaság alkotmányos,
társadalmi, politikai életével is. A szocialista jogrendszer az alapvető emberi jogok elismerésével
és a jogi struktúrába való beépítésükkel léhetővé teszi azt, hogy az egyház eleget tudjon tenni
hármas feladatának: a megszentelésnek, a1anltásnak, és belsö önkormányzatának. A kűlőnböző

kultúrák, különböző jogrendszerek találkozásakor az egyház hármas küldetésének megvalósulá
sa mindig új formákban, új jogi szabályozásokban nyer kifejezést. Természetesen ez nem megy
máról holnapra. Az egyházjognak és képviselőinek keresniük kell a kölcsönös alapokat. a meg
egyezést. Aki pedig keresi a megoldást, kapjon támogatást is.

Az 'egyház hármas küldetése megvalósításának nemcsak a világi hatalmak erősödése, a keresz
tény államiság megszűnése szab korlátokat napjainkban, hanem az egyház saját magáról vallott
felfogása is hozzájárul ehhez.

Az egyház alapításától kezdve - még a ll. vatikáni zsinaton is - arra a régi elméleti alapelvre
hivatkozott: csak az igazságnak vanjoga, a tévedésnek semmilelejoga nincsen! Ez azt jelentette,
hogy nem ismert el más vallást a magáén kívül (Extra ecclesiam nulla salus). Egészen a II. vatiká
ni zsinatig kellett várni, amíg a hivatalos római egyház ünnepélyesen elismerte a vallásszabadság
elvét. (Erdély az 1557, évi tordai országgyűlésen.a királyi Magyarország az 1606-os bécsi béké
ben már elvileg kimondotta ezt.) Sokan a ll, vatikáni zsinat nyilatkozatát a vallásszabadságról
úgy tekintették, mint a Zsinat legradikálisabb állásfoglalását a korábbi hivatalos egyházi felfo
gással szemben. Azt hangoztatták, hogy a vallásszabadság elismerése következtében a még kato
likus többségű országokban is megszűnik a katolikus egyház privilegizált helyzete, és várható
más vallások és vélemények előretörése is.

A vallásszabadság kérdésének szükségszerű tárgyalását a ll. vatikáni zsinaton kétkörülmény
tette indokolttá.

1. I948:ban az Egyesült Nemzetek Szövetsége nyilatkozatba foglalta az ember vele született és
-elidegenithetetlen jogait. E nyilatkozat leszögezi. hogy minden személynek joga van a gondolati,
lelkiismereti és vallásszabadsághoz. Ez a jog magában foglalja a vallás változtatásának szabad
ságát, valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyil
vánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások útján való kifejezésre
juttatását (18. §).5

A katolikus egyház egészen a XIX. század végéig elutasította a liberális polgári államok által

562



elismert klasszikus szabadságjogok gondolatát. XIII. Leó pápa az 1891-es Rerum novarum kez
detű enciklikájában először körvonalazta azoknak a szociális, emberi jogoknak a körét, amelyek
megvalósításában az egyház az állam közreműködésétigényli. Mivel az ENSZ deklarációjában
foglalt emberi jogokat egyre több állam foglalta és foglalja alkotmányába, ezért időszerű volt,
hogya katolikus egyház is foglalkozzon velük.

2. A vallásszabadság tárgyalásának második szempontja sem elhanyagolható. Ez nem volt
más, mint a keresztények egy~gtörekvésénekelősegítése. Az egységtörekvéseknek mind ez ideig
igen nagy akadálya volt a katolikus egyház vallási türelmetlensége, az extra ecclesiam nulla salus
elve. Minden új konkordátum lefaragott valamit ennek az elvnek érdességéből. Hogy az államok
alkotmányuk beiktatott részévé tették az emberi szabadságjogokat, tükröződnie kellett az egy
ház és az állam közötti tárgyalásokon is. Az egységtörekvés jegyében kezdődtek a tárgyalások a
protestáns egyházak világtanácsával. s ez csak a vallásszabadság katolikus részről való elfogadá
sa révén volt lehetséges. A II. vatikáni zsinat bejelentése, amely ebben a kérdésben döntő fordu
latot hozott, éppen a keresztények egységéért rendezett imanyolcad zárónapján, 1959. január
25-én történt. XXIII. János pápa ekkor arról beszélt, hogy a Zsinat meghívás a keresztények
egységére. Fogjunk össze - mondotta a pápa .-, egyesüljünk, mellőzzük a véleménykülönbsége
ket. 6

A II. vatikáni zsinat azért tudta elfogadni a vallásszabadságról szóló forradalmi nyilatkozatot,
a Dignitates humanae-e, mert tisztázta az idevonatkozó fogalmakat. Jogról csak azonos termé
szetű személyek között lehet beszélni, nem pedig személyek és szellemi értékek vagy tárgyak vi
szonylatában. A vallás igazsága vagy téves mivolta szellemi tényező, és mint ilyen a metafizika,
az ismeretelmélet és az erkölcs tárgya, nem a jogé. A vallásszabadság jogának tárgya nem az em
ber vallási tevékenységének igazsága. igaz volta, jósága. hanem maguk a vallási tevékenységek,
függetlenül azok tartalmától.

Ezeket a vallási tevékenységeket a Dignitates humanae nyilatkozat az egyház hármas hatalma
köré csoportosítja.

Elsőként az embernek Isten felé irányuló tevékenységét, röviden: megszentelődését említi.
Másodszor a vallásos meggyőződés kifejezésének és továbbadásának, azaz a tanítás, a missziós
tevékenység szabadságát szögezi le. Harmadjára megemlíti, hogy az emberi személynek joga van
egész életét, annak földi célkjtűzéseit is vallási meggyőződése szerint irányítani, rendezni, kormá
nyozni (D. H. 2-3--4. pontok).

A vallásszabadságnak így az "igazságtól" való elvonatkoztatása és csak a vallási tevékenysé
gekre való leegyszerűsítése természetesen olyan következményekkel járhat, amelyek az elisme- •
réshez hasonlóan "forradalmi" jelzővel illethetők.

A következmények többfélék lehetnek.
.A legelső az, hogy a kereszténységet -- a vallásszabadság alapján ~ mind elméletben, mind gya

korlatban sokan csak vallásnak tekintik. A protestáns teológusok, Karl Barth és Dietrich Bon
hoeffer kifogásolták ezt. Előbb a felvilágosodás, újabban a vallásszociológia az, amely a keresze
ténységben egyszerűen a vallás általános jelenségeinek egyik esetét látja, és azt is az emberi ter
mészetből vezeti le. Ebből a vallás-egyenlőségesdi feltevésből mint előfeltételből nőtt ki az össze
hasonlító vallástudornány, amely egy sorba helyezi az összes vallási rendszereket, és azt vizsgál
ja, melyek bennük a közös elemek és miben különböznek egymástól. A protestáns teológusok ki
fogását megerősíti a katolikus hívek nagy részének felfogása és gyakorlati magatartása. Szerin
tük a,vallás az élet külön szektora, amelyben szertartások, törvények és hittételek szabályozzák
az ember viszonyát Istenhez."

A keresztény embernek tudnia kell, hogy vallását nem emberi cselekedetnek, hanem inkább Is
ten művének kell tekintenie. A keresztény embert hite szerint nem szertartása, nem a törvényes
előírások teljesítése üdvözíti. A kereszténység nem kizárólag a vallás sajátos világában valósul
meg. Bár a vallások között tárgyalunk róla, mégis több, mert más értékrendet hordoz, mint a
többi vallás. A vallásokat valóban emberek teremtették, de a keresztény vallást maga az Isten.

A vallásszabadság katolikus elismerése továbbá azzal a természetes következménnyel jár,
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hogyavallásszociológusok, valláskritikusok a keresztény vallásról is mint ideológiáról beszél
nek, vitatkoznak. De a kereszténység mindenekelőtt nem ideológia - az is -, mert nemcsak a val
lás sajátos világában valósul meg, hanem az élet valamennyi területén.?

A vallásszabadság katolikus elismerése végül a katolikus egyház számára azzal a következ
ménnyel jár, hogy szükségképpen egy lesz a vallások között. De ha egy adott állam határai kö
zött több vallás létezik, akkor azok közül egyik vallás sem irányíthatja a másikat, egyik sem te
remthet rendet maga és a többiek között.

Magyarországon az 1848. III. tc. fontos állomás volt az egyházak és az állam viszonyának ren
dezésében. Ez kimondotta a "bevett" vallások tökéletes egyenlőségét és viszonosságát.'? Az első

vallás és közoktatásügyi miniszter, báró Eötvös József 1867-ben a királynak küldött felterjeszté
sében vázolta terveit és nehézségeit. Ebben a következőket írta: "Minthogy ... tisztán hitfeleke
zeti szempontból is hét felekezetet kell figyelembe venni, tudniillik a római és görög katolikus, a
szerb görög keleti és a rotfián görög keleti, továbbá az ágostai és helvét hitvallásúakat és az uni
táriusokat, és további ellenkezések csakis akkor kerülhetőkel, ha hogy e felekezetek mindenben
szigorúan elválasztatnak egymástól. .. mert ennélfogva a létező felekezetek ellentétei mellett
is ... végre a kívánatos egyetértés elérhető lészen."! l Az idézett felterjesztés is igazolja, hogy már
abban az időben, a "bevett" és "elismert" egyházak korában is problémát jelentett a vallások
egymáshoz való viszonya és annak rendezése.

Az egyház hármas küldetése a Magyar Népköztársaságban

A felszabadulás hatalmas fordulatot hozott a magyar nép életében. A Magyar Nemzeti Függet
lenségi Front 1944. évi programja nem tette magáévá az l 848-as polgári átalakulás követelmé
nyét, az egyház és az állam szétválasztását, hanem kimondotta, hogy "a teljes vallásszabadság"
alapján' áll. 12 Az egyes pártok és politikai csoportok azonban mint saját, aktuális programjukat
hangoztatták az egyház és állam külőnválasztását,valamint a lelkiismereti szabadság követelé
sét. I3 A kormányzó koalíciós pártok vagy külön-külön a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front
programjának alapján álltak, vagy nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Az ideiglenes nemzeti
kormány ugyancsak szabályozó elvnek tekintette az egyház és állam viszonyában a vallásszabad
ságot.t-A vallásszabadság általában feltételezi az egyháznak az államtól való elválasztását, de ez
akkor Magyarországon alkotmányjogilagmég nem nyert hivatalos rögzítést. A demokratikus ál
lami berendezkedés létrejöttével gyakorlatílagmegszűntekaz egyházak - különösképpen a kato
likus egyház - által élvezett és gyakorolt közjogi, politikai méltóságok. A felsőház megszűnése

következtében az egyházak mint intézmények kívül rekedtek a törvényhozáson. A demokratikus
fejlődés világosan a fokozatos elválasztás irányába haladt. Ez végső ál!omásához érkezett a Ma
gyar Népköztársaság Alkotmányában, az 1949. évi XX. törvényben.'!

A magyar alkotmány nyitotta meg azoknak a népi demokratikus alaptörvényeknek a sorát,
amelyeket tudatosan szocialista alkotmányként szerkesztettek és fogadtak el. Ezek már kiküszö
bölték azokat az ellentmondásokat, amelyek (945--49 között a klasszikus szabadságjogok alkot
mányos kifejezésében még fennállottak. A népi demokratikus alaptörvények új, szocialista típu
sú állami és jogi intézményekre építették a hatalom gyakorlásának egész rendszerét. Ez határoz
ta meg az emberi jogok.alkotmányi szabályozását is. A szocialista jogfelfogás az emberi jogokat
el akarja szakítani a természetfeletti vagy isteni eredet eszméjétől, az örökké érvényesség gondo
latától és az elidegeníthetetlenség mitoszától, A szocialista jogrendszer az emberi jogokat állam
polgárijogoknak, tehát az állarn által polgárai számára biztosított jogoknak. li társadalmi fejlő

dés egyfajta termékének tartja.
Magyarországon közvétlenül a felszabadulás után, amikor még nem dőlt el, hogya társadalmi

fejlődés szocialista irányba vagy a polgári restauráció irányába fejlődik-e, az egyházak jogállásá
ra vonatkozólag nem jelentek megjogszabályok. I947-ben jelent meg a XXXIII. tc., amely meg
szüntette a bevett és elismert vallások közötti különségeket, és kimondotta minden felekezet
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egyenjogúságát. 1948-ban merült fel politikailag az egyház és állam szétválasztásának gondolata.
Ekkor született meg a Gazdasági Főtanács 6oo/1948-as számú rendelete, amely az egyházi adók
kényszerjellegét megszüntette. Ezt követte az 1948. évi XXXIII. tc. az iskolák államosításáról, és
ezt a folyamatot zárta le az 1949. évi Xx. törvény; a Magyar Népköztársaság Alkotmánya.

A következő években, most már az Alkotmány értelmében és következményeként megjelent
az 1949. évi 5. tvr., amely fakultatívvá tette az iskolai hitoktatást, az 1950. évi 34. tvr., amely a
hittudományi karokat leválasztotta az egyetemekről és átadta az egyházaknak. Az 1950. évi 34.
tvr. feloszlatta a szerzetesrendeket, és csak az egyházi iskolákban engedélyezte néhány rend
működését. .

Az egyház és állam szétválasztása abszolút elkülönülés formájában szinte sehol sem valósult
meg. A szocialista jogrendszer is csak olyan értelemben realizálja, hogy az egyház és az állam kö
zött az összeköttetések - főleg a jogi vonatkozásúak - a lehető legcsekélyebb mértékre zsugorod
janak, de ne. szűnjenek meg.

Az egyház és állam viszonyának rendezéseként a szocialista országokban - Magyarországon is
- politikai kompromisszumok jöttek és jönnek létre. 16 A vallásszabadság elve alapján a szeeia
lista államok politikai viszonyaik. nemzeti adottságaik szerint rendezik az egyház és állam viszo
nyát. A főbb elvek a következők:

l. az állam nem tesz különbséget az állampolgárok között felekezethez való tartozásuk
szerint;

2. az egyházak egyenjogúak ;
3. elválasztva egymástól az egyházak közfeladatot nem láthatnak el;
4. az egyházak hitelveiknek megfelelően szabadon szervezkedhetnek - kivéve, ha azok tör

vényellenesek -, vallási szertartásokat tarthatnak;
5. a népi demokratikus országokban az egyházakjogi személyek és így a törvényben meghatá-

rozott vagyonuk lehet. 17 \

Amikor a szocialista magyar törvények fakultatívvá tették a hitoktatást, egyúttal biztosították .
néhány szerzetesrend iskolafenntartói működését, anyagi kárpótlást nyújtottak az államosított
birtokokért, szükségesnek látszott, hogy ezek biztosítására, ellenőrzésére a régi Kultuszminiszté
rium 1. ügyosztályához hasonlóan önálló hivatal létesüljön. Az 1951. évi 1.. tvr. életre hívta az Ál
lami Egyházügyi Hivatalt, az egyes egyházi tisztségviselők kinevezéséről és annak módozatairól \
pedig az 1951. évi 20. tvr. rendelkezett.

Ezekkel a jogszabályokkallezárult a vallással és az egyes egyházakkal kapcsolatos törvényho
zás Magyarországon. Ez azonban nem jelentette azt, hogy a hozott törvények és törvényerejű

rendeletek ne lennének módosi'thatók, kiegészíthetők, Arra nincs lehetőség, hogy az egyházak
magyarországi működésével kapcsolátosan minden jogszabályt ismertessünk. De ha az egyház
hármas küldetése körül csoportosítjuk a rendelkezéseket, akkor képet adhatunk a magyar egy
ház belső és külső életéről, az egyház hármas hatalmának magyarországi megvalósulásáról.

A megszentelő hatalomgyakorlása Magyarországon semmiféle jogi megszoritást nem szenved.
A hivő számára a kegyelmi élet gyakorlása a szentségek által szabad és lehetséges. A papi után
pótlás biztosítása nem korlátozott. A püspökök annyi teológust vehetnek fel és annyi papot
szentelhetnek, amennyit tudnak. Mindenki vállalhatja a papihivatást. Egyedül a szerzetesrendek
utánpótlása van zárt számhoz kötve. A templomokban a papok annyi szentmisét mutathatnak
be,amennyit tudnak, illetve amennyit a liturgikus törvények megengednek. A keresztelés, az első

áldozás, a bérmálás, a házasság szentségének szolgáltatását nem tiltják állami törvények. A fel
szentelt papok az országban bárhol működhetnek, kisegíthetnek. Külföldi papok állami enge
dély nélkül az illetékes lelkész hozzájárulásával bármely templomban misézhetnek, A kórházak
ban, szeretetotthonokban nincsenek ugyan szervezett lelkészi állások, de a betegek és ápoltak el
látása lehetséges és biztositott a helyileg illetékes lelkész vagy más számára. A szentségkiszolgál
tatást, az istentiszteletek rendjét zavaró-személyeket büntetőjogilag felelősségre vonják.

A papnövendékeknek. mint minden állampolgárnak, katonai szolgálatot kell teljesíteniük.
Amíg azonban a világiak tartalékos állományba kerülnek és bármikor behívhatók, a teológiát
végzett felszentelt papokat a kiképzés után többé nem hívják be katonai szelgálatra.
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Az egyház tanítói hatalmának gyakorlása az a terület, amely az egyház és állam szétválasztása
óta a legtöbb problémát okozta az egyház és az állam viszonyában. Az egyház küldetése Krisztus
tanításának közvetitése mindenkihez és minden időben. Ezt a feladatát a magyar egyház a felsza
badulás előtt iskolai oktatásban valósította meg. A vallásoktatásról szóló 1949.évi 5. tvr. az is
kolai hittantanítást fakultatívvá tette. Azóta az iskolai beiratkozások alkalmával nyílik lehetősé

ge a szülőnek arra, hogy az iskolai hitoktatásra beírathassa gyermekét. Azok a hitoktatók, akik
a gyermekeket az iskolában oktatják, állami óradijban részesülnek. Az elmúlt harminc év alatt
kialakult a templomi hitoktatás, az első áldozásra való előkészület és a bérmálási előkészület,

amely jogilág szabályozott időkereteken belül történik. A templomokban folynak a bibliaórák és
a felnőttek katekézisei. A lehetőségek adottak, de az átállás ezekre a módszerekre nehezen ment
az emberek nemtörődömsége miatt. Kétségtelen, hogy voltak és előfordulnak ma is az egyházi
oktatást akadályozó adminisztratív vagy egyéni túlkapások. Az ezek elleni tiltakozás, fellépés
legtöbbször orvoslást nyer. Az oktatás módszereiben is tapasztalható bizonyos módszertani ha
ladás. Ma már nem tiltott az oktatásban a vetítés és más szemléltető eszközök alkalmazása. Mű
ködik az Országos Hitoktatói Bizottság, amely hittankönyveket, filmeket, plakátokat és egyéb
segédeszközöket biztosít az érdeklődő hitoktatók és plébánosok számára. Újabban a báziskö
zösségek kegyelmi és tanítói munkája is lehetséges a plébániai és egyházmegyei közösségekben.

Az egyház megszentelő munkája kevesebb nehézség árán valósul meg, mint az oktatás, a taní
tás, a misszionálás. A harmadik küldetés teljesítésében már meg kell küzdenie a tanításban kizá
rólagos igényt támasztó állami hatalommal szemben. Ezért tapasztaljuk, hogy a Szentszék kü
lönmegbízottja újra és újra a hitoktatás kérdésében keresi a kölcsönös megegyezést.

A egyház kormányzói hatalma a Krisztustól kapott törvényhozói és törvénykezési hatalom
gyakorlásával valósul meg. A magyar katolikus egyházban ennek a hatalomnak a működése az
egyetemesegyházjog kánonjai, az 1950.évi megegyezés és az 1964. évi megállapodás értelmében
történik. Ezeket a magas szintű és a lényeget meghatározó szabályokat kiegészítik az egyházi ál
lások betöltésére vonatkozó újabb rendelkezések ésjegyzőkönyvek. A II. vatikáni zsinat óta még
nem tartottak zsinatot Magyarországon, egyelőre a régi egyházmegyei zsinatok rendelkezései
vannak érvényben. Így a II. vatikáni zsinat döntései. amelyek az egyház külső, szervezeti meg
újulását segítenék elő, Magyarországon még nem kerültek az egyházmegyei határozatok közé.
A törvénykezési hatalom gyakorlásában semmi fennakadás nincs, mert minden egyházmegyében
működnek a bíróságok, sőt Esztergomban megkezdte rnűködését a prímási szentszék is.

A szocialista jogrendszerben élő magyar katolikus egyház hármas hatalmának gyakorlásában
ha vannak is megoldandó és az egyházi életre nézve hátrányos jelenségek, a harmincesztendei
fejlődés biztató. Sok mindent megoldott már a szocialista jogrendszer és az.egyházi jog találko
zásának útján a párbeszéd és a kölcsönös megértés. Ha pedig a magyar katolikus egyház további
támogatást kap az egyetemes egyházjog rnűvelőitől, akkor hozzájárulhat a két jogrendszer har
móniájának megteremtéséhez is.

Felhasznált irodalom:Álta/ános művek : Szabó Imre: Társadalom és jog. Bp. 1964 -- Szabo lmre : Az emberi jogok. Bp. 1968 - Orbán Sándor:
Egyház és Ál/am 1945-1950, Bp. 1962 - Szentiványi Sándor: A magrar vallásszabadság, kézirat Beér-Kovács- Szamcl: Magyar Államjog.

Bp. 1969 - Az egyházra vonatkozó állami jogszabályok. kézirat
l René David: A jelenkor jogrendszerei. Bp. 1977 -- 2 Kérészy Zoltán: Katoliku, egvhá zi jog. Bp. 1927, I. 192-211. old. 3 Bánk József: Ká
noníjog, Bp. 1960, I. 325. old. - 4 Gánócy Sándor: Hierarchia és demokrácia az egvhúzban, Katolikus Szemle, 1975 5 Emberi Jogok 18. §.:
Az emberijogok dokumentumokban. Összeállította Kovacs István és Szabo Imre. Bp. 1976. :n6.old. 6 Saád Béla: A zsinat budapesti szem
mel, Bp. 1967,18. old. - 7 Cserháti Fábián: A n.vatikáni zsinat 111t1Ílá.w. Bp. t975. 374·375. old. 8 A. Müller : A kereszténység - egyhá" úi

szemmel, Becs, 1970. 18. old.·- 9 Uo., 22. old.- 10 Kérészy i. m. 248. old. J l Bercszt óczy Miklós : A Magyar Vallás és Közoktatásügyi MI
nísztértum katolikus (l) íigyosztályának: története J867·-194 7. 5· 7. old. 12 Doku'm(>f/lu!Hok II magyar párttörténet tanulmányozáj/ához. V. k.
Bp. 1955,242. old. _13 Polgári Demokrata Párt, Világ, 1945, június 21. 14 Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplojo. Bp. 1946,23. old. - 15 A Ma
gyar Népköztársaság AlkotmányánakI 1949. évi XX. tv.) az 1972. évi l.Lörvénnyet megállapitott Ó' az 1975. évi /. törvénnyel módositott eg,vsé
ges szövege - 16,Földi Pál: Egyházpolitika és valláskritik:a. Bp. 1975.8. old. -- 17 Alkotmányjog. Bp. 1976,98--99. old.
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VASADI PÉTER VERSEI

Mint apapírfal
Mint japánvirágos papírfal
majd az idő átszakad.
Hasadékán az ártatlan
be/ép, bocskorban. piszkosan.

Hiába futnánk lakkcipősen.

Kimosakodva hiába illatozunk.
Belép és fordul erre-arra
egy percig, gondolatnyit

amíg végiglobog rajtunk
sÚlergő ostor-ölelésként
a tisztasága. Jfgetil i log,
pedig szelíd. Szavát

sem hallani. pedig
csupa ige. Hiába nyitjuk
overálját , hogy megtapintsuk
kidudorodó mellsebét ;

hibátlan teste van. Nem
ment meg az emlékezés.
Az sem, hogy megtanultuk !
Okosságunk ítéletünkre lesz.

Elég talán, ha érveinket
eldobáljuk. Marék könyörgést
nyújtunk át neki. Ha
megmutatjuk öt sebünket.

Belül, egyszerre
belül, egyszerre, kis
ütemkéséssel minden
sorompom fölemelkedik
a megszokás lánca,
már nem csörög
kicsit rugóz va áll
nyitott utam fölött
a karcsú rúd;

.most már mindent
szabad, vagyis
csak azt teszem
amit belém sodor
e lélegző nyitottság;
bent csöndre int
a rebbenéstelen;
lent, lejjebb a
szabadság, foszlányaim
alatt, hová már idegenként
lépek be magamhoz
s nem választhatok
s nem is akarok választani;
ami nem én vagyok
az az enyém

*
a nemkívánatos szókra
figyeljetek, ahogy
a szárnyatört panasz
előre vonszolódik

a végtelen mohó szivacsmező

ráesőzünk mindannyian
van bennünk, ami nedves
s van, ami nedvtelen
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Imádság
Óh. mennyire szeretlek téged.
ki szóra bírtad egyaránt
a szív legmélyebb üregeiben
cseleit szövő, fondor magányt
s a mindenséget.

J. A.: óda

üres kézzel
sohasem érkezem
hozom ölemben legfrissebb
omladékaim és átkelek .
velük vlzsztntes fényeden

ez is milyen!
nem látja az sem
aki nézi
s ízekre kényes
ínyetek
nem izleli

honnan világltasz ?

szobáidbanjárok-kelek
itt gulába rakva mankók
mint berozsdált
fegyverek
ott összekotorva a süketség
mint jó kupac
hamu
amott a dadogás
hervadt virág
füzére

honnan vtlágitasz?

a semmit választottad
rejtekűl, mivel
hiányaink akarnak
testesülni

magas falon kopogtatok
talán . . .de csak a csönd
rácsárnyékos háta
remeg, ahogy lesújt
a villamoscsikorgás

a padlaton, a polcokon
aranyozott tányérok
és kupák;
űrességűk tökéletes

tekintet élességű űr

ereszkedő madárt fiiröszt
a szölőtő férfi illatában



GUNDA BÉLA

MI A MAGYAR?

Mi a magyarr-: ezen a címen 1939-ben Szekfű Gyula szerkesztésében könyv jelent meg, amely
ben az akkori idők legkitünőbb tudósai, gondolkodói különbözö szemlélettel igyekeztek a kér
désre válaszolni. A tanulmányok eredményei, az alig összefoglalható feleletek azonban nem hoz
hatók közös nevezőre, azok nem ötvözhetők össze. A szerzők gyakran ellentmondanak egymás
nak. A költő, az etnográfus, az antropológus, az irodalomtörténész, az egyházi bölcselő szemlé
letében áthidalhatatlan szakadékok vannak, az egyik gondolat kiveti magából a másikat, ami a
kérdés és a válasz bonyolultságát jelzi. .

Maga a kérdésfeltevés a harmincas évek végén nem volt új. Szekfű Gyula kezdeményezését
nemcsak a korszak társadalmi és politikai hangulata szülte, hanem Salvador ae Madariagának
akkor már egy évtizede sokat emlegetett karakterológiai munkája, az Englishmen, Frenchmen,
Spaniards (1928) volt a könyv ihletője. Az ilyen jellegű munkáknak, gondolatoknak az előzmé

nyeit természetesen már megtaláljuk a középkorban, az újkor elején. Ezek egyike Rotterdami
Erasmusnak A balgaság dicsérete (1511) cirnű munkája, amelyben elmondja. hogy a britek, a
gallok, Itália népe, a germánok mint vélekednek önmagukról, miben látják nemzeti sajátságai
kat.

A Szekfű Gyula szerkesztette kötet előtt több mint száz évvel korábban a magyar jelleg már
foglalkoztatta az írókat és tudósokat. Csupán emlékeztetőül idézem fel Bél Mátyás (1735),
Mokry Benjámin (1817), Csaplovics János (1822) és mások karakterológiai megállapításait,
amelyek egyaránt figyelembe veszik a nyelvet, a müveltséget, a szokásokat, az antropológiai al
katot, a magatartást s még sok egyebet. Különös figyelmet érdemel Edvi Illés Pál törekvése, aki
I835-ben a Magyar Hazai Vándor című kalendáriumban hosszabb tanulmányt írt arról, hogy
melyek a magyar "nemzet" sajátságai. A nemzeti sajátságokat mindenekelőtt a nyelvben látta,
de hosszasan felsorolja azokat a néprajzi jellegzetességeket, amelyek a nyelven kívül nemzeti jel
lemvonásainkat kifejezik. Tanulmányát tervezetnek és útmutatónak szánta a magyar etnikai sa·
játságokról írandó könyvéhez. A könyv sohasem készült el, de a kérdés f'-lszinen marad. Rónay
Jácint például a Győrben megjelent Hazánk kereskedelmí és szépirodalmi lapban 1847-ben Mi
lyen a magyar? címmel 14 folytatásban próbál a kérdésre felelni. Szeretnék emlékeztetni Bátky
Zsigmondnak 1905-ben megjelent Magyarország néprajzacímű tanulmányára. amelyben figye
lemre méltóan nyújt átfogó jellemzést a magyar népi magatartásról és műveltségről. Sajnos,
Bátky Zsigmond tanulmánya elkerülte a kérdéssel később foglalkozó kutatók figyelrnét. Pedig a
harmincas-negyvenes évek irodalmában a "népi, nemzeti" karakterológiai kérdések - nemegy
szer élénk visszhangot keltve - napirenden vannak. Gondolok Prohászka Lajos Vándor és bujdo
só (1936), Illyés Gyula Ki a magyar? (1939), Veres Péter Mit ér az ember ha magyar (1940) cimű
munkáira. Hosszú felelet a mi a magyar, ki a magyar, milyen legyen a magyar kérdésére Györffy
István A néphagyomány és CI nemzeti művelődés (1939) című műve, Különböző formában foglal
kozik a kérdéssel Szabó Dezső, Németh László, Karácsony Sándor, s vannak lappangó tanulmá
nyaink, amelyek ide klvánkoznak (pl. id. Bibó István Földrajzi szempontok a magyar lélek mai
megltélésében, 1930; Bartucz Lajos A magyar nemzetismeretrál, 1936). Feledésbe merült Makkai
Sándor Magunk reviztoja (1931), Dékány István A magyarság lelki arca (1941), Márai Sándor
Röpirat a nemzetnevelés ügyében (1942), Lükő Gábor A magyar lélek formái (1942) című

munkája.
Ha mindezekhez még hozzávesszük a két világháború közötti ifjúsági mozgalmak (Barta Mik

lós Társaság, Sarló, Kelet-európai Szeminárium, Kőtörő, Erdélyi Fiatalok, KALOT stb.), a Ma
gyar Élet körül csoportosult irók s más társaságok, intézmények törekvéseit, érzékelhetjük, hogy
a ml a magyar,'mllyen a magyar? kérdése ötven-hatvan évvel ezelőtt mennyire előtérben állt.

Mindaz, amit eddig elmondtam, csak mondatfoszlányokba foglalt, rövid áttekintés volt.'
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A probléma - közvetve vagy kőzvetlenűl >- különbözőmegfogalmazásban napjainkban is fel
vetődik. Haladó hagyományaink, nemzeti értékeink ápolása szoros kapcsolatban van a rni a ma
gyar? kérdésével is. De gyakran a távoli múlt ban vagy a fennmaradt, funkció nélküli reliktu
mokban vagyunk hajlandók meglátni magyarságunk jellernzőit. Valamiképpen nagyobb súlyt
kap magyarságunk megítélésénél a regösének, a pentatónia, a cifraszűr, a szilajpásztor és a kop
jafa, mint azok a gazdasági, társadalmi és szellemi áramlatok, amelyek európai nemzetté tettek
bennünket. Hamisan értelmezzük a hagyomány fogalmát. amelyet közvéleményünk és tudomá
nyunk ma is valamiféle történeti kategóriának tart és a paraszti világban gyökereztet. Le kell
azonban számolnunk ezzel a - romantika talajában gyökerező- felfogással. A hagyományt nem
lehet az idő mértékével mérni! Nemcsak az hagyományos, ami ezeréves, hanem rnindaz, ami be
kerül a népi kohó izzó falai közé, amit a közősség magáévá tesz, életformájába beilleszt és azt to
vább formálja, alakítja, műveltségét vele színezi, de igen gyakran gazdasági és társadalmi szintjét
is emeli. Ezért nemcsak a pogány ráolvasás hagyományos, hanem az a summás dal is, amelyet
valamely táj népe egy közeli történeti időszakban létrehozott. Hagyományos ideologiával együtt
az a földműves és bányász életforma, amely a gazdasági iskolák, szakkönyvek, mérnökök irányi
tása révén állandóan alakulva, nemzedékek tapasztalatait magába foglalva, politikai erővé ková
csolódva emberi, gazdasági és társadalmi világunk fejlődését előrelendíti s a visszahúzó erőket

kiküszöböli. Ezzel érzékeltetni szeretném, hogy a hagyomány nem történeti. hanem társadalmi fo
galom. Számtalan ősinek vélt hagyatékunkat nem is a történeti múlt hagyta hátra, hanem a szű

kös gazdasági körülmények. A politikai változások, vagy a földrajzi adottságok hozták létre.
A Hortobágyon a török világ előtt falvak állottak, s pásztorvilága nem a honfoglalás előtti idők

valamiféle nomadizmusának maradványa, hanem elsősorban a gazdasági és földrajzi környezet
hez való alkalmazkodás sajátosan kialakult formája. A hortobágyi "nomádos" pásztorok csak
akkor létezhettek, ha mögöttük állt a jómódú, megfelelő jószágállománnyal rendelkező gazdaré
teg. Ezzel távolról sem akarom azt mondani, hogy pásztorkodásunkban nem maradtak meg igen
ősi elemek, szokások és használati eszközök, de az egyes elemek még nem jelentik a kultúrát . Ősi
elemek magas szinten organizált gazdasági, társadalmi és kulturális közösségekben is fennma
radhatnak. A pásztorkodás ősi műveltségi elemeit azonban a természeti környezet formálta.
Minden pásztorkodás az ember és az állat nagyfokú alkalmazkodási törekvése révén alakul ki és
ezért elsősorban ökológiai egység, s ezt az ökológiai egységet bonyolult jogi formulák füzik más
közösségekhez: parasztokhoz, uradalmakhoz, falvak és városok közigazgatási faktoraihoz.
amelyektől az ökológiai egység léte függ. Amikor pásztorkodásunk ősi elemeinek fennmaradásá
nál szerepet játszott a földrajzi környezet, ezeknek az ősi elemeknek a folytonosságát gazdaság
társadalmilag is lehetövé kellett tenni. Itt két tényező jelentőségét emelhetem ki: az egyik az,
hogyapásztorfoglalkozás nemzedékrőlnemzedékre öröklődik, s a másik, hogya pásztorok kő

zött érvényesült a foglalkozási endogámia, azaz a pásztor lehetőleg pásztorcsaládból választott
feleséget magának. Ez a két tényező kizárta, korlátozta az oldalról, más társadalmi közösségek
isányábóljővő hatásokat s konzerválta mindazt, ami "ősinek" nevezhető. Az ősi elemek fennma
radásában része volt régi, napjainkra már kipusztult állatfajtáinknak (racka juh, podoliai szar
vasmarha, parlagi ló) is. Eléggé ismert, hogy állatfajták és tenyésztési eljárások összefüggenek
egymással. Természetesen más tényezőket kell tekintetbe venni a székelyföldi és a moldvai ma
gyarak pásztorkodásánál. Mivel a székelyeknél és a moldvai magyaroknál igen gyakran alkal
maznak román pásztort, a hagyományok menetébe belép egy idegen etnikai faktor, amelynek
kulturális lecsapódása a nyelvben, a folklórban, az etnográfiai javakban egyaránt visszatükröző
dik. A magyar gazdaközösségek azonban megmaradnak organizáló tényezőnek, amely a gazda
sági kultúra funkcionálásának. növekedésének az alapja, döntő tényezöje.

A hagyományokról beszélve szeretném felhivni a figyelmet arra, hogy a hagyományok lánco
lata kapcsolatban van egymással, de a későbbi nem feltétlenül a korábbiból alakult ki. Egyik ha
gyomány csak feltételezi a másikat. A későbbi éppen ellentéte lehet a korábbinak. Az egymással
szinkronban lévő és vertikálisan alakuló hagyományok egymást befolyásolják, s lehetőleg az'élet
minden területén formákat hoznak létre. A múlt századi betyárvilág nemcsak a népköltészetben
hagyott nyomot, hanem szinmű- és regényirodalmunkban is. Hatott népművészetünkre,monda
világunkra. Foglalkoztatta politikai és közigazgatási szervezeteinket.
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Helytelen úton jár az, aki azt képzeli, hogy a parasztság a múltban valamiféle mozdulatlan vi
lágban élt. A parasztí műveltséget, életformát, magatartást mindig a változás és újjáteremtés jel
lemezte. Parasztságunk állandóan távolodott a múltjától.Ez a távolodás, változás és újjáteremtés
az elmúlt századokban sokkallassabban ment végbe, mint korunkban, amikor a technikai civili
záció, az elektrifikáció, majd később a szecialista átalakulás a múlttól való távolodást rendkívül
meggyorsította. Az etnográfusok és folkloristák által gondosan vizsgált gyógyítóvers, táltoskodó
fortély vagy ősi munkaeszköz használata mindinkább funkció nélküli maradvánnyá, elavult
gondolkodási és gazdasági modellek jellemzőivézsugorodik össze. Ha egymás mellé helyezzük a
századvégi és a mai juhász képét, a századvégi hagyományokból csak a juhászkampó maradt
meg, ami már nem is annyira munkaeszköz, hanem foglalkozást jelző szimbólum. Még a pásztor
pulija is elkorcsosult. A pásztor ma már tranzisztoros rádiót hallgat és táltostörténeteit inkább a
rádióból, mint az esti pásztortüzek hangulatából meriti,

A legtöbbször nem jelentett tartós eredményt a távoli-finnugor és török népek műveltségével

való kapcsolatok keresése, noha ez tiszteletre méltó filológiai apparátussal ma is folyik. Magam
is végzek ilyen kutatásokat. Gyakran azonban csalódás ér bennünket! A halfogó vejszék külön
böző formáit a finnugor és ugor egység korából származtattuk s e téren a nyelvtudomány ered
ményeit választottuk útmutatóul. De az újabb ~izsgálatok szerint vejsze szavunk ismeretlen ere
detű, s ilyen primitív - Európa-szerte elterjedt - halászeszköz nem lehet alkalmas arra, hogy több
ezer éves népközi kapcsolatokat bizonyítsunk vele, különösen akkor, ha nem kapaszkodhatunk
meg anyelvtudomány mentőövébe.Ami ezekből a kapcsolatokból esetleg megmaradt - társa
dalmilag, földrajzilag és szellemileg is a peremekre szorult reliktum. Ámbátor a népek kapcsola
tát nemcsak sámánok és vejszékjelzik, hanem az érzelmek is, különösképpen, ha ezeket az érzel
meket táplálja a nyelv. Jó példája ennek éppen a finnekkel és észtekkel való kapcsolatunk, amely
azonban semmiképpen sem a népi műveltség kapcsolatán, hasonlóságán, az azonos történeti ala
kuláson nyugszik, hanem a közös származási tudaton, amít csak a nyelv bizonyit. A többi bizo
nyítékok jórészt elvesztek a történelem homályában.

A dolgozó magyar nép a honfoglalás óta, a sokoldalú biológiai keveredés jegyeit magán visel
ve Európa kőzepén él s éppen úgy, mint az írásbeliség képviselői, a szellem kitűnőségei megtalál
ták a kapcsolatot a görög-római eszmevilággal, a kereszténységgel, a reneszánsszal, abarokkal
- a nép is kialakította kölcsönös szellemi érintkezését, szokásrendszerének kapcsolatait a kör
nyező más etnikumokkal. Évszázadok folyamán azonban tanitómesterei révén az európai szel
lem legkülönbözőbb kisugárzása is befogadásra talált egyszerű hajlékában. Az antik és középko
ri orvostudomány tapasztalatait, korai orvosi könyveink gyógyító eljárásait őrzi népi gyógyásza
tunk. XVIII. századi méhészkönyveink antik gyökerű és nyugat-európai mágikus cselekmények
re oktatják a 'méhészeket, s tanúságuk szerint a méhek gondozója nem is annyira méhész, mint
inkább varázsló. Őrzi népünk a középkori katolicizmus és a későbbi puritán protestantizmus vi
lágképének emlékeit. A kalotaszegi fazekasok művészetében mély nyomokat hagyott a rene
szánsz. A barokk vonalvezetés észrevehető építményeinken és bútorainkon. A francia-vallon te
lepesek és a vándor görög kőművesek új mondanivalót hoztak balladaköltészetünk számára.
Népünk alkotásaiba, szellemi termékeibe éppen úgy beolvasztotta a számára újat, nemesebbet,
szebbet, az élményt adát, a haladást elősegítő eszméket, gondolatokat, amint azt Berzsenyi Dá
niel tette verseiben a klasszikus világgal vagy a gazdálkodó Pethe Ferenc külföldi tapasztalatai
val. Ha-az elmúltszázadokban népünk elzárkózik a különböző szellemi áramlatoktól, népművé
szete, népköltészete, egész kultúrája végtelenül egysíkú marad. Sajnos, csak a XVIII. század vé
gétől kísérhető nyomon, hogy parasztságunk lépésrőllépésremint veszi át a gazdasági újításokat
és találmányokat, s ugyanakkor saját magának is megvannak a feltalálói, újitói. Minden túlzás
nélkül mondhatjuk, hogy dolgozó népünk immár több mint ezer éve állandóan menetel Európa
irányába, s erről az útról a tiszteletre méltó Julián barátok sem tudták letéríteni.

Ebben a menetelésben részt vettek és részt vesznek irók, művészek, tudósok, szabadságharco
sok és politikusok is, akik a lemaradókat nem hagyják az útszélen, hanem előretámogatják.De
nemcsak csalogattak bennünket Európa fényjelei ~ amelyeket éppen úgy felvillanthatott Dante
vagy Shakespeare, Bach vagy egy XVIII. századi szerszámkészítő -r-, hanem ezeket a fényeket
magunk is erősíteni tudtuk, sőt új fények fakasztására is képesek voltunk és vagyunk. Ady End
rének van egy csodálatos írása, az Ismeretlen Korvin-kodex margójára (1905), amelyben nemcsak
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figyelmezteti az Európa ellenmenőket, de Erdély történetének lapjait forgatva arról is hitet tész,
hogy mennyire mélyen tudtunk európaiak lenni.

A magyar népi műveltség egészeeurópai. Természetesennem tagadom azt, hogy népi művelt
ségünk egyeselvékonyodott szálai nem vezetneka finnugorok vagy a törökök irányába. Arról is
bizonyos vagyok, hogy népi kultúránk nehezen követhető ösvényeken kapcsolatot tart a rég a
földbe temetkezett Ó-Európával is. A szálak és ösvények azonban a már említett elavult gondol
kodási és gazdaságtársadalmi modellek tartozékai, s ezenkívül egészen más gazdasági és társa
dalmi jelrendszerben foglalnak vagy a századfordulóig foglaltak helyet, mint sok ezer évvel ez
előtt. Sokkal világosabbak azok az utak, amelyek a környező népekkel kapcsolnak össze ben
nünket, illetvea környező népeket velünk kapcsolják össze. Ugyanakkor érzékelhetjük térben és
időben népi műveltségünk belső fejlődésének szakadatlan láncolatát, amelyek révén külőnálló

etnikai egységek jöttek létre (gondoljunk csak a matyókra vagy a sárköziekre).
A magyar népi rnűveltség az Őrségektől a moldvai csángókig, a Zobor-vidéktől a szerémségi

magyarokig sajátságosan integrálódott, egymással láncszerűen összefüggő, vonalhatárokkal el
nem választható, az etnikumot is kifejező szubku/túrák sokszlnűfreskoja.Lehetséges, hogy amint
visszafelé haladunk az időben, ez a sokszínűség, tagoltság kevésbé volt meg. A X. századi ma
gyar régészeti anyag mégisfigyelmeztet arra, hogy már a honfoglalás korában voltak egymástól
elkülönülő kulturális régióink. Lényeges különbségek vannak Göcsej és Moldva, a palócok és a
székelyek népi műveltsége között. A különböző területek és etnikai egységek kultúrájában az ele
mek különböző forrásból integrálódtak egésszé, úgyhogy az élet minden területét magukba fog
lalják. Tudnunk kell, hogy az integrációban részt vevő, a műveltséget jellemző elemeknek önma-

. gukban is külön történetük van. Az idő és a tér más szektoraival tartanak kapcsolatot. De az Őr

ségés Moldva, a palócok és a Szerémségsajátosan integrálódott, egymástól eltérő, külőnbözőgyö
kerű kultúráját hatalmas és hézagmentes ívben kapcsolja, tartja össze magyarságunk nélkülözhetet
len tartozéka: - a magyar nyelv. Mindazok a lazábban vagy szorosabban összefüggő szubkultú
rák, amelyeketa közös nyelvösszekapcsol,a magyar népi kultúra egészéhez tartoznak, ha eleme
ikben külőnböznek is, s ha ezek az elemekegyetlenetnikai, néprajzi vagy kulturális terület eseté
ben is eltérő eredetűek és korúak. Talán úgy is fogalmazhatnám a fentieket, hogy a nyelvi határo
kon belül a népi műveltség többféle területi és timéneti variációjával találkozunk. A variációk ele
mei pedig a nyelvihatárokon túl is terjedhetnek, de ezek az elemeka nyelvvel együtt a szubkultú

.rák között - különbőző térbeli és időbeli mélységben - összekötő szerepet is tölthetnek be. A né-
pi műveltségjellemzője, hogy a marginális részekena centrum felé orientálódás vehető észre. így
például a szerémségiek ésmások őrzik származási tudatukat. A származási tudat -legyen az tör
téneti hitelességű vagy mondai - a szubkultúrákat a kultúra egészébe kapcsolja bele. A centrum
irányába való orientálódást egy moldvai (Lészped) magyar asszony ilyen kérdéssel fejezte ki:
Ugye, Szent István országából jöttek? Ilyen mély történelmi értelmű kérdést magyar faluban
még soha nem tettek fel előttem! A centrum felé orientálódás kifejezője az is, hogy a moldvai
csángók népköltészetének geográfiai világa magyar: a balIadákban, a bujdosó énekekben Csi
kot, a Tiszát, Debrecent emlegetik.Galac vára egy katonadalban előfordul ugyan, de akkor sem
valamelyik moldvai fejedelem vagy Ferdinánd király üzenetére megy a legény a háborúba, ha
nem Ferenc Jóska hívására. A centrális részekkelkapcsolatos magatartást rnutatja, hogy például
a moldvaiak között megtaláljuk a múlt század végén keletkezett betyárballadáinkat. Ez pedig a
kapcsolatoknak egyik szilárd láncszeme. Nagy lelki vonzódás és rokonság, kohézió és affinitás
keII ahhoz, hogy ilyen balIadák Moldvában gyökeret verjenek.

Az előbbiekben a nyelvjelentőséget hangsúlyoztam. Meg kell azonban mondanom, hogy az
organizáció magasabb szintjén a nyelvenát az etnikumtól és kultúrától idegen, annak sajátságait
megtagadó eszméket is lehet terjeszteni, elültetni. Ennek tanulságos példái az Erdélyben ma
használt magyar nyelvü történelemkönyvek.

Tudnunk kell,hogy az etnikai közösség nemcsak nyelvében él, hanem gondolkodásában, ma
gatartásában, müveltségének egészében is. Ha a népnek - akár az anyanyelvén - idegen történeti
eszmékettanítanak, etnikai öntudata felIazul, megszűnik kapcsolata a múltjávals kezd beolvad
ni. Népcsoportjaink nem válhatnak közönyössé múltjukkal szemben. Meg kell, hogy őrizzék a
határainkon kivül is magatartásukat. öntudatukat. A magatartás, az öntudat, a nyelvhez való
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ragaszkodás fennmaradásához azonban az is szükséges, hogy meglegyenek a megfelelő kulturá
lis intézményeik, iskoláik, a közigazgatásban, hitéletükben is használhassák magyar nyelvüket.

Néhány gondolattal szeretném még kiegészíteni a kulturális területekről mondottakat.
Minden geográfiai elterjedés, valamint földrajzi és társadalmi értelemben vett reliktum, szór

ványelőfordulás valamiféle történetiséget rejt magába. Még a szemiotikai rendszereknek és a Lé
vi-Strauss-féle - teljesen ahisztorikusnak képzelt - struktúráknak is története van. A történetiség
pedig a múltba vezet, amely éppen úgy lehet pár évtizedes, mint ezeréves. A múltba vezető ösvé
nyek természetesen nehezen járhatók. Ezért mindig csodálom a-régészek merészségét, akik né
hány lelőhely, cseréptöredék vagy kőeszköz alapján már "kultúrákról" beszélnek. Mi, etnográ
fusok tartózkodóbbak és szerényebbek vagyunk, noha lényegesen több anyag áll a rendelkezé
sünkre, mint a régészeknek, s fejtegetéseinkhez segítségül hívhatjuk a nyelvtudományt és több
történeti fogódzóval is rendelkezünk. Amikor a régészek Moustérien-, Kubán-, Körös-, mioli
thikus pengés vagy fésűskerámia kultúráról beszélnek - sajnos mi még nem dolgoztuk ki a Sze
ret-, a Hargita-, a palóc-, a szérűs- vagy a regös-kultúrák területét. A .megszépítő messzeségbe"
bátrabban kalandozunk, mint népi műveltségünk közelmúltjába és jelenébe.

Újabban sok felesleges energiát pazarolunk akivándorlottak életmódjának tanulmányozásá
ra, s ehhez még külföldi segítséget is igénybe veszünk. Nem a távoli államok keretébe már beil
Ieszkedett kivándorlottak, hanem a helyben maradók, a sorsvállalók a fontosak és lényegesék,
mert ezek őrizték mega számunkra - Pozsgay Imre szavaira gondolva - alkotóerőnk legfonto-
sabb elemét, nemzeti kultúránkat. .

A mi a magyar fogalma és tartalma történeti korszakonként és társadalmi rétegek szerint vál
tozik. Más volt a magyar a honfoglalás korában, Mátyás király ragyogó udvartartása idején, a
parasztmozgalmak és ajobbágyrendszer korában és más a szocialista építés folyamatában. Ami
kor a kérdésre keressük a feleletet, nem lehet tekintetünket csak a paraszti közösségekre fordíta
ni. A magyarság ismertetőjegyei nemcsak a fonók, a szilajpásztorok, az ünneplő és dolgozó pa
rasztok körében lappanganak, hanem életformánk egészében, az alkotásokban és küzdelmek
ben, a győztes és vesztes csatákban, a sikerekben és csalódásokban, pozitív és negatív tulajdonsá
gainkban. A mi a magyar? fogalmához, tartalmához hozzájárult és hozzájárul politikusaival
együtt dolgozó munkásságunk is, s ha történeti távlatban gondolkozunk, nem zárhatjuk ki azo
kat az alkotásokat sem, amelyeket a nemességnek és főurainknak köszönhetünk. A mi a magyar
fogalmához hozzátartozikBerzsenyi, Petőfi, Arany, Ady, Kassák és más költők különböző uta
kon járó költészete éppen úgy, mint képzőművészetünkalkotásai: Szinyei Merse Pál Majális-e
mellett Nagy-Balogh János komor, gondterhelt arcképei, Csontváry-Kosztka cédrusai. Magyar
Szépművészeti Múzeumunk, amikor falain EI Greco, id. Frans Hals és Giorgione képei függe
nek, mert magyar szellemi orientációt, befogadókészséget s a művészetért való áldozatunkat
- vállalói legyenek akár főurak; püspökök, akár városi polgárok - is kifejezik. A magyar tudo
mány oszlopait lerakó Apáczai Csere János törekvései, a kollégiumok NagyenyedtőlPápáig.

Németh László gondolatrendszere a mi a magyar?sokszínű freskójár61letörölhetetlenek. Erre a
freskóra kerül a mérnöki és fizikai munka minden alkotása. A haza nálunksokfélehaladóés alko
tó magyart tud befogadniés megszólaltatni. A magyar lélekkel és tájjal annyira összeforrott Ju
hász Gyulát éppen úgy, mint a Jónás könyvé·ben hitvalló Babits Mihályt. A nemzeti poézist ma
már másképpen látjuk, mint Kölcsey. Alkotóink serege nemcsak a magyar földet, a magyar szel
lemet gazdagítja. Az alkotások építőkövei annak az Európának is, amely évszázadokkal ezelőtt

nem késztette és kényszerítette visszafordulásra a honfoglalókat.
A szocíalísta építés korszakában anakronizmus a magyarság lényeget a múlt olyan maradvá

nyaiban keresnünk, amelyet a parasztság már visszavonhatatlanul eltaszított magától, amelyek
ma már csak fejlődést akadályozó tényezők. A haladó hagyományokatne tévesszűk összea hátra
felé haladóhagyományokkal. Igazat kell adnunk Babits Mihálynak,amikor azt írta, hogy "Az a
magyarság, amely bennem él, már sokkal többet és mást jelent, mint az ősi és eredeti. Én nem az
ősit akarom visszaállítani, én ennek a ma létező és bennem is élő magyarságnak mibenlétét és je
lentését kérdezem. Ehhez szükségem van az egész történelemre. Régire és újabb korira egyfor
mán."

Éppen ezért a múlt népi értékeit nem vetjük el. De azokat nem kívánjuk az elkövetkező nem
zedékek számára öncélúan konzerválni, körülöttük sámánkodni, hanem minden múltbeli értéket
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történeti tudatunkba építünk be. A történeti tudatban megőrzött hagyományok a nemzeti lét .
szempontjából mindig fontosabbak, mint az időlegesen színpadra kerültek vagy a falra akasztot
tak. A folklorizáció természetesen a népi hagyományoknak a történeti tudatba való felszívódá
sát jelentősen elősegítheti, egészséges vérkeringést indíthat meg. Ne felejtsük el azonban; hogya
festett tányérokkal és színes hímzésekkel teli szoba még nem jelenti a nép múltjával, jelenével és
jövőjével való azonosulást. Korunk népművészeiés az elmúlt korok népművészeteközött funk
cionálisan lényeges különbségek vannak. A népművész a kereskedelem, a rádió, a televízió, a
sznob számára termel, de a múlt századi sulyok- és guzsalyfaragó legény készítményeivel érzel
meket, szándékot, kapcsolatokat is kífejezett. A céhkorsóknak, a palac kettős tálaknak közössé
gí funkciói voltak. A művészkedés jelenségei rítusokkal állottak kapcsolatban. Kifejeztékaz élet
kort, '!. szokás~k mágikus tartaImát és még sok egyebet.

A palócok szokásai, a székelykapuk faragása, a moldvaiak bujdosó éneke, a verejtékkel szán
tó sárréti földműves és a mecseki bányász tevékenysége történelmünk szerves része, amelyek tág
teret nyújtanak a múltat feltáró tudományos búvárkodásnak, a nép megismerésének. A velük
való foglalkozás azonban nem lehet a kalmárkodás civilizáltabb formája. A közművelődésben

ezek a hagyományaink pedig meg kell hogy előzzék a homokvihartól rongált piramisok és a bű

bájosan tipegö antarktiszi pingvinek ismeretét. Ihletet adhatnak költőknek, festőknek,zeneszer
zőknek. De az alkotók azokat nem utánozhatják. A történeti értékű hagyományokat fel kell ol
daniuk zsenialitásuk választóvizében s azután újabb formába önteni, amely formák természete
sen közelebb lesznek zsenialitásukhoz, mint a forrásokhoz. Ezt tette Bartók a népzenével, s távo
labbi példaként Marc Chagall művészetére hivatkozhatom. A népi műveltséggel foglalkozó tu
dósoktól: az etnográfusoktól, folkloristáktól, nyelvészektől olyan magatartást vár el társadal
munk, amely munkájukon keresztül megmutatja, hogy a dolgozó nép életformáját, a nyelv révén
kifejezett gondolkodását történelmünk és magyarságunk számára foglalták irásba. Minden
munka irányjelzőkell, hogy legyen a jelenben is. Ilyen munkáink bőven vannak. Ilyen munkákat
az említett tudományok képviselői és intézményei az utóbbi évtizedekben rangos tartalommal
tettek le az asztalra. 2 Éppen ezért élvezhetik és kell, hogy még jobban élvezhessék a szocialista
kultúra és tudomány irányítóinak bizaimát és támogatását. Meg vagyok győződve arról - leg
alábbis a néprajz részéről -, hogy többet is tehettünk volna, de gyakran mintha visszavándorol
tunk volna a népmesék világába, s ott mitikus harcokat folytattunk. Ilyen mitikus harc, amikor
egyesek .rnaffiaszerű szervezkedést", "egyéni haszonszerző akciókat" látnak ott, ahol alkotó
munka folyik, s művek özöne jelzi a tevékenységet. A tehetetlenség legnagyobb bűne az eredmé
nyek elhallgatása. A néphez való hűséget szolgáló munka során természetesen a tudósnak szinte na
ponként meg kell újulnia: nem azért, hogy elveit feladja, hanem azért, hogy az új eszmeáramlátok
felbukkanásához hozzámérjeeddigi kutatási eredményeit, 'módszerét, szemléletét.

Az említett tudományok számtalan eredménye nemzetközi elismerésben részesült. Az elisme
résekkel is alkotó részeseivé lettünk annak a gomolygó szellemi organizmusnak, amit Európá
nak is nevezhetünk. Ez nem kozmopolitizmus, hanem kilépés abból a szűk világból, amelyből

minden magyartlkotó igyekezett kilépni, hol keleti irányba, mint azt Kőrösi Csoma Sándor tet
te, hol nyugat felé, mint azt a Bolyaiak matematikai gondolkodása mutatja. Még akkor is, ha
céljaikat nem érték el.

Mindig tudatában kell azonban lennünk annak, hogy a mi a magyar? fogalma nemcsak a
múltra, aje!enre vonatkozik, hanem ajövőre is. Hogy mi lesz a magyar a jövőben, az a ma élők

től és dolgozóktól, saját magunktól függ. Mindenekelőtt attól, hogy a jelenben milyen etikai ma
gatartással oldja meg az egyén és a közösség szocialista hazájában a reá háruló feladatokat.

A szellem embereiben, a tudósokban. írókban, művészekben, a művelődés irányítóiban lesz-e
elég alázat és hivatástudat ahhoz, hogy mindig a legmagasabb mércékhez igazodva szolgálják
népünket. Népünknek azokat a csoportjait is, amelyeket a történelem a centrumtól távolabbra
helyezett; - a Zobor aljára, a Fruska Gora tövébe, a Szeret mellé vagy máshová. A szocializmust
nem lehet olyan spanyolfalnak tekinteni, amely mögé húzódva az elvtelenség, a kritikátlanság, a
köpönyegforgatás. az ezeket leplező cimboraság és a szocializmus etikájával ellenkező magatar
tás kap helyet,' mert akkor a mi a magyar fogalma a jövőben mindinkább eltorzul, s a történelem-
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be kell hátralépnűnk, hogy feleletet kapjunk a mi a magyar kérdésére. A jövőben magyar mivol
tunkat még Inkább erősíteni kell azzal, hogy történelmünket ne hagyjuk magunk mögött, hanem
azon álljunk, mert alkotásaink és alkotóink, népünk egésze a legnehezebb történelmi időkben,

akkor is, amikor hozzákezdtünk szocialista kőzösségünk kialakításához, tanúbizonyságot tettek
arról, hogy nem vagyunk halottak, akik életre vannak ítélve.

Jegyzetek: 'Tanutmúnyom előadásként elhangzott a Magyar Néprajz; Társaság 1981. november II-i iilésén. A tanul
mányban nem térhetek ki a mi a magvar :' kérdésének múltjára. Csupán néhány' törekvésre hivatkozom. A kérdés ircdal
mának értékelése, kritikája még feldolgozójára vár. - 2Csak a kollektív munkák sorából említek meg néhányat: Magyar
Néprajzi Lexikon, Szolnok megye néprajz; atlasza, A magyar nyelv történeti etimológiai szótára, Új magyar tájszótár, a
Magyar nyelvjárások atlasza. 3Szeretnék itt néhány gondolatot idézni kiemelkedő fiatal fizikusunktól. Kuti Gvulatol.
De ezeket megtalálja az olvasó az Élet és Irodalom 1979. évi 22. számába~.

A megszokott szeretet románca

Nap: Láng-korangja éltető erő,

mig kelni látod. Minden rámered.
Oly ámulattal nézed és csodálod,
hogya tüzétől lelked megremeg.
Aztán. mikor nincs már tenyérnyi hely,
amit he ne járt volna szent heve,
mikor az élet eltelt már vele,
mikor a hálád vágya izzik benne,
olyan már, mintha nem is lenne.

Eső: Az érte esdő áhitatban
a péppé lágyult nyári por felett
az első cseppek koppanásai
tetítik meg csak hálával szived.
S ha áldását tovább is osztja bőven,

hogy ne csak lomb s a felszinen a gyom,
de lenn mélyen a gyökér is igyon.
akkor neked ugye nem érthető.

hogy mért esik még mindig az eső.

Rét: Újra zöld. Az első télfelejtő

virágszálától kábulsz önfeledten.
Letéped önzőn és viszed haza,
hogy vázádból csak mindig rád nevessen.
S mikor a nyár dús, tarka szőttesét

terítgeti már boldogan eléd,
megúnt, mihaszna lesz a drága kincs,
átgázolsz rajta, s másfelé tekintsz.
S ha már a szépség minden célja érett,
ha hinti szét belőle szüntelen
a végtelenjövőt az őszi szél,
a száradó rét teljes gazdagsága
tenéked már semmit sem ér.

NÉMETH EMIL
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KIRÁLY ISTVÁNNAL

A hazafiság mint történelmi-társadalmi kate
gória kérdésével Király István már régebbi
írásaiban is foglalkozott egy-egy írói életmű,

történeti korszak tárgyalása kapcsán, vagy,
épp a népi írók vitájában. E témakörben rend
szerezett gondolatait azonban csak 1973-ban a
Kortársban adta közre Hazafiság és interna
cionalizmus címmel. Tanulmányában elutasí
totta a személyi kultusz időszakának és a ké
sőbb is jelentkező "balos" történelemszemlé
letnek a szabadságharcos patriotizmusban, s
annak hagyományaiban is veszélyt sejtő felfo
gását, és elvetette a nemzeti érdeket mindenek
fölébe helyező nacionalista, valamint a bur
zsoá szupranacionalizmusori - kozmopolitiz
muson - alapuló törekvéseket egyaránt. be
természetesen nem maradt meg a tagadás
szintjén; a magyar szabadságharcos patriotiz
mus hagyományainak marxista elemzésén ke
resztűl meghatározta a korszerű, szocialista
hazafiság fogalmát. Ennek több összetevője

van. "Elválaszthatatlanul hozzátartozik egy
részt a nemzetköziség, a történelmi látás, a
messzire tekintés. A tudása annak, hogy az
emberiség eddig legnagyobb históriai vállalko
zásának, a kommunista társadalom megte
remtésének vagyunk részesei, a szocializmust
építő népek sorába tartozunksbele, s egybeesik
így nemzetünk ügye s az emberiségé. .. De
ezek mellett az elsődlegesen az értelemhez szó
ló érvek, összetevők.mellett van ennek a nem
zettudatnak egy mélyen ható, érzelmi jellegű

komponense is: az itt és most parancsa: a kö
tődés, vonzódás a nékünk kiszabott cselekvési
térhez, adott valósághoz, adott emberekhez.
A forradalmi közelre tekintés: a hétköznapok
humanizmusa. "

A tanulmány megírása óta csaknem tíz esz
tendő telt el. Változtak gazdasági-társadalmi
viszonyaink; a történettudományi kutatások
új és új eredményeket tártak fel, ugyanakkor
szembe kellett néznünk az iskolai történelem
oktatásnak e téren tapasztalható hiányossága
ival, az ifjúság egy részének nemzeti nihilizmu
sával : s ki kellett terjeszteni figyelmünket a
környező országokban, illetve a diaszpórában
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élő magyarok sorsára, művelődési helyzetére,
szervesen bevonva őket a magyarság mint
nyelvi, etnikai, kulturális egység fogalmába.
Egészséges nemzettudat nem létezhet a közel
múlt eseményeinek reális ismerete nélkül. Az

.utóbbi években az irodalom, s egyre inkább a
filmművészet is igyekszik a második világhá-
borút megelőző és követő időszak, valamint
az ötvenes évek históriáját górcső alá venni, s
ennek köszönhetően - ha még nem teljes mér
tékben is - tisztá bba n látjuk az említett ellent
mondásoskorszakok belső viszonyait, össze
függésüket a mával.

- Maradjunk az ötvenes éveknél, hiszen Ha
zafiság és internacionalizmus cimű tanulmá
nyábanjavarészt ön is az akkori idők dogmati
kus nemzetszemléletével foglalkozik. Az utóbbi
esztendőkben kétségkívül előrelendült a szemé
lyi kultusszal foglalkozó tudományos és művé

szi kutató-alkotó munka. De a művek ismereté
benfölmerül a kérdés: van-e elegendő távlatunk
és higgadtságunk az áttekintésre és a kellő kö
vetkeztetések levonására. a szélsőséges nézetek
- a teljes negáció, illetve az illuzionisztikus érté
kelés - mai hatásának felmérésére. Bacsó Péter
két filmje, A tanú és a Tegnapelőtt - bármilyen
közönségsikerük van is - azt bizonyítják. hogy
ez a távlatunk még nincs meg. azaz a távlat elő

nyeit nem tudjuk igazán kihasználni. Pedig a
közönség érdeklődése arra utal, hogy az embe
rekben megvan az igény a szembenézésre az öt
venes évek polttikájával.

- Az én értékelésem eltér attól, amit a kor
szakot ábrázoló filmek általában mutatnak.
A Tegnapelőtt-nek kitünő az első része, amely
1949-ig követi nyomon az eseményeket, de
második felében véleményem szerint már nem
ragadja meg-jól az akkori valóságot. Egysze
rűsít. Hiányzik a filmből az az ellentmondás,
hogy az ország nemcsak süllyedőben, hanem
.., bármilyen furcsának is tűnjék .- egyúttal, sőt
elsősorban emelkedőben volt. Amig nem sike
rül az ötvenes évek elejét mint árnyalt. sokszí
nű folyamatot bemutatni, amíg csupán a tragi
kus oldalat emeljük ki s a "sötét középkor"
jelzőit aggat juk rá, addig ne várjunk valóság
hű képet sem a filmektől. sem az irodalomtól.
Ahogya középkor látszólag statikus vilf.ígá
ban rengeteg előrevivő erő hatott, úgy a sze-



mélyi kultusz időszaka is szocialista kor volt,
ekkor is tanúi lehettünk nem is jelentéktelen
fejlődésnek. Hadd idézzem erről Németh
Lászlót, akinek elfogulatlanságához nem fér.
het kétség. A nemzet iránti fel~lősségétzete'őt
arra késztette, hogy amikor elkezdődött.a.kul

tusz éveinek egyoldalú, torz birálala. cikket írJ
a vívmányokra nem. néző .elfogult8~g : d!~n..
Mert és tudott objektív lenni, sokak szubjekti
vizmusával szemben. Én az ötvenes évek. ele- .
jén írtam meg Mikszáth-kőnyvemet, 1950-ben
kerültem ki az irodalmí életből, volt időm dol
gozni, 1951-52-ben készültem el a tanulmány
nyal, amelyben érzésem szerint benne van
azoknak az éveknek mind az árnyoldala, mind
pedig az, amit értéknek éreztem. Büszke va
gyok rá, hogya könyvben egyszer sem fordul
elő Rákosi vagy Sztálin neve, holott ez akkor
szinte bevett sablonnak számított. Az egész
monográfia Mikszáth utolsó mondatára épül:
Én csak a hazámat szerettem . . . Ezzel indítot-

.tam és ezzel zártam a könyvet. Aki akkoriban'
igazán'szerette hazáját, annak észre kellett
vennie, hogya szocializmussal- hibái ellenére
- emelkedett az ország. Létrejött egy új arcú
értelmiség, eltünt a hárommillió koldus, kisza
kadtunk a hagyományos kelet-európai elma
rtdottságból, megszűnt a rikító, bántó egyen
lot1enség s az osztályok közti kasztszerü vá
laszfal, óriási mértékben megnőtt a tömegek
kulturális színvonala, tanulni kezdett szinte az
egész ország. Persze a süllyedést is látni kellett,
így a parasztság helyzetének romlását, az er
kőlcsi értékek elbizonytalanodását, a hamis
pátoszt, a holnapra minden szebb lesz önálta
tó i1lúzióját, és így tovább. Ezt részben láttam
is. A törvénytelenségekről hallottam, a polgári
sajtó sokat írt róla, de bevallom, nem hit
tem ... A messianisztikus pátoszra Esterházy
Péter Termelési regény-ében figyeltem föl, ez
zel ő valóban rátapintott a kor szellemének
egyik lényegi jegyére. A valóság fölött elhúzott
egy vak, gyermeki hit.

_ - 1952-53 táján már sokan rádöbbentek a
személyi uralom politikájának torzulásaira.
Volt, akit a felismerés kétségbe ejtett, volt, akit
épp ez inspirált a munkára. Ön hogyan reagált.
amikor előszörnyílt mádjafelmérni a mélyből a
felszínre bukó ellentmondásokat?

- 1953 januárjáig semmiféle funkcióm nem
volt, akkor lettem újra a Csillag szerkesztője.

Mindmáig büszke vagyok rá, hogy rögtön az
addig elhallgattatott irók- megszólaltatásával

kezdtem szerkesztői munkám. Németh
Lászlo, Tamási Áron,Szabó Lőrinc, Weöres

. Sándor, Pilinszky János neve hosszú évek után
azáltalam szerkesztett folyóirat hasábjain je
lent meg újra. 53-ban, az ismert júniusi hatá
rózáttal indult.meg a kibontakozás, de egyút
.tatldalakult egyfajta kettős hatalom is, amely
ben 'Nagy.Imre kivánta képviselni a reform
s~e!lemet, .Rákosi pedig kitartott visszahúzó,
szektás politikája mellett. Nagy Imrét akkori
ban ismertem meg. Jóindulatú ember benyo
mását tette rám. Sok olyasmit mondott ki,
aminek szükséges és fontos volt a megfogal
mazása.

Politikai érettségét azonban nem tartottam
nagyra; nem tudott felnőni a reá rakódott s
vállalt szerepekhez. Súlyos tragédiák okozója
lett ezzel. ..

A feltárt hibákra való reagálás eleinte nem,
de később már pusztán attól függött, hogy az
eldurvuló s mindjobban éleződő frakcióhar
cokban kit melyik oldalra állított döntése.
1954 tavaszán Darvas Józseffel, Horváth Már
tonnal, Méray Tiborral, Aczél Tamással
együtt részt vettem egy politikai bizottsági ülé
sen, amelyen a testület első ·ízben nézett szem
be - legalábbis irodalmi téren - a történt dol
gokkal: a dogmatizmussal, a voluntarizmus
sal. A törvénytelenségekről akkor még nem
tudtunk. Ott éreztem először Nagy Imre és
Rákosi ellentétét. Az anyagot mi készítettük
elő, Darvas, Horváth és én; a szabadság és fe
lelősség kettősségét helyeztük a gyújtópontba,
a kettő egységét hangsúlyoztuk. Kiemeltük,
hogy korábban túl kötött, irányított volt az
irodalmi élet s ezen váltoitatni kell, gondolat
menetünk tehát a reformmozgás irányába mu
tatott. Így érdekes, hogy emellett, az én hozzá
szólásom mellett érvelt többek közt Nagy Im
re, míg Méray és Aczél felszólalására Rákosi
hivatkozott ... 1954 nyarán kezdődött a tör- \

. vénytelen ül elítéltek szabadon bocsátása. Ez
év nyarán, ha jól emlékszem, szeptemberben
volt egy központi vezetőségi ülés, amely Rá
kosi ellen foglalt állást. Akkor történt a fordu
lat: ha valaki egyszer átnézi a korabeli sajtót s
meg akarja érteni, hogy Méray és Aczél miért
és mikor változtatott: ekkor változtatott.
Amikor úgy nézett ki, hogy Rákosi végérvé
nyesen megbukott, és úgy nézett ki, hogy a
holnap embere: Nagy Imre. Jól tudjuk, Méray
és Aczél azóta hol és mit képviselnek ... Volt,
aki megszenvedte a változást. Egy tragikus
sorsot említenék erre, a Gimes Miklósét. Gon-
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dolkodó ernber volt, önmagával vivódva,
gyötrődve jutott d - doktriner, absztrakt gon
dolkodói hajlarnainak megfelelően - az egyik
végletből a másikba. Elvontsága. életidcgensé..
ge kilenditette az érintő irányába, szubjektiv
becsületessége azonban nem kérdőjelezhető

meg. De az ilyen gyötrődő, tragikus sorsok
mctlett nagy számban voltak puszta vitorla
igazitók, akik csak az uralkodó szélirányra
figyeltek, s vitorlát fordítva ugyanolyan han
goskodók lettek, mint előzőleg más oldalon
voltak. A magam részéről azzal az emberrel.
aki legközelebb állt akkor hozzám, Darvas Jó
zseffel együtt megriadtam ezektől a gyors púl.
fordulásoktól s a velük együtt járó (Darvas
akkori szavát idézve) heves túllicitálásoktól.
Szembefordultam az 1954 őszi, valós eredmé
nyeket is könnyen lesöprő, kritikai-őnkritikai

hullámmal. A frakcióhareban így kerültem a
másik oldalra. Ma már nyilvánvaló, hogy té
vesztett volt ez az állásfoglalás is épp úgy,
mint ennek az ellenkezője. De a kor s a saját
felkészületlenségünk nem kínált akkor más al
ternatívát. A kiélezett frakcióharc megnehezí
tette, szinte lehetetlenné tette a reális, helyes
állásfoglalást. Vitt annak öntőrvényű, tevesz
tctt logikája.
. S eddig csak a párttagokról beszéltem, dc
nem feledkezhetünk meg az úgynevezett úti
társakról sem, akik sokszor példaszerű hig
gadtsággal reagáltak a fordulatokra. Például
Veres Péter. Neki is voltak fenntartásai,de
nem voltak: szélsőségbe csapó mozdulatai.
Vagy Csoóri Sándor. Vele az ötvenes években
ismerkedtem meg, amikor szerkeszteni kezd
tem a Csillagot, s többek közt az ö versei hoz
tak elsők közt hírt arról, mi van falun, mi a
helyzet a parasztsággal. Mindkeuen gondol
kodó emberek voltak, becsületesen, belülről

élték át a válságokat. Csoóri és köztem mind
máig ez az összekötő szál: tudom, hogy fele
lősséget ércz a népért, benne tovább él az a
nyilt nemzettudat, amit én a legértékesebb ha
gyománynak tartok. A népi írók nézeteiben
vannak szélsőségek, téves gondolatok, de er
kölcsi elkötelezettségük egy felkészületlen, cl
maradott nép mellett - ez az emberiségben
gondolkodás századában is érték marad. Ezért
érzem magam szövetségesnck - túl rninden vi
tán - Csoórival, Németh Lászlóval és minden
kivel, akiben ott érzem a nemzet sorsa iránti "
felelősséget.

- A szcmélvi kultus: torzulásaival azt hi
szem, ebben egyetérthetünk -- összefügg az
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1956-0.1' válság. Az októberi eseményekkirob
hallásában - mint a Hazaűság és internaciona
lizmus cimű tanulmányában olvasható - egy
ként kiizrciátszott a szupranacionalizmus és a
nacionalizmus térhéditása.

1956-ot a magam részéről tragédiának lá
tom. Szubjektív okok és a vezetés objektív bű

nei rniatt a nép nem tudott felelősen dönteni
egy éles konfliktushelyzetben. A felelőtlenség

nek több oka volt. A döntő ok: az indulat,
amely jogos volt, de egy nemzet a saját sorsá
ról soha ne gondolkozzék az indulataival, kö
teles az eszével gondolkozni. Úgy vélem, hogy
a tragédia okozója elsősorban a nacionaliz
mus. Ezen én egyfajta zárt nemzettudatot ér
tek; a nacionalista nem nyitortan. az emberi
ség és a történelem felől gondolja el népe sor
sát, hanem magába zárva. Ez a XX. század
ban, amely végső soron már emberiségben
gondolkodik, életveszélyes lehet bármely nem
zet számára. Az önmagát jogosan féltő kis né
peknek is lehet zárt nemzettudata. A kétfajta
szemlelet illusztrálására hadd hozzak egy iro
dalomtörténeti példát. Az 1916-os román be
törés hírére Szabó Dezső regényének, Az elso
dort/álu-nak író höse, Farkas Miklós félőrül

ten, indulatai ba beléveszve jár és kiabálja: ma
gyar vagyok, magyar vagyok, magyar vagyok.
Fájdalma jogos, de kikapcsolja emberi relá
cióját, az észt. Ő számomra a csak érzelmi ala
pon reagáló thalamusz-emberek zárt nemzet
tudatát képviseli. Ellenpéldája pedig éppen az,
aki ~lIí!óla~ Farkas mintaképe volt: Ady End
re. Ove az Igaz válasz. A betörés után hetek ig
nem tudott írni, kinlódott, szenvedett -- s a he
tek elteltével megszületett az Ember az ember
telenségben. amely a mindenkori magyar szel
lem egyik legszebb megnyilvánulása.

- Az ember csak szűkebh kategóriáiban,
nemzete tagjaként, európaiként tudja embersé
get megvalositani, Az ön kifejezésével élve: ott
hont keres, otthont teremt a világban. Hazátla
nul, közösségen kivül nem lehet és nem is érde
mes élni. De mivel ez nem ilyen egyszerű, s mert
II népek, államok érdekei ütköznek, századunk
a nemzeti viták és konfliktusok százada lett . . .

-- A XX. századnak többek' között három
alapvető kérdésre kell válaszolnia véleményem
szerint. Az első: mi előbbrevaló, a kapitaliz
mus vagy a szocializmus. Tudom, a kérdés el
koptatott, ezért megfogalmazom antropoló
giai szempontból is: az individuális értékrend



vagy a közösségi értékrend az, amelyben az
ember mint nembeli lény megfogalmazhatja és
megoldhatja a maga problémáit. Az indivi
duális értékrend csúcsa és legnagyszerűbb rep
rezentánsa a fausti embertipus. Ezt azonban,
éppen egyénre tekintő, csak közélre néző volta
miatt, fel kell váltania a közösségi embernek.
Hogy ki lesz ennek a fausti fajsúlyú, nála még
is előbbre látó képviselője, még nem tudjuk
megmondani. A második kérdés, aminek meg
válaszolását nem lehet elodázni: az imperializ
mus-antiimperializmus ellentéte, amit egysze
rűen úgy emlegetnek: az észak-dél küzdelern.
Lehetetlen, igazságtalan az, hogy az emberiség
négyötöd része kevesebbet fogyaszt, mint egy
ötöde, hogy milliók éheznek s vannak kitéve a
rossz táplálkozás okozta betegségeknek és
egyéb veszélyeknek. A harmadik kérdés: szer
vezett, sőt túlszervezett gépi világunkban meg
kell menteni a személyiség méltóságát, öntu
datát - beillesztve természetesen a közösségi
tudatba -, mielőtt teljesen elveszítené önma
gát. Szükség van a hagyományos formális
struktúrával szemben, amely nem véd az al
katrésszé silányítástól, valami teljesebbe t
nyújtó demokráciára, a rnindennapok demok
ráciájára. Ez a három számomra axióma,
amelyre - ha a vallás túlvilági megoldását nem
számítom - csak a szocializmus adhatja meg a
pozítív választ. A nemzeti kérdés szerintem
csupán ezeknek alárendelten. velük szorosan
összekapcsolva tárgyalható.

-- Ruffy Péter tanulmányábál idézek, amely il

~yőri Műhely idei első szamában jelent meg..
..Szűkül a tudatunk, összeszorul ismereteink vi
lága, elhalványul történelmünk egy-egy fejeze
tc. .. Noha országunk, szocialista társadal
munk nem mulasztja el megünnepelni történel
münk, irodalmunk, zeneművészetünk, nemzeti
műveltségűnk legnagyobbjait , s annak ellenére,
hogy il Magyar Szocialista Munká.\párt leg
utóbbi kongresszusán hazánk első embere szolt
arról, hogy minden harmadik magyar anyanyel
vű ember más országban él -- a tudatzavar, e
tragikus bántalom alig oldódik és a .marxista
történetírás minden igyekezete, igazságkeresé
se, múltunk valofelmututása, a tiinénclmi mun
kák, regények, visszaemlékezések példátlan si
kere ellenére is akut marad." Felmérések, szo-

. ciolágiai vizsgálatok igazolják, hogyafiatalok
nemzeuudatábol hiányzik a határainkon kívül
élő ötmillió magyar. Tanári tapasztalatai sze
rint fennáll-e ez a tudatzavar, s ha igen, mi az
oka?

- Fogas kérdés. Van olyan nézet, amely ezt
a fiatalokban ténylegesen meglévő kőzőrnbős

séget az oktatás-nevelés mulasztásaivul köti
össze. Tény, hogy történtek mulasztások. A
magam részéről azonban nem ezt érzem dön
tőnek. Úgy látom, hogya fiatalság zöme sok
kal kevésbé gondolkozik már nemzeti kategó
riákban. Ehhez jön egy másik jelenség, amit a
hetvenes években tapasztaltam először, hogy
nem gondolkozik közősségi kategóriákban,
tehát személyiségorientált és nem társadalom
orientált ; az önmcgvaló.I'ítas-ctika fontos szá
mára, a szolgálat-etikái nem érzi magára néz
ve kötelezőnek. Konzervatívnak vél nunden
olyan szemléletet. magatartást, amely a közös
séget a nemzetet, az osztályt - tekinti elsőd

legesnek. Ez bármennyire keserű tény is, dc
tény: számolni kell vele. Nem annyira szavak
kal, moralizálón kell szólni ellene, de a szemé
lyiség önmegvalósításának és a társadalmi-kö- .

. zösségi feladatok megoldásának elválasztha-
tatlanságát kellene valahogy jobban tudatosí
tani. A mindennapi gyakorlatban ezt a szeeia
lista demokratizmust a hem formális, lényegi
demokratizmus kibontakoztatása révén minél
többnek személyes élményévé tenni.

Másfelől pedig a nevelés fő hibájú nak én
nem azt érzem, hogy nem tudatosítja kellő

súllyal és kellő erővel, mennyi magyar él a vi
lágban, mert ez benne van minden történelem
és földrajzkönyvben ; a kérdés ennél jóval bo
nyolultabb. A leckét 1919 körül kaptuk meg;
egy addig nagynemzet-tudattal élő nép hi
szen ez munkált legjobbjaiban is, talán .iz egy
Ady Endrét kivéve - azt kényszerült tudomá
sIJI venni, hogy kis nemzet. Ilyen élesen ez csak
a századforduló Spanyolországában és az
1945 utáni Angliában vetődött fel. Hazánk
ban, ha lehet, még súlyosabb megrázkódtatás
sal járt, mert.nem az idők folyamán alakult ki
ez a helyzet, hanem egy csapásra, a Trianon
palotában kötött 1920. júniusi békeszerződés

által. S a trianoni koncepció az etnikai elveket
alárendelte az imperialista érdekeknek. a gaz
dasági és stratégiai meggondolásoknak. annak
a francia felfogásnak. amely a kommunizmus
elleni hídfőállás kiépítését mindennél fonto
sabbnak tartotta. Nemcsak jogos nemzeti kö
veteléseket elégített ki, ott hatottak benne. im
perialista meggondolások is.

Milyen válaszok érkeztek a trianoni döntés
re? Elsősorban a hivatalos. Ez a Herczeg Fe
renc-, Rákosi Jenő-féle felelet járta át legmé
lyebben az emberek tudatát; ha álcázottan is,
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de a lényeget nézve ez továbbvitte a nagynem
zet-tudatot, kultúrfölényt, irredentizmust hir
detett, revíziót követelt. Ennek bornírtsága
ma már nyilvánvaló, a II. világháború ezt ke
gyetlenül bevésteaz agyunkba. A naladó oldal
reagálásában három típust különíthetünk el.
Az egyik a Szabó Dezső-i modell. Ez á felfo
gás magáévá tette a kisnemzet-tudatot, a ke
let-európaiságot, ugyanakkor bezárta a nem
zetet a saját fájdalmába. Antiimperialista ál
láspont volt ez, amelyben egy nép felismeri va
lós helyét a világgá váló nemzetek között. De
-- s ez Szabó Dezső gondolkodásának zártsá
gát mutatja - elszakadt a demokratizmustól és
a szocializmustól. Ennek következménye, ha
átmenetileg is, de együttműködése az ellenfor
radalommai, s a tiltakozás elmulasztása a har
mincas évek végén a fasizálódás, például a zsi
dótörvények ellen. Pedig ez a mozgalom anti
fasiszta volt, de mivel vezetői úgy érezték,
hogy a határkiigazítások által a magyar igaz
ság érvényesül, nem tiltakoztak.

A másik modell az, amit a baloldal polgári
és szociáldemokrata szárnya követett. Ök a
demokratizmus-antidemokratizmus ellentét
párban gondolkoztak, nemzettudatukban az
Apáczaival kezdődő kulturális-kritikai felfo
gás érvényesült. A magyar polgárság túl gyen
ge volt ahhoz, hogy polgári forradalmat köve
teljen, ehelyett kulturális felnövekedést sürge
tett, s a kultúrember fölényével nézte le a feu
dális erőket. Ez a modell meg akarta mutatni
azt, ami a nemzet életében torz, elhibázott.
A fiatal Ady is ezt képviselte. De mivel a radi
kális mozgalom a demokratizmus kérdését he
lyezte középpontba, 1920 után elkövette leg
nagyobb baklövését: a Masarykkal való
együttműködést. Horthy megbuktatása érde
kében agyondicsérte az utódállamok demok
ráciáját, s így kitette magát a nemzetből való
kiközösítés veszélyének. Ez volt amagyar pol
gári progresszió - Jászi Oszkárék - legna
gyobb hibája. A harmadik válasznak két for
rása volt: Ady és a lenini nemzetiségi politika.
S a csoport, amely ezt kiküzdötte :. a felvidéki
Sarlós-mozgalom, Balogh Edgárék mozgal
ma. Alapeleme a kisnépi tudat, a kelet-euró
paiság, s mindkettő összekötése a kérdés össz
emberi megoldásával, azaz a határok nemzet
köziségének és a .nemzetiségek híd-szerepének
gondolatával. Szerintük mindezt - a fokozódó
internacionalizálódást, a híd-szerepet - csak a
szocializmus valósíthatja meg. Véleményem
szerint eza mindig hiteles válasz. A történelmi-
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leg létrejött realitásokat tudva, vállalva, a né
pek közelhozása kell hogy fő cél legyen ma is
számunkra :.a "rendezni végre közös dolga-
inkat". . .

- Ön a köze/~últban előadást .tartott a szo
cialista hazafiságról, a kelet-európai nemzetek
együttélésének távlatairál. Beszélt az itt élő né
pek múltjárol, hazaszeretetén'ek gyökereiről, a
trianoni 'diktátum előzményeiről, .köztük a ki
egyezés utáni Magyarország bűnös nemzetiségi
politikájáról. Kendőzetlenül- de higgadtan, kö
rültekintően - szólt a mai feszültségekről és
kölcsönös érzékenységekről is. Mivel ön eddig a
kisebbségi kérdéssel a nyilvánosság előtt nem
foglalkozott. érdekelne, milyen volt a hallgató
ság reagálása, hogyan fogadták nyílt. realista
kiivetkeztetéseit ?

- Általában értő rnódon fogadták. De még
a barátaim között is akadt, aid azt mondta:
ezzel én is beálltam a thalamusz-magyarság hí
vei közé, segítek felszabadítani az öncélú nem
zeti fájdalmat. Egyikük meg is fogalmazta: a
hallgatónak elkezd fájni a szíve a határokon
túli magyarokért, rádöbben tehetetlenségére,
hogy sorsukba sehol és semmiképpen nem
szólhat bele, nem javíthat, s úrrá lesz rajta az
érzelmi betegség, a romantika kórja, a lekötő,

bénító magyar' szomorúság. Irreálisra cseréli
ez könnyen az oly igen szükséges reális tartást.
Ez a veszély szerintem is fennáll. Hisz nem le
het feledni, hogy az ENSZ-alapokmány az
egyes államok kizárólagos belügyévé teszi a
kisebbségi kérdés rendezését, és persze számí
tásba kell venni az.országok világpolitikai cél
kitűzéseit is, s nem utolsósorban magát a poli
tikát. Mert a politika többnyire nem etikában
gondolkozik, hanem a hatalmi meggondolá
sok törvényei szerint. A történelem igen, a tör
ténelem végső soron az értékek jegyében fejlő

dik, de akinek történelmileg igazsága van, a je
len bonyolult viszonyaiban nem biztos, hogy
igazságának érvényt tud szerezni. S ez egy
nemzettel is előfordulhat.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a jogos sérel
meket el kellene hallgatni. Szólni kell róluk, de
beleágyazva az egyetemes emberi értékek és
érdekek komplexumába, s főleg: alárendelve
azoknak. Ezért tartottam meg az említett elő

adást, ezért érzem lényegesnek az ott elhang
zottakat ; mások következtetésével szemben én
azt akartam kimondani, hogy nem szabad sa
ját fájdalmunkban megrekednünk. A bezárkó
zás könnyen érzelmi szemellenzősséget von
maga után, a valós feladatokat elfedi és torzít-



ja a reális helyzetmegítélést is. Csak az árnya
katlátja s szem elől veszti azt, hogy öntudatra
és örömre is van ok a mai magyar valóság fel
mérésekor. Amerikában élő barátomtól hal
lottam, hogy: jó érzés végre magyarnak lenni.
S ő, aki a fasizmus elől emigrált, nyilván nem
etnocentrikusan gondolkozik, hanem a mai
Magyarország gazdasági, kulturális, nemzet
közi viszonyait is figyelembe veszi, ami ma
gyarságtudatunk szempontjából legalábbis
egyenértékű az etnikai tudattal. A kettőt nem
lehet, nem szabad különválasztani. Az, hogy
büszkék lehetünk' elért eredményeinkre, gaz
dasági előmenetelünkre, hazánk nemzetközi
tekintélyére, mindez erősíti, konkréttá teszi a
nemzethez való kötődésünket. Mai politikánk
épp azáltal szolgálja a magyarságot, hogy el
sősorban nem etnocentrikusan, hanem embe
riségközpontúan gondolkozik és cselekszik.

- Irodalom és társadalom rímű könyvének
tanúsága szerint a felelős, korszerű hazafiság a
mindennapok forradalmiságában ölt testet. De
többen azok közUl, akik ezt a hatvanas években
!Ofvetették - például Gyurkó László - ma már
romantikusnak, s ezért túlhaladottnak tártják
akkori álláspontjukat . . .

- Én nem. Részleteiről lehet vitázni, de a lé
nyegét ma is igaznak tartom. Mindjárt meg
magyarázom, miért. A nemzeti kérdés vizsgá
Iatához én Ady-kutatásaim kapcsán jutottam.
A szabadságharcos hazafiság szerepének fel
ismerése révén kerültem vitába Molnár Erik
nézeteiveI, s a hetvenes évek elején döbbentem
rá, hogy egy rendkívüli félreértés áldozatai va
gyunk: a távlatot, amely előttünk áll, nyíl
egyenesnek képzeljük el. Holott nemcsak' a
múltunk terhes buktatókkal és ellentmondá
sokkal, hanem a jövendőnk is. A szocializ
musnak van egy messze távlata, amelyet nem
fog az idő, hiszen az össz-emberi értékek meg
valósulásának ez az egyetlen reális lehetősége.

A vallás megoldását most nem említem, mert
az az eyilági léten túlra vetíti a végső kérdések
megoldását ...

- Ezzel nem értek egyet. Szerintem a vallási
felfogások jelentős részéből, így a keresztény
ségből is következik egy világi értékrend, sőt

kritikai értékrend. A középkorban a !Oldi sira
lomvölgy emlegetése ideig-óráigalkalmas volt a
lelkek fölötti földi hatalom megszilárditására,
de ma már egyetlen felvilágosult hivő sem esze
rint rendezi az életét.

- Egyfajta kritikai értékmagatartás valóban
következik a transzcendencia jegyében; de egy
pozitív értékrend - szerintem - feltételezi an
nak biztos tudatát, hogy az ember végső prob
lémái csakis itt a földön oldhatók meg ...
Visszatérve a távlatokra: a messzi távlat vitat
hatatlanságához képest a közbülső távlat telis
teli van megoldatlan kérdésekkel. Úgy érez
tem, hogy a messzi távlat eléréséért a közeli
távlat koncepcióját kell kidolgozni és - csúnya.
kifejezés, de nem tudok jobbat --' csinálni. Ama
távoli értékrend jegyében, itt, saját hazámban,
a magam lehetőségei közt. Ezt az egyszerre tá
volra s közelre néző cselekvést nevezem én a
mindennapok forradalmiságának. Az ember
mindig megteheti, ha megvannak az abszolút
erkölcsi értékei, hogy a maga helyén s a maga
törvényei szerint éljen. S erre-nemcsak az em
ber képes, hanem egy nemzet is. Persze lehető

ségeink bizonyos tekintetben, korlátozottak.
A középkori kereszténység, amíg szorongatta
a belső gyengeség. aztán az oszmán vagy az
arab, tehát a külső veszély, rákényszerült vala
miféle aszkézisra, nem tudta kibontakoztatni
önmagát; ezt csak a reneszánsz humanizmusa
hozta el. A szocializmus fejlődését. kibontako
zását is gátolja vagy lassítja a külvilág fenyege
tése. Gondoljunk az észak-dél ellentétre! A
gazdag országok nem könnyen nyugodnak be
le abba, hogya szegények felnőjenek hozzá
juk: meg akarják akadályozni a harmadik vi
lág szocialista fejlődését. S mivel úgy vélik,
hogy ennek avantgardjaa létező szocializmus,
erőiket ellene összpontosítják. Nos, többek
közt ez a fenyegetés kényszerítette az ötvenes
évek kelet-európai államait vagy szorítja ma a
kubai, távol-keleti szocialista rendszereket er
re a bizonyos aszkézisre. A törvénytelenség
- véleményem szerint - egy jogos aszkézisnek

.volt szubjektív, bűnös eltorzitása, meghamisí
tása. De ezt tudva is tagadhatatlan, hogy'
- bármennyire óvakodik is minden torzulástól
- minden aszkézis sebeket okoz, igazságtalan.
Az ész tudomásul veszi, de a szív nem mond
hat rá maradéktalanul sohasem igeni. Mindig

. ott kísért benne az a szenvedés, amelyet Brecht
valaha így fogalmazott meg: "az aljasságra vi
csorgó gyűlölet - is eltorzítja az arcvonásokat.
- Az igazságtalanság miatt érzett haragtól - is
bereked a hang. Oh, kik a nyájasság - számára
akartuk előkészitenia talajt. - még mi sem le
hetünk nyájosak. " Ezt a feloldhatatlan ellent
mondást látva, tudomásul véve arra lehet csu
pán törekedni, hogya tényleg szükséges kere-
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tek kőzött maradjon meg az élet "szigora",
modern aszkézise. Ott ahol az valóban elke
rülhetetlen.

.A. magunk portájára visszatérve: hiszem.
közeli és messzi távlatunkat ebben a nemzet
ben lehet és kell megvalósítanunk. magunk
közt, közösségben: az otthonunkban. Amíg a
világ forrong, nem számit, hogy egy kis nép
fennmarad-e vagy elpusztul. De a békés egy
más mellett élés folyamatában egy kis népnek
is lehet, ha nem is világformáló szerepe. de a
tőrténelern alakulására némi befolyása. Hat
hat a példa. Ehhez azonban meg kell' találnia a
saját helyét is minden vonatkozásban, főleg

szüksége van egy nemzettudatra. egy értéktu
datra ; ezáltal tudatosan s érzelmileg is fölvál-

ILUH ISTVÁN VERSEI

Múltbóli
Nem tudom kinek hívnak
Látom fájdalmat lehel
Bádog-szűrke arcod
Jössz a múltbáli írmag
Mint aki ezen a napon
Leveti magát az ablakon
Az élet placcára zuhanva
Mért sikolt akit szűlnek

Mért sírnak magukra hagyva
Akik megvénülnek

lalhatja azt, ami léte, mai valósága: helyét,
szerepét a történelemben.

Az emberiségnek van egy ősi álma: a haza
találás, az otthon-gondolat. A zsidó-keresz
tény mitológia szerint az ember elindult egy
kertből, a Paradicsomból, s majdan hazatér
ebbe a kertbe. Ugyanez társadalmi szemszög
ből: az ember útnak ered az őskommunizmus

ból, hogy a fejlődés grádicsain át a modern
kommunizmusball lelje meg végső otthonát.
A kettő nem mond ellent egymásnak, ezért ér
hetik cl céljukat közösen hivők és nem hivők a
mai viszonyai között s a jövőben is. Hazafisá
gunk, közös nemzettudatunk is ezt szolgálja.

BÁLINT B. ANDRÁS

Sodródó mélység
Olyan ismerűs ez a szellő

Mintha már láttam volna
Amikor hullámot lépett
A sima tóra

Olyan ismerős ez a hajnal
Mintha a tegnapi lenne
Mintha az emlékeimből

Visszalengne

Olyan ismerős ez a folyó
Mintha én lennék partja
Sodródó mélységeinek
Kavicsos arca

Olyan ismerős ez a vers
Mintha hallottam volna
Mintha valaki súgná
Sorról sorra

Olyan ismerős ez a világ
Mintha hazám lenne
S innen táguina minden
A végtelenbe



POMOGATS BÉLA

MAGYAR SZAVAK TUDÓSA
Szabó T. Attiláról

Az elmúlt évek egyik legnagyobb magyar tudományos vállalkozása - pontosabban ennek a vál
lalkozásnak első eredményei - a bukaresti Kriterion Kiadó gondozásában kerültek a nyilvános
ság elé. Szabó T. Attila terjedelmét tekintve is lenyűgöző munkájára, az Erdélyi Magyar Szó tör
téneti Tár-ra gondolok, amelynek nyolc-ti z kötetre tervezett sorozatából hamarosan megjelenik
a harmadik vaskos kötet. Ki ez a tudós, aki élete alkonyán- tavaly töltötte be hetvenötödik élet
évét - ilyen hatalmas, egy tudományos intézet teljes szellemi erejét igénylő munkára vállalko
zott?

A kolozsvári tudós 1906-ban született a Nagyküküllő megyei Fehéregyházán, a történelmi
csatamező és a Petőfi Sándor csontjait rejtő tömegsir köze/ében. Tanulmányait a kolozsvári re
formátus kollégiumban, majd a kolozsvári egyetemen és a református teológián végezte, filozó
fiával, egyháztörténettel és görög nyelvészettel foglalkozott. Másodéves korában svájci ösztöndí
jat kapott, harmadévesként a skóciaí Edinburgh és St. Andrews egyetemén tanult. Angol tudását
gyarapította, az újszövetségí görög nyelv kutatásával kívánt foglalkozni. Aztán hazatért Erdély
be - miként előtte Apáczai Csere János és Tótfalusi Kis Miklós -, s tudományos pályája egészen
új fordulatot vett. Első mestere a kolozsvári református teológia igazgatója, Tavaszy Sándor, ő
biztatta arra, hogy minél több időt töltsön a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban. A fiatal teoló
gust Kelemen Lajoshoz irányította, aki akkoriban a nagy múltú Erdélyi Múzeum Egyesület le
véltárosa volt. Szabó T. Attila megszerette a levéltári munkát, s ettől kezdve, ha csak tehette,
minden nap eljárt a poros iratcsomók közé.

Egyelőre a pedagógiai pályát választotta, két történelmi hagyományokban gazdag iskola, a
nagyenyedi Bethlen Kollégium.majd a zilahi Wesselényi Kollégium tanára. A fiatal tanár erdélyi
hivatástudattal mélyedt el az enyedi és zilahi hagyományokban, s e hagyományok szellemében
folytatta tudományos kutatásait. 1929-ben jelent meg első tanulmánya az Erdélyi Múzeum
Egyesület XVI--XIX. századi kéziratos énekeskönyv-gyűjteményéről.Ezt számos rnűvelődéstör

téneti, néprajzi és a magyar-román kapcsolat történetét feldolgozó tanulmány követte, közöttük
olyan jellegzetesen erdélyi téma, mint a román nyelv tanítása a gyulafehérvári kollégiumban a
XVII. század közepén. Ígéretes tudományos pálya indult, Szabó T. Attilára szép jövő várt az iro
dalomtörténetírás területén.

Ebből a körből Csüry Bálint személyes és tudományos vonzása szakította ki. A kiváló rtyel
vésszel még egyetemi éveiben került kapcsolatba, majd hívásának engedve, 1929-hen elkísérte
moldvai kutatóútjára a csángók közé. Ekkortájt ébredt érdeklődése a nyelvészet iránt. Nyelvtör
ténettel és helynévkutatással kezdett foglalkozni, első nyelvészeti dolgozatát 1932-ben a Közép
Szamos vidékének határneveíről irta, majd Nagyenyed, Zilah, Dés és Máramaros helyneveinek
történetéről tett közzé tanulmányokat. 1934-ben a Magyar Nyelv cimű folyóirat közölte A hely
névgyűjtés jelentősége és modszere cimű előadását, amely korszerű helynévtudományi kutatáso
kat szorgalmazott.

Ettől fogva hosszú időn keresztül a helynevek gyűjtese és vizsgálata állott munkásságának ten
gelyében. Mint l955-ös keltezésű. Az .Erdélyi Hclynévtiirténeti Adattár" és az erdélyi helynév/w
tatás néhány kérdése cimű előadásábanelmondta, az erdélyi helynevek gyűjtését és feldolgozását
1925-ben kezdte meg. Elsőbben a történeti Erdély egész területét fel akarta dolgozni, késöbb a
Székelyfőldre, a régi közép-erdélyi megyékre és a Szilágyságra szűkitette kutatásait, A sok évti
zedes munka eredményeként hatvanöt doboz cédulaanyaget gyűjtött össze, a többi között Ko ..
lozs, Maros-Torda, Szolnok-Doboka, Torda-Aranyos, Csik, Háromszék, Udvarhely és Alsó-Fe
hér megyék hclyneveiről. A teljes gyűjtemény, amely jelenleg egy kétszobás lakőtelepi lakásban
találhátó, körülbelül hét-nyolcszázezer adatra tehető. A hatalmas tudományos értékű- a törté
nelem- és néprajztudomány számúra is elsőrendű forrást jelentő - gyűjtemény egyelőre kindatla-
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nul áll. Csupán a negyvenes évek közepén látott napvilágot néhány kisebb részlete: Kalotaszeg,
a Kolozs megyei Borsavölgy, a Dobokai-völgy, valamint a Tőki-völgy helyneveiről. Jó volna
tudni, hogy e nagyszabású kutató munka eredménye - aszótörténeti tárhoz hasonlóan - egyszer
majd eljut a nyilvánosság elé.

A fiatal tudós időközben~ hatesztendősvidéki tanárkodás után - az erdélyi magyar művelő
dés központjába, Kolozsvárra költözött: Kelemen Lajos mellett az Erdélyi Múzeum Egyesület
tisztviselője lett: Itt ismerte meg igazán az erdélyi múltat, a levéltári munka fortélyait, azt a: szel
lemiizgalmatjamelyet a régi oklevelek, családi iratok böngészése jelent. Élete nagy részét Ko
lozsvár igen gazdag levéltáraiban töltötte: ahogy másnak a könyvtár, a műhely, az iskola vált
második otthonává, úgy lett az ő második otthona a levéltár. Gyűltek az adatok, lassan megtel
tek az otthon őrzött dobozok, sokasodtak a nyelvészeti, művelődéstörténeti, néprajzi kőzlemé
nyek. A levéltári munka teljes elvonultságot és áldozatos elmélyedést kővetelt. Pihenés gyanánt
Szabó T. Attila Kolozsvár környékét járta családjával; barátaival, s.kirándulásairól mindig nép
rajzi adalékokkal megrakodva tért haza,

Az immár országos megbecsülésrtek örvendö.nyelvtudós 1940~~n,'a .kolbzsván egyetem pro
fesszora, s egy ideig ellátta az akko~ibaJ1 ezervezett Erdélyi Tudományos -Intézet igazgatását is.
Ekkor jelentek meg a kalotaszegi magyarságnyelvével és ,müvelő~éséYel, il bukovinai magyar
szórványokkal, az erdélyi magyar ~épműv~zettel,illetveaz Erdélyi MúzeumEgyesület történe
tével foglalkozó tanulmányai. Számtalan apróbb nyelvészeti cikk, szófejtés, szólásmagyarázat
került ki tolla alól, szerkesztette a történelmi' múltra visszatekintőE"d~lyiMúzeumfolyóiratot,
és Csüry Bálint mellett társszerkesztőjevolta debreceni egyetem gondozásában megjelent Ma
gyar Népnyelv című évkönyvsorozatnak. Munkásságában mind nagyobb szerepet kapott a
nyelvjárás- és szótörténetkutatás.

A második világháború után - midőn az erdélyi magyarság történelmi sorsa ismét fordulathoz
érkezett - Szabó T. Attila a helyén maradt, s továbbra is a kolozsvári egyetem tanszékvezető

professzoraként dolgozott. Egész sereg kiváló nyelvész, a többi között Szabó Zoltán, Gálffy Mó
zes, Vámszer Márta, Vöő István, B. Gergely Piroska tartoztak tanítványai közé. Tanári és tudo
mányszervezőmunkája során jött létre a ma már nemzetközi hirű "kolozsvári nyelvészeti isko
la", amely elsősorban a nyelvtörténeti és tájnyelvi kutatásokban ért el igen értékes eredménye
ket. Ebben az időben teljesedett ki Szabó T. Attila nyelvjáráskutató tevékenysége: munkatársai
val, egész tudományos alkotó közösség együttműködése révén dolgozta fel a Kolozs megyei, a
Fekete- és Sebes-Körös vidéki magyarság, továbbá a moldvai csángók nyelvi helyzetét. Ezek a
munkálatok alapozták meg a Románia Magyar Nyelvjárásai Nyelvtérképe című - jelenlegis fo
lyamatban lévő - nagy tudományos vállalkozást. Ekkor bontakozott ki igazán a kolozsvári tu
dós nyelvtörténeti munkássága is, amely az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár tudományos kon
cepciójának kialakításához, az eddigi kötetek megjelenéséhez vezetett.

E hatalmas tudományos gyűjteménya teljes magyar szókincs történetét tekinti át a történeti
Erdély keretei között oly módon, hogy lehetőleg minden írásbefi, kéziratos forrást tekintetbe ve
gyen. Szabó T. Attila fél évszázadon keresztül kutattaaz erdélyi levéltárakat, régi okiratokban,
családi levelekben, kéziratos feljegyzésekben nyomozva szavaink történetét. Több mint egymil
lió adatot gyűjtöttössze, a XVI. század közepével, az önálló erdélyi fejedelemség kialakulásával
kezdte a gyűjtést, és ,a XIX. század végével fejezte be. Az anyag óriásira növekedett, a munka
szinte végetérhetetlennek, a feladat egyedül kivihetetlennek látszott. Az erdélyi tudós bírta erővel

és türelemmel, l972-ben befejezte a kutatás és szerkesztés munkáját es a Kriterion Kiadó segítsé
gével megkezdte a hatalmas gyűjteménysajtó alá rendezését. Munkáját azóta kisebb munkakö
zösség, tanítványainak baráti gyüIekezete támogatja: remélhető, hogy a tudománytörténeti érte
lemben is kivételes vállalkozás belátható időn belül célhoz ér.

A nyelvészek valóságos "aranybányát" találnak benne: adatok, szóalakok, nyelvi tények egész
seregét tudják majd hasznosítani anyanyelvünk történetének, szavaink múltjának kutatása so
rán. Bizonyosnak tekinthető,hogya szótár fel fogja lendíteni a nyelvünk történetével foglalkozó
munkálkodásokat. Ámde nemcsak a nyelvtudomány művelői forgathatják sók haszonnal és
gyönyörűséggel a testes köteteket, Szabó'T. Attila művébenmindenki értékes társra talál, akit
érdekel szavaink történelmi sorsa, anyanyelvünk élete. Ezek a kötetek valósággal a múlt üzenetét
közvetítik számunkra, a magyar nyelvterület egyik legnagyobb és legszebb tartományának szel-
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lemét mutatják. Egész múzeumra való régi eszköz, tárgy és anyag támad fel a szemünk előtt, egy
eltűnt régi világ köznapi fogalmaival ismerkedünk. A szavak múltja és históriája nem csupán
nyelvtörténeti érdekű: a régi levelek, periratok, lajstromok és okmányok sárgult lapjai nemcsak
anyanyelvünk történetét beszélik el, hanem népünk és művelődésünkmúltbeli életét is. A Szó tör
téneti Tár úgy is olvasható, akár egy gazdag, kimeríthetetlen történelmi és művelődéstörténeti

enciklopédia: a használati eszközök, a művelődési formák, a társadalmi szokások alakulásával,
a vallásos élet hagyományaival ismerkedik meg az olvasó. Ahogy rálapozunk egy-egy fogalom
ra, a szótörténet köre valósággal kitágul, tárgytörténetté, művelődéstörténettéválik. A tények és
adatok gazdagsága és a szerkesztő kéz gondos munkája következtében széles körű, látványos pa
noráma rajzolódik ki anyanyelvünk szavai köré.

Ez a munka a jelenben is tovább folyik: Szabó T. Attila ma is a levéltárban tölti idejének te
kintélyes részét, kiegészíti a szerkesztő munka során kezébe kerülő részleteket. Közben rendezte
sajtó alá kutató munkájának más eredményeit is. Nyelvészeti, néprajzi ésművelődéstörténeti ta
nulmányaiból öt vaskos kötetet adott közre: 1970~ben az Anyanyelvünk életéből, 1971-ben A szó
és az ember, l 972-ben li Nyelv és múlt, 1980-ban a Nép és nyelv, végül l982-ben a Nyelv és iroda
lom című gyűjteményeket. Ezek a könyvek átfogó módon foglalkoznak a magyar nyelv kutatásá
nak különféle területeivel a szótörténettől a nyelvjárástörténetig. A nyelvész munkája erősen a
nyelvi valósághoz kötött: Szabó T. Attila sem merész elméletekkel, hanem adatokban rendkívül
gazdag tanulrnányokkal alapozta meg tekintélyét. .

Gyűjtő és kutató munkája sohasem igazodik csupán a tudomány érdekeihez, tevékeny élete
során nemcsak tudományos feladatok vezérlik, nagy emberi és erkölcsi célok is. Népének törté
nelmi tudatát, nemzeti identitását, szülőföldjénérzett otthonosságát akarja erősíteni. Midőn Ke
lemen Lajos születésének százados ünnepén szép előadással adózott mestere emlékének, a többi
között a.nagy előd hűségéről beszélt: .Szígorú erkölcsi elveiből természetszerűenkövetkezett jel
lemének egy említetlenül nem hagyható vonása: a hűség. Ez, amellett, hogy emberi kapcsolatait,
rokonságával, barátaival szemben való magatartását határozottá, szilárddá tette, biztosította ra
gaszkodását népéhez és azokhoz az intézményekhez, amelyekbe beleszületett vagy amelyekhez
élete folyamán a hajlam vonzotta vagy a hivatástudat kötötte." Ei a hűség hatja át Szábó T. At
tila emberi egyéniségét és tudományos munkásságát is: hűség népe és népének igazi történelme
iránt.

Mint egykoron ...
Reped a jal,
omlik a kő.

Össze tanakodik
tizenkét építő.

"Térjetek meg
földetekre
hozzátok el
öletekben
utolsó kincsetek!"

El is hozzák délig,
befalazzák estig.

Feszül a váz,
házgerinc.
Megépült egy
vár. Megint . . .

JUHÁSZ GÁBOR
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És írni kell
A hetvenéves Hegedüs Gézának

Csak betű legyen, betű, abból is sok
s ho egy könyv von is, de az szép legyen:
il/éhen derengjenek föl a titkok,
váljék képpé az, ami képtelen.

Boltozatos könyvtárak homályában
bolyongtunk, vékonylábú kisdiák,
mászkáltunk mindenűtt, ahol csak sár van.
gylÍjtöttünk gombot, reklámcédulái.

Olvastunk árjegyzéket, vad riportot,
Robinzont --- magunk is Robinzonok;
Lestűk, ahogy az éjszaka kibontott

hajában aranyló csillag-betűü

mutatja föl s a Vénusz is lobog,
maid minden hirtelen a fénybe tűnik,

2
majd minden hirtelen a fénybe tűnik

és írni kell, mert vár a nyomdagép;
eszméinket ólombetűkbe szűrik,
minden szavunk fehér papíron ég.

Mondhatnok : "intellektuális játék";
a vers csak .per similitudlnes"
s a lantos ha a dörgő ég alá lép,
villámló húrba csap, akkor mi lesz?

Ha egyszer négyszemközt a mindenséggel
megtorpan és ajkára forr a szó,
látja, hogy körülötte mindenki térdel,

remeg, a látamásba belesápad
apokalipszisnek is mondhatá -

ahogya reszketű cseresznyefákat



3
ahogya reszkető cseresznyefákat.
Ó szomvűség, Európa Iciizepén
csillaggal aggatja telea század,

-de nem aranysziivésűvel, szegény,

paplrbát vágott, foszló csillagokkal
II sötétség végsiJ óráiban,
dermeszt/i hidegben tűzzel, gyilokkal.
hetűvel is, ha öl, akármi van.

Fölrezzentünk a suttyó szélfúvásra,
hová lettek a régi istenek,
tavasz jött, havak-jegek olvadása.

réviiletben fogant zsoltárok, versek,
szo-boldogság ~ a vérben is remeg.
Hal/ottuk, hogy a szú II fában perceg.

4
Hallottuk, hogy a szú a fában perceg . . .
és igy telt volna el a hetven év,
nekem "csak" hatvanhat, de minden percet
följegyeztek a gyertyás gesztenyék,

akkor is, ha a győri Sárkánylyukban
emeltük egymásra a móri bort,
vagy jóval később -- mert mi mindig útban -
a Kis Füstösben, Garibaldi volt

kedvenc tanyáján szóltunk Felicéűek:

Signore, ecco, Frascatit ide!
Rákóczi nyelvén zendült föl az éne/c.

Kínáltam neked jenki cigarettát.
Pipáztál csak: Néztél a semmibe.
S fölsóhajtottál: Istenem Visegrád!

5
ffjlsóhajtottál: Istenem, Visegrád ...
Zsuzsád bólintott, könnyes lett szeme.
Köröskörül a Hét Halom .figyelt rád
s a mitológia száz istene,

mindenekelőtt Héliosz Napisten.
Dehát, ugye, nem vettük komolyan.
Kiiltészet! - ennél szebb szo nincsen.
Koccintottunk rá egyként, boldogan.

Nyolcvan könyv hogy férhet el hetven évben
és jobbára vaskos, szép kötetek.
Alkottál megszál/otton és merészen,

ahogy, remélem. egyszer én is irok,
ha vén Kronosz lazítja övemet.
Csak betű legyen, betű, abból is sok.



HAJDU D. DéNES

EGY KÁSZONSZÉKI MESEHéSs
SZAKRÁLIS NÉPRAJZ' KAPCSOLATA

A volt Csík vármegyei Kászonszék vidéke földművelésre szűkös lehetőséget nyújtó, keskeny hegyi
medence Kézdiv4sárhelytől északra a Csíki havasokban; a magyar nyelvterület legkeletibb kies
szeglete a Kárpát-medencében. Orbán Balázs szerint .a népességfő foglalkozása a deszka- és zsin
delymetszés, mel/yel nagy kereskedést űznek, a cserevásár által szerzik be életszükségleteiket, mert
kevés művelhető földjük van". A XIX. századot megelőzőenpedig - amikor a csekély kiterjedésű er
dőir{ások még nem kerültek havasi gazdálkodás alá - az erdőkitermelés a lakosság egyedüli élet
fenntartási lehető~ége volt. Folklorisztikailag a kevésbéfeltárt tájegységek közé tartozik. Népmű
vészetériJl monográfiában adott hírt a Kás-Szentimreí-Nagy, ismert erdélyi magyar etnográfus
trió, de folklóralkoiásai szinte. teljesen ismeretlenek. Csupán ízelítő jutott el belőle hozzánk Bartók
Béla és DomokosPál Péter gyűjtéséből. A hatarainkon túl élő egyik jeles folkloristánk, Faragó Jó-

. '. \
zsefa Romániai magyar folklórgyűjtés vázlatá-ban részletesen, tájegységi és műfaft bontásban
rögzíti, hogya Román Folklór Intézet Kolozsvári Osztályának Folklór Archívuma mennyi és mi
lyenműfajú alkotásokat gyűjtött, regisztrált eddig Románia magyarlakta területein. Ebből megtud
hatjuk: az összegyűjiött 4292prózai alkotás közül mindössze egyetlen darab származik Kászons
székből. .

Kiizismert: a népi tudatmessze tovatűntszázadok népi kultúrkincset Kt:pes megőrizni, érintetlen,
ősi tisztaságában átmenteni ajelen számára. A történelmi múlt rétegeikítörülhetetlenül rakódtak le;
ebben a termékeny tudatban, s a mélyben kristályosodó gyémántjai napjainkban is felszínre hozhas
tók; ma is fényes csillogással adnak hírt az. egyszerű, jámbor emberek mindennapi életének ősi tu
datvilágárál. Különösen sokszínű és gazdag az erdélyi és moldvai magyarság folklórkincse .. egye
dűlállá értéke nemcsak II magyarságnak. hanem az összeurópai népi kultúrának is. A magyarság
egységes tömbjétől évszázadokkal ezelőtt elszakadt selszigetelődöttcsángámagyarok, és a hegyes
völgyes székelyföldi tájak bezártságában élő székelyek között járva, még napjaink gyűjtői előtt is
sűrűn felcsillannak a népi kincsek, ~öztük népi hitéletünk tiszta fényei is.

Az elmúlt év nyarán (1981) Kaszonban jártam. Itt ismerkedtem meg Bándi Lajos 85 éves ká
szonfeltizi.má-is dolgozó egyéni gazdával. aki néhány sajátos szépségűmesévelörvendeztetett meg:
a meséket a századelső évtizedében itt tanulta a völgyben. Köztük a hagyományos Borsszem Jank/>
és Babszem Jankó típusok kászoni variánsát, a TökmagSimont mesélte el. Variációs különlegessé
ge és a szikár, nyelvi szépséget rejtő meseanyag feljegyzése után, kérdést jelentett számomra az
Európa-szerte ismert népmesehős utonevének átalakulása. Vajon milyen kapcsolat van a mesehii«
karaktere ésa Simon utónév között? Mi indította a helyi népi képzeletet. alkotókészséget, hogy az
ismertmesehds alakját átformálja?

Tudott, hogyanagyerejű ijjúmesemotívuma már a honfoglaló oseink mesekincséhez tartozó Fe
jérlójia népmesénkben is előfordul. A népi képzelőerő által új elemmel megtöltött, módosított mese
szerkezet és mesehőskarakter. s kiválta Simon név azonban keresztény jegyeket visel magán. Meg
engedhet6 következtetés: az ősi mese évszázadokkal ezelőtt, a székely vallásos tudatban nyerte el
mai alakját, mondanivaioját. A bizonyítást Bálint Sándor adja meg szakrális néprajzunk páratlan
jelentőségűösszefoglaló munkájában, az ünnepi Kalendárium-éca. Mit jegyzett fel Bálint Sándor
Simon apostd népikultuszárol? ,,Ismertetőjeafűrész, mert legendájának egyik változata szerinr ez
volt vértanúságának eszköze. Ez~rt különösen ajavqgók tisztelték védőszentül. Ennek ugyan eddigi
tudomásunk szerint. nincs biztos hazai nyoma, de számos erdővidéki patrocinium miatt minálunk
sem lehetett ismeretlen." M egem/íti még: a Simon-kuituszra utalhat a Kászonszékhez közelfekvő
Cslkszentsimon helységnév és Csíkcsatószeg patroclniuma. .

Íme egy újabb adat: Bálint Sándor feltevését az alábbi kászonszéki népmese is megerősíti.
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A Borsszem Jankó kászoni variánsa, a Tökmag Simon arra enged következtetni. hogya székelység
nél- s különösen a csíki katolikus székelyeknél, akiknek az erdűmunka, a.favágás régenegyedűli

foglalkozásuk volt - orális hagyományban is erősen élt és közvetett mádon máig hatóan él II Simon-
kultusz, a favágók védőszentjének tisztelete. .

Székely és csángómagyar folklórkincsünk gondos elemzésével további értékes információkhoz
juthatunk a keleti magyarság középkori népi hitvi/ágáról. .

A mesét minden stilizálás nélkül, Bándi Lajos eredeti előadásában.jegyeztem le.

TÖKMAG SIMON

Jó gazdaember vót, s magtalanvót, Nem vót gyermeke. Hát töpröngöttek a feleségi
vel, hogy mit tugyanak csinálni : nincs gyermekük, s mi lesz velük öregségükre. Elha
tározta, hát: elmegy világgá, hogy szerez ő egy gyermeket.

El es ment, s egy olyan helyre talált, hogy kapott egy olyan forma gyereket: hat
esztendős vót, kicsipke vót. Asztmondták a szülei, aszt örökbe adják neki:

Ehozta. Az a gyermek nőtt nála, de kicsit nőtt, s enevezték a faluba Tökmag Si
monnak. Nohát nőtt a gyermek nála, nőtt, nőtt, akkorára nőtt, hogy bizony csak
akkora vót, mint egy tökmag.

Eccer asztán Simon összeveszett a fogadott apjával, s ement világot próbálni.
S békerült egy királyi udvarba. A királynak sok cselédje vót, Rengeteg sok munka
vöt és dolog vót. Simon szorgalmas vót, a király hát megtette bírónak; a cselédek fö
lött ő rendelkezett.

Nohát addig rendelkezett, míg százhúsz szekerrel ekütte a király: mennyenek az
erdőre és hozzanak fát. Simon olyan erős vót,a fát úgy kihúzta gyükerestül, mint a
kendert, hogy kinyűvik. S ez a tökmag gyermek mind a százhúsz szekeret fával meg
rakta, a fát gyükerestül ferakta.

Hazahozták a fákat, s akkor ijjett meg a király, hogy milyen erős ember ez! Pedig
akkora vót, mint a tökmag.

Gondokozott a király, hogy ezt ki kellene használni. Vót egy haragosa neki.
S gondóta úgy csinálja: eküdi, s a haragosát megvereti vele. Simon el es ment a ki
rály haragosához, s felszólitotta, hogy birkozzanak meg.

- Mit akarsz magad, velem megbirkózni? - aszonta a király haragosa. _. Úgy
csaplak fődhöz, hogya fődbe belésüjjedsz!

~. Hát próbáld meg!
Összefogodoztak. S úgy vágta fődhöz a király haragosát, hogy az ódaibordája az

összes bétörött.
Erre aszonta Tökmag Simonnak: - Annyit fizetek neked, amennyit' ke, csak ki ta

karogy a tanyámról, s ahol én itt létezem. Emenny innen!
Csomó aranyat összeszedett, s Simont felpénzelte, csak mennyen el onnan tőle. El

es jött onnatt, s elment haza a királyhoz. Ott emondta, hogy mennyi aranyat kapott
ne, s mindenfélét.

- No - aszongya a.király -, az ördögök immár most akarnak templomot épiteni, s
aszt kellene - aszongya - sz~rteve.mi. Hogy tudod szerteverni ?

- Szerteverem én, ne töröggyön semmivel.
Simon el es ment.
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Az ördögök nekifogtak. hogy épitsenek tomplomot. Simon oda ment. S az ördö- .
gök hijába szabadkoztak: négy ördöggel belédugatta az ujjat négy kereknek a kerek
szeghelyébe. Osztán jó speciál lovai vótak, ő lett a kocsis, s a négy lovat hajtani kesz
te. S úgy hajtotta, hogy a ördögöknek az ujjuk leszakatt.

No osztán ezeknek a fejedelmik cs adott egy csomó pénzt, csakhogyengeggye sza
badon az ördögöket. Hogy tuggyanak dógozni.

- Ha templomot épitkeztek, reátok ontom! - monta nekikSimon, s el es jött haza.
Dc abiz mire hazaért, az ördögök a templomot felépitették. S mikor később el

ment hozzájuk, s meglátta a templomot, az ördögök éppen bé vótak gyülve. Hát rá
juk ontotta a templomot. Az ördögök nem tuttak semmit se csinálni!

Az után nincs ördög.
Simon hazament, s jelentette-a királynak: - Ne félj - aszongya -, felséged, nem

fognak bántani téged az ördögök. Ide nem jönnek bé többé a te országodba.
Ijjen erős vót Tökmag Simon.

TUDOR ARGHEZI

Remeteének
(Duhovniceasca)

Micsoda éjszaka: vastag és nehéz!
Valaki megkongatta a világ fenekét.
Van ott valaki, vagy csak nekem rémlik?
Ki járkál ott lámpafény nélkül,
Holdvilág nélkül, gyertya nélkül?
Most heleütközött egy fába.
Ki jár ott zajtalanul, nem hallszanak a léptek,
Mint egyelbitangolt lélek?
Ki vagy te ott? Felelj hát!
Honnan jöss;: és hogyan tudtál hejönni?
Anyám, te vagy? Jaj,félek!
Édesanyám, kicsi anyám!
Elúntad magad a föld alatt ?
Itt senki sem maradt.
Mind elmentek, miáta te elmentél,
Mind elpihentek, mint te, mindre leszállt az éj,
Mind meghaltak, de egészen.
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Bundás is fi"j(/órdult
. ls lerogyott. Nem terem a kukorica.
Kiszáradt a bazsalikom meg a dudva.
Az ereszrűl elszálltak a galambok
S a fecskék is mind itthagyták a házat.
A köpűk üresek,
A nyár/ak veresek.
A falak leomlottak, a kerítés elkorhadt . . .
Hé, ki vágta át ott az udvart
S ki állt meg 'itt ?
Mit akarsz? Ki vagy?
Hogy szotlanu! s látatlanul jársz, akár a mcsében?
Itt nem lakik senki sem,
Megvan húsz éve is.
Magam ide húlltam, ellep a kő s a tövis.
Meghalt itt a házszám is a kapun,
A/eg a csengő, meg a zár, meghalt a kulcs.

Lehet ám, hogy Ki-tudja Kicsoda . . .
Aki még sosem volt és aki eljött ma
És rám tekint a vaksotétcn át
Sff-iemben minden gondoldtot lát.

Hé, k i az ott, sötétre vált ruhában?
Ki vájja a falat eleven húsával,
Saját ujjával, mint egy szeggel,
Hogy foljajdulnak rá az én sebeim?
Kicsoda ez az elcsigázott hazátlan?

A nyelvem mint a hamu a számban.
Nem birok tovább menni.
Szomjazom. 5fzomszédom, nyisd ki.
Nézd, itt a vérem, itt a glória,
Itt II kezem s a méreg ita/a.
Megszoktem a Keresztrő/.

Végy karodba s rejts el a szeműk eliil.

(Fordította LÜKŐ GÁBOR)
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AVIGILIA
GALÉRIÁJA

Csiby Mihály
grafikái

Az idén 60 éves festő- és grafikusművész az
Iparművészeti Főiskolán Leszkovszky György
növendéke volt. Útkeresésében döntőnek bi
zonyult, hogy az Erdészeti Tudományos Inté
zet alkalmazásában közel került a mikrovilág
hoz: több ezer rovar képét rajzolta meg (raj:
zolja ma is), s a mikroszkopikus metszetek
szín- és formagazdagsága megnyitotta szemét
a makrovilágra, többek közt a modern egy
házművészetrer amelyben a teilhard-i gyökerű

gondolkodás vezeti. "A modell - a rovar
- már mint asszociációt ösztönző képmotívum
szerepel" munkáiban - írja Kovács István, a
Természettudományi Múzeum főigazgató-he

Iyetteseegyik kiállításának katalógusában -,
bennük "expresszív erővel bontakozik ki az
élő természet vizuálisvarázsa és a művész gon
dolatvilága, melyek együttesen adják a művek

intellektuális tartalmát."
Művészetében a tartalmi modernség domi

nál. A régi mesterek iskolája, amely az anató
miát, a proporciót vagy a szerkezetet helyezte
előtérbe, elsősorban a festő háború előtti

munkáin éreztette hatását: a tárgy tökéletes
konstruktív értelmezéséből kiindulva a mű

vész a színhez-kompozícióhoz társuló fantázi
át tartotta fontosnak. Mivel a legújabb képző

művészet a belső látásnak ad előnyt, ő maga is
a rajzot - úgy tűnik - legtöbb esetben másod
lagosan értelmezi, de kompozícióinak erős

szerkezete továbbra is megmaradt.
A változás Csiby munkásságában 1964-től

figyelhető meg. A Budapest belvárosi plébá
niatemplom arkusz-freskóinak pályázatára
beküldött, díjnyertes tervén, amelynek köz
ponti alakja a Maiestas Domini, a szintetikus
művészetben szerepet játszó megvilágítás
technikát követi; lényegea városi ember fény-

élményéből fakadó láttatás, vizuális felfede
zés. Nem tesz mást: a mondreni tiszta konst
ruktivizmust követve játszik a vonalakkal,
melyeket aztán figurálisan köt össze. A fehé
ren-feketén felragyogó "esti" képeket végűl

színnel tölti lmeg.
Teilhard-i fogantatású ihletének másik szép

példája a ,romhányi templom-freskók közül
(1966--67) az Engedjétek hozzám a kisdedeket
témájú kép. A művész más, a megújuló hazai
egyházművészetet gazdagító alkotást is ma
gáénak mondhat (Kálló, Erdőtarcsa, Újszil
vás, Nagyoroszi stb. templomaiban), de alko- .
tásai között 'nem hanyagolhatók el a kisgrafi
ka műfajába tartozó, évszázados hagyomá
nyokat követő művészi szentképek sem, me
lyeknek barokk kori előzményeiről- devóciós
funkciójukon túl- éppen artisztikus értékeiket
elemezve írt legutóbb könyvet Szilárdffy Zol
tán plébános, művészettörténész (a munka az
Akadémiai Kiadó gondozásában fog megjelen
ni). Csibyt az Ecclesia Kiadó 1977-ben bízta
meg új szentképek tervezésével, melyekből az
óta több sorozat látott napvilágot. Kisgrafikai
munkásságának, illusztratív készségének, for
makultúrájának szép bizonysága az ugyan
csak az Ecclesiánál kiadásra váró új imádsá
goskönyv több metszete, amelyek bizonyára
művészi pályájának új útját jelölik ki, elsősor
ban a kisgrafikában, ahol eddig is nemzetközi
elismerést szerzett.

Sikeresek voltak - a hazai mellett - külföldi
(csehszlovákiai, NDK-beli, svájci, ausztriai)
kiállításai is. Tárlatain főként természet ihlette
rajzai, ex librisei szerepelnek, de szívesen Ire
szít nemzeti történelmünket fölelevenítő linó
és fametszeteket, a hazai tudománytörténet
nagyjait bemutató portrékat is. Csiby Mih~
pár évtizedesmunkássága után sem sorolható
az ismert művészek közé. Mégis, reális opti
mizmusát mi sem jellemezhetné jobban annál
a gondolatnál, melyet - egyházművészetröl es
vén szó - e sorok írójának mondott: "Mit te
hetek magam? Várhatom az emberek jó vagy
rossz indulatát. Csak a figyelmet hívhatom fel,
valamiféle izgalmat kelthetek, hogy a néző a
sok könyv közül végül is kiemeljen egyet, vi
gasztalódjonbenne, példájával próbálkezzék
csillapítani a gyűlöletet."

TÓTH SÁNDOR







BÁNK JÓZSEF érsek-püspök

A PÁPAI ENCIKLIKÁK ÉS JELENTŐSÉGÜK

A pápától származó körleveleket, ha azok egyik-másik, vagy pedig valamennyi keresztény e~y

házhoz szólnak, görög kifejezéssel enciklikának hívjuk. Ilyen volt például Péter apostol első leve
le, amely a kisázsiai .Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, (Kis-)Ázsiában és Bitiniában"
lévő egyházközségekhez (1,1) szólt. Ilyen volt a Polikárp püspök vértanúságáról szóló:ősegyházi
irat a katolikus egyház valamennyi egyházkiizségéhez,

Általános, vagyis mindenkihez szóló és mindenkire vonatkozó jellegük miatt ezeket már a II.
és III. században "katolikus leveleknek" is hívták. Így nevezte Eusebius egyháztörténetíró a ko
rintusi Dioniziosz levelét is (Hist. eeel. IV. 23.). A IV. században pedig Sándor alexandriai patri
archának (313-328) az összes, és Szent Athanáznak valamennyi keleti püspökhöz intézett írása
enciklika volt.

Figyelemre méltó az V. századból való Codex Encyc/icus, amely 41 körlevelet tartalmaz I. Leó
bizánci császártól, Nagy Szent Leó pápától és számos zsinati püspöktől. Evagrius szír egyháztör
ténetíró (536-600) szerint ezek "úgynevezett enciklika-gyűjteményből' valók (Migne, PG 86,
2532). Pápai dokumentum megnevezésére az enciklika szót kifejezetten a VII. századtól használ
ják. I. Márton pápa 649-ből származó latin-görög levele, amelyet a karthágói egyházhoz intézett,
az "encyclica nostra epistola'l-ról, vagyis "a mi körlevelünk"-ről szól (Migne, PL 87, 147). Sok
más pápai levélis született az első nyolc században, amely mind körlevélnek minősült, anélkül,
hogy az enciklika megjelölést használták volna.

Az enciklika elnevezést valójában XIV. Benedek, a nagy jogász-pápa éleszti fel újra, aki
I740-ben lép trónra. Csupán hét bulláját nevezte enciklikanak. Az utána következő hat utóda 73
esztendő alatt csak hét pápai körlevelét nevezte enciklikának. XVI. Gergely pápa idejétől kezdve
lesz mind gyakrabban használatos az encíklika elnevezés. XVI. Gergelynek tizenhat ilyen körle
vele volt, IX. Piusnak pedig harminchárom. XIII. Leó pápa negyvennyolc enciklikát adott ki,
Szent X. Pius pápa tízet. Az I. világháború idején XV. Benedek pápa tizenkettőt, XI. Pius har
mincat, XII. Pius viszont huszonhárom enciklikát és tizennyolc epistola enciklikát.

A XIII. Leó előtt megjelent hatvanhárom körlevél hivatalos neve epistolae encyclieae volt,
mindössze kettőt neveztek litterae encyc/icae-nak. Először XI. és XII. Pius tett jelentős különbsé
get e két körlevélforma és -elnevezés között. Ök Littera encyc/icd-nak azt a pápai körlevelet jelöl
ték, amelyik az egyetemes egyházhoz szólt, és amelyekben- jelentős tartalmuk miatt - nemrit
kán "apostoli teljhatalmuk ra" hivatkoztak a pápák. Az epistola encyclicá-t viszont a püspökök
nagyobb csoportjához intézték.

Eleinte kizárólag latin nyelven iródtak, kivéve XI. Pius pápának a világhírű Mit brennender
Sorge (1937) körlevelét, amely a hitlerizmus veszélyére német nyelven hívta fel a németség és az
egész világ figyeimét.

Az enciklikákat régen is, ma is a körlevél kezdő szavaival szokták idézni, melyek rendszerint
egyúttal a tartalmukat is kifejezik.

Az utóbbi fél évszázad nevezetesebb körlevelei :
Divini illius Magistri (1929. dec. 31.) az ifjúság neveléséről; Casti connubii (1930. dec. 31.) a ke

resztény házasságról; Quadragesimo anno (1931. máj. 15.) a szociális társadalmi rendről; Char i
tate Christi compulsi (1932. máj. 3.) Jézus Szíve engeszteléséről. Vigilanti cura (1936. jún. 29.) az
erkölcsi világnézetről; Mystici Corporis (l943..jún. 29.) az egyház kegyelmi valóságának kifejté
se; Divino ajJlante Spiritu (1943. okt. 30.) irányelvek a szentírástudomány műveléséről; Mediator
Dei et hominum (1947. nov. 20.) a szent liturgiáról; Humani generis (1950. aug. 12.) a téves hitbeli
nézetek cáfolata; Fulgens corona gloriae (1953. szept. 8.) az Immaculata dogma 100. évfordulójá
ra ; Hauretis aquas (1956. máj. 15.) Jézus Szíve tiszteletéről; Mater et magistra (1961. máj. 15.) a
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társadalmi fejlődésről; Pacem in terris (1963. ápr. ll.) a világbéke egyéni és társadalmi feltetelei
ről.

VI. Pál nevéhez fűződik: Ecclesiam suam (1964. aug. 6.) az egyházról; Mysterium Fidei (1965.
szept. 3.) az Oltáriszentségről; Populorum progressio (1967. máj. 26.) a modern társadalmi fejlő

désről; Sacerdotalis coelibatus (1967. jan. 24.) a papi nőtlenségről; Humanae vitae (1968. júl. 25.)
a keresztény házassági etikáról ; Octogesima adveniens (1971. máj. 14.) a szociális kérdésekről, a
Rerum novarum 80. évfordulójára. '"

II. János Pál nevezetes enciklikái : Redemptor hominis (1979. márc. 4.) a megváltásról és a meg
váltott emberről; Dives in misericordia (1980. nov. 30.) az irgalomról és az igazságosságról; La
borem exercens (1981. szept. 14.) a munkásról és a munkáról, a Rerum novarum 90. évforduló
jára.

Megjegyzendő,hogy a pápák nemcsak enciklikákat írtak, hanem más lelkipásztori, világnéze
ti, hitelvi intézkedést és irányítást is közreadtak. E~eket bullának, dekrétumnak, apostoli konsti
túciónak, instrukciónak, motu propriónak, apostoli buzditásnak. üzenetnek, apostoli felhívás
nak, szózatnak stb. nevezik. Ezek egyike sem ér fel az enciklikák elvi jelentőségével, amelyek ál
talában nemcsak a katolikus hívekhez szólnak, hanem az egész világ közvéleményéhez.

Az enciklikák elején mindig jelezték, s ma is jelzik, hogy kikhez szólnak a körlevelek. Régeb
ben így: "Tisztelendő testvéreknek, a patriarcháknak, primásoknak, érsekeknek, megyés püspö
köknek, akik az Apostoli Székkel békességben és közösségben vannak." Már XXIII. János pápa
egyszerűsítettea címzést. VI. Pál és II. János Pál pápa "Tisztelendő Testvéreinek és Szeretett
Gyermekeinek üdvözletét és áldását küldi" az enciklikával.

Mivel a pápai jogkörhöz tartozik, hogy "az egyetemes egyház valamennyi pásztorút és hívét
akár egyenként, akár összességében tanítsa és irányítsa", azért az enciklikák engedelmességre
köteleznek "nemcsak hit és erkölcs dolgában, hanem az egyházi vezetés és fegyelem tekintetében
is" - mint azt már száz évvel ezelőtt az I. vatikáni zsinat is hirdette (Danzinger, 1827). Ennek
megfelelően különbséget teszünk tanitá és egyházfegyelmi enciklikák között. Nagyobb tekinté
Iyüknél fogva messze kimagaslanak azok a hittani és erkölcstani kérdéseket taglaló enciklikák,
amelyek az egyetemes egyházhoz szólnak. Ezekben a pápa mint az egyetemes egyház pásztora és
tanítója nyilatkozik. Kivételes esetekben az enciklikák "zsinati" jellegűek, amikora pápa ily mó
don mint a püspöki zsinatok feje közli a zsinat határozatait. Szokásos volt azonban a pápa olyan
egyéni és személyes irata is, amelyet a püspökökhöz intézett, ahogy VII. Pius megokolta, "hogya
testvéreket megerősítse" (Bull. Rom. 35,25). Ma is éppen úgy, ahogy Jézus Krisztus feladatául
tette Péter apostolnak az utolsó vacsora után: " ... és te egykor ... erősítsd meg testvéreidet"
(Lk 22,32).

Az enciklikák tekintélye lényegi céljukból folyik: "hogy az egész világ hitben egységes legyen"
- mint Nagy Szent Leó pápa írta (Pl 54,799). Ugyanezt hirdette pár évtizeddel előtte Szent Ágos
ton is: "Az Isten átadta az igazság tanítását az Egység Katedrájának" (Migne, Patr. Lat., 33,403 j.
A tanító enciklikák egyébként a pápá:k rendes tanító tisztségének megnyilvánulásai. Többnyire
nem csupán az egyházhoz szólnak, hanem .minden jóakaratú emberhez" - mint XXIII. János
pápa írta Pacem in terris kezdetű enciklikájában.

XII. Pius pápa a híres Humani generis kezdetű encíklikájában I950-ben kifejtette, hogy a hívek

• Lukács Józselje1es marxista filozófus A katolikus szociális tanttás sors(ordulói-ról írt mélyenszántó is
mertetésében (Népszabadság. 1981. június 2-i szám, 4. old.) korrekt tanulmányozásta méltatja a Rerum
novarum kezdetü pápai enciklika szociális irányelveit. Ennek a pápai enciklikának kilencvenéves távlatait
és hatását szemügyre véve írja: "XIII. Leó körlevele már címében is arra utal, hogya katolikusok figyel
mét az .új dolgok' helyes megértésére kell összpontosítaní ... Tudomásul veszi a munkáskérdés jelentősé

gét, a bérharcot és a sztrájkokat, erkölcsileg elítéli a .vagyon' és a jólét felhalmozását olyan körülmények
között, amikor a munkás nem jut ,igazságos és rnéltányos' bérhez."

"A Rerum novarum alapjában véve olyan gazdasági és szociálpolitikai reformkoncepció szükségességére
is utalt, amelyhez hasonló elképzelések felvázolásáíg - más eszmei alapon- a polgárság közgazdászai és
politikusai csak évtízedekkel később jutottak el."

"Ezt a reformot a pápa Aquinói Tamás természetjogkoncepciója alapján gondolja el ... A Rerum
novarum negyvenedik évfordulója éppen a nagy gazdasági válság éveire esett. XI. Pius enciklikájának
hangja ennek megfelelően a kapitalizmus bírálatában némileg élesebbé vált."

594



milyen tekintélyt tulajdonitanak az enciklikáknak : "Nem szabad úgy vélekedni, hogya körleve
leknek úgysem kell engedelmeskedni, mivel hogy a pápák nem azokon keresztül gyakorolják a
legfőbb tanító hivatalukat. Sőt ellenkezőleg, épp e Tanítóhivatal rendes megnyilatkozásai azok,
rá vonatkoznak Krisztus szavai: »Aki titeket hallgat, engem hallgat« (Lk 10,16)... Ha a pápák
kifejezetten valamelyik hosszabb idő óta vitatott kérdésben állást foglalnak, akkor mindenkinek
világos, hogy a pápák akarata és szándéka szerint ez már nem lehet többé szabad vitatkozás tár
gya a teológusok között" (Denz. 2313). Az enciklika tehát pozitív benső hozzáállást követel, mi
vel tanítása nem más, mint a Tanítóhivatal hiteles nyilatkozata.

Elméletileg az is elképzelhető, hogy a pápa minden további nélkül csakis az enciklikán keresz-
tül gyakorolja tévedhetetlen tanító tevékenységét. Ehhez négy előfeltétel kell:

I. hogy a pápa, mint az egyház legfőbb tanítója,
2. legfőbb apostoli teljhatalma erejével,
3. hit és erkölcs dolgában,
4. végérvényesen és kötelező erővel definiáljon.
Ez a négy követelmény rendszerint azonban nincs meg az enciklikában. Ha az enciklikák nem

is nyújtanak tévedhetetlen tanítást, autentikusnak. hitelesnek kell tekinteni őket, a hit és erkölcs
tekintetében biztos útmutatást adnak.

A pápa legfőbbhatalmát nemcsak az l. vatikáni zsinat, hanem a II. vatikáni zsinat is egyértel
műleg rögzíti, amikor így szól: .Krisztusnak ebben az egyházában - Isten rendelése szerint - a
lelkek gondozására a római pápát illeti a legfőbb, teljes, közvetlen és egyetemes hatalom: ő Péter
utódja, akire Krisztus az ő juhainak és bárányainak legeltetését bízta. Így övé az összes egyházak
felett a rendesjoghatóságfőhatalma, mert ő kapta meg mint az összes hivők pásztora azt a külde
tést, hogy biztosítsa az egyetemes egyház közös javát és az egyes egyházak javát" (vö. A püspö
kök lelkipásztori hivatásáról; Christus Dominus 2. pont).

Felhasználtirodalom:J. Brinkmann: Gibt es un/ch/barc Xussenmgcfl dcs Magisterium Ordinaríuth des Papstes? 1953. Scholastik 202-221. old.
~ F. M. GaJlati: Wenn die Pdpste sprechen, Das ordcntlichc Lehramt (Wien, 1960) Előd István: Egyháztan (Kat. 'Teol. Főisk. jegyzetek. Bp.
1980.. 78. s. köv.)

SZAB6 FERENC SJ

A LABOREM EXERCENS ENCIKLIKA
VISSZHANGJA

Az emberi munkáról szóló körlevél a Rerum novarum megjelenésének 90. évfordulójáról kívánt
megemlékezni. Az egyház csaknem egy évszázados szociális tanításába illeszkedik be; a világ új
helyzetére alkalmazza az evangéliumi üzenetet. A pápa a szociális tanítás kulcsproblémájának a
munkát tartja, ezért az enciklikában erre összpontositja figyeImét; nem kíván a szociális kérdés
valamennyi szempontjával foglalkozni.

Az emberi munka az egyház szociális tanításában

A .munka'' tág értelemben minden emberi tevékenység, amellyel az Isten képére teremtett lény
átalakítja, uralma alá hajtja a természetet és ~ eltérően minden más élőlénytől- rányomja embe
riessége jegyét. Személyes tevékenység személyek közösségében. I A pápa az evangélium fényébe
állítja az emberi munkát, figyelembe véve az egyház százéves szociális tanítását, amelynek kulcs-
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kérdése a munka (6-11)*. Megkülönbözteti objektív és szubjektív értelmét (16-27), XIII. Leó és
XI. Pius nyomán elítéli azt a polgári liberális elméletet, amely a munkát pusztán árunak tekintet
te; viszont az ökonomista és materialista szemlelettel szemben a munka személyes jellegét hang
súlyozza és a dolgozó ember etikai-társadalmi vonatkozásait emeli ki (32-34). Igazolja a munká
sok összetartozásából, szolidaritás-vállalásából született tudatot és mozgalmakat, melyek a jo
gos önvédelmet célozzák (34-37), majd újra a munkás méltóságát világítja meg és feltárja a mun
ka három szféráját: a személy, a család és a nemzet viszonylatában (38--42).

Érdekes, hogy a pápa mindeddig nem említette a magántulajdont. Ez csak a III. részben for
dul elő először. A "tőke" világával- tág értelemben - szembeállítva a munka világát a pápa rá
mutat az érdekek különbözőségére, amelyet a marx izmus osztályharcként értelmezett, és amely a
liberalizmus és a marxizmus közötti ideológiai összeütközésben fejeződött ki. Ezzel kapcsolat
ban szól azok politikai tevékenységéről, akik minden társadalomban biztosítják maguknak a ha
talom monopóliumát, és a kollektivista rendszer bevezetésével, vagyis a termelőeszközök ma
gántulajdonának megszüntetésével akarják megvalósítani a szociális forradalmat (48--49).

A pápa ezután meghatározza a "tőkét". A "tőke" tág fogalmán nemcsak a természeti kincse
ket érti, amelyeket az ember felhasznál, "humanizál", hanem azokat az eszközöket is, amelyek
kel e kincseket kisajátítja, átalakítja; a tőke tehát "az eszközöknek az az együttese, amely az em
beri munka történeti örökségének gyümölcse" (54). "Ez az óriási és hatalmas eszköz, a termelő

eszközök összessége - e kifejezést bizonyos értelemben a »tőke« szinonimájaként használják - a
munkából született és magán viseli az emberi munka nyomait" (55). Így világos az ember elsőbb

sége a dolgokkal szemben. A tőke mindig csak a dolgok összessége, egyedül az emberi személy
(57) a teremtett dolgok "ura", amint ezt a teológia is megvilágítja (58). Az emberi munka ma a
javak megszerzésének legfontosabb forrása.

A pápa ezzel a gondolatmenettel azt akarja hangsúlyozni, hogy a tőke és a munka közötti
, konfliktus vagy antinómia nem a magántulajdonból, hanem a munka helytelen értékeléséből

ered, onnan, hogy a munkás személye háttérbe szorul és a munkát csupán gazdasági célszerűsé

ge, hasznossága szempontjából tekintik. Ez az ökonomizmus tévedése, amelyet materializmus
nak is nevezhetünk (59). E megfentolásból érthető az is, hogy a pápa miért nem a munka és a
magántulajdon konfliktusáról beszél, hanem a munka és a tőke ütközéséről.

A körlevél ezután a Rerum novarum és a Mater et magistra nyomán újra leszögezi az egyház
szociális tanításának egyik sarkpontját a magántulajdonról : ,,(a termelőeszközöket) nem lehet a
munkával szemben birtokolni, nem birtokolhatók magáért a tulajdonért, hiszen birtoklásuk
egyetlen törvényes indoka - akár magántulajdonról van szó, akár köz- vagy kollektív tulajdon
formáját öltötte - az, hogy a munkát szolgálja. Így tehát, miközben ezek a javak a munkát szol
gálják, lehetővé teszik e rend első elvének megvalósulását, ami nem más, mint a javak egyetemes
rendeltetése és a használatukhoz való közös jog" (64, utalás Szent Tamásra is). A pápai levél
hangsúlyozza, hogy ez a szemlélet egyaránt különbözik a liberális kapitalizmus és a marxi sta
kollektivizmus elméletétől, illetve a tőlük függő rendszerek magántulajdon-gyakorlatától
(65-68). A magán- vagy köztulajdon egyedüli jogcíme az, hogya termelési javaknak a munkát,
az embert kell szolgálniok. .

A fentebb vázolt elméleti alapvetés után szól a pápa a munkások jogairól (IV. rész) és a munka
lelki értékéről (V. rész). Az utolsó, V. rész lényegében a Gaudium et spes kezdetű zsinati konstitú
ció szemléletél tükrözi az emberi erőfeszítés isteni értékéről, krisztológiai és eszkatologikus
jelentéséről.

Az enciklika vIlágvisszhangja és értékelése

A nemzetközi sajtó meleg fogadtatásban részesítette a Laborem exercens körlevelet. Bármilyen
irányt képviseltek is, kedvezően nyilatkoztak a lapok. Természetesen a hangsúlyeltolódás más
volt aszerint, hogy tradicionalisták vagy haladók, jobb- vagy baloldali szerzők írtak róla. Más-

* Az enciklika magyar fordításban a Szent István Társulat gondozásában jelent meg 198I-ben. E kiadás
folyamatosan számozza a bekezdéseket, ezekre a számokra utalunk hivatkozásainknál.
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képp értékelték Európában, mint a harmadik világ országaiban, ismét másképp a szocialista or
szágokban, mint a kapitalista társadalmakban. A nyugati "nem konfesszionalista" vagy antikle
rikális sajtó persze bírálta is. De ha a laikus sajtó kevésbé lelkesedett is, a pozitív elemeket min
denesetre kiemelte. A szocialista beállítottságú francia napilap, a. Le Matin például igy ír: "A
lengyel Szentatya harmadik enciklikája nem elégszik meg azzal, hogy valami híg morálist párol
jon le. Nagyon konkrétan állást foglal a világ humanizálása mellett." Az antiklerikális Libération
a rá jellemző gúnyolódás mellett figyelmeztet arra, hogy nem szabad csak nyugati szemmel ol
vasni a római szöveget: "A pápai szöveg önmagában szinte hatástalan a nyugati világban a túl
ságosan banális áItalánosítások miatt, de másutt, ahol a katolicizmus az igazságosságért folyta
tott harcban kötelezte el magát (nyilván a harmadik világra, főleg Latin-Amerikára gondol),
megerősíti a küzdők lelkesedését ... "

Latin-Amerikában nagy lelkesedéssel fogadták az enciklikát. A nyitott szemléletű katolikusok
minden hátsó gondolat nélkül üdvözölték ; a hatalmon levő rendszerek viszont igyekeztek a ma
guk számára kisajátítani. így Chilében Pinochet tábornok kijelentette: "Miután elolvastam,
megállapítom, hogy ennek az enciklikának az üzenete: »Ön, Elnök Úr, jól csinálja«." Persze az
ilyen kisajátítás mellett a munkások jogaiért küzdőknekChilében helyesen kell olvasniuk a kör
levelet, mert megtalálják benne azt az üzenetet. amely zavarba hozza Pinochet tábornokot és tár
sait. Az olasz kommunista párt napilapja, az Unita megállapítja: " ... bizonyos pontokon az en
ciklika a mi reflexiónkhoz közeledik". A Le Monde című rangos francia napilapban R. Merle bí
rálta ugyan a körlevelet bizonyos hiányosságaiért (pl. nem szól a szabad idő és a szórakozás
problémájáról), mégis elismerte: "Ez az' enciklika ... a munka problémáinak figyelemreméltó
megértéséről és arról az új irányról tanúskodik, amelyet bátran és nagylelkűen magáévá tett szo
ciális kűldetése teljesítésében a »szegények egyházac'',

P. Heckel SJ, az Action Populaire volt munkatársa, majd a Justitia et Pax pápai bizottság tit
kára, jelenleg Strasbourg koadjutor pűspöke az Osservatore Romanóban értékelte a körlevelet.'
A tartalom és a módszer szempontjából ~ folytonosság és az újdonság szempontjait emelte ki. II.
János Pál elődei szociális tanítását a munka szemszögébőlgondolja újra, alkalmazva a korábbi
elveket az új helyzetre, éspedig határozottan világviszonylatban tekintve a szociális kérdést,
amint ezt már a Mater et magistra és a Populorum progressio óta megszoktuk. A pápa hangsú
lyozza az etikai dimenziót, de a "társadalmi etika", a "munka erkölcsi dimenziója" mellett egy
részt az evangelizálás távlatába állítja a kérdést (Krisztus, az Üdvözítő az alapja, középpontja és
a csúcsa ennek az evangelizálásnak), másrészt figyelve a munka világának újabb helyzetére, né
hány új kezdeményezést tesz: az emberi munka primátusának, a munkás személyének hangsú
Iyozásán túl (miután emlékeztetett a teremtett javak egyetemes rendeltetéséreja termelőeszkö

zök magántulajdonának új módozatait sugallja (társtulajdonosság, nyereségrészesedés, "közbül
ső testületek" stb.). Újszerű tehát a tőke és a munka egységére, a tőke tulajdonára vonatkozó ref
lexiója. Az osztályharc jelenségét és marxista értelmezését túlhaladva egyszerre bírálja a külön
böző társadalmi rendszereket materializmusuk miatt, tehát azért, ha a munkást csak az ökonó
mia, a termelés, a nyereség, a hasznosság szempontjából értékelik.

Mons. Pavan, a Lateráni Egyetem volt rektora, aki több pápai dokumentum rnegszövegezésé
ben közreműködött, a Vatikáni Rádiónak tett nyilatkozatában szintén a Laborem exercens per
szonalista beállítottságára hivatkozott. Az enciklika - mondotta - az értelem és a hit fényében
elemzi a munka világát, rámutatva arra a követelményre, hogy mindazok, akik dolgoznak (és a
világon szinte mindenki valamiképpen dolgozó), felelősséggel vállalva feladatukat, ne csak azt
növeljék, amit birtokolnak, hanem létükben is növekedjenek. Röviden: a tőke a munkáért van, a'
munka pedig a személyért. Ebből az alapelvből folynak a munkások jogai, azok az emberi jogok,
amelyek az igazságosság követelményei és a béke feltételei. Lényeges, hogy a munkás tudatosan,
felelősséggelés teremtő szabadsággal végezze feladatát, ehhez pedig az szükséges, hogy tudatá
ban legyen: valamiképpen érdekelt a termelésben, felelős érte.

Az Informations Catholiques Internationales főszerkesztője, J .-P. Manigne domonkos- a kö
vetkező pozitív és negatív szempontokra hívja fel a figyelmet. A Laborem exercens méltatja a
munka világának fejlődését, a munka szubjektív aspektusait elemezve szól a munkás jogairól és
a munka etikájáról, egyszerre ítélve el a liberalizmus és a kollektivizmus hibáit. II. János Pál el
ismeri, hogy a munkások küzdelme az ember lefokozása és kizsákmányolása ellen jogos volt.
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A Rerum novarum még csak a nyugati ipari társadalmakat tartotta szem előtt, II. János Pál ~ mi
ként már XXIII. János és VI. Pál is - világviszonylatban vizsgálja a kérdést, a munka és gyümöl
csei elosztásának problémáit. Ebben az összefüggésben kell értelmeznünk megkülönböztetését a
"közvetlen munkaadó" és a "közvetett munkaadó" fogalmaiközött. A Rerum novarum még fel
hívást intézhetett a közvetlen munkaadókhoz, és morális buzdítása többé-kevésbé meghatáro
zott "munkaadókhoz" szólhatott; ma már a világtőke névtelen és planetáris méreteket ölt. Ma
nigne némi kritikával hozzáfűzi: "A közvetett munkaadó fogalma azonban csak utalás marad.
Kívánatos lett volna, hogy jobban kifejtse a multinacionális érdekeltségek szerepét a társadalmi
gazdasági folyamatokban, illetve hatásukat a harmadik világ elszegényedésére." Manigne ki
emeli még a tőke és a munka viszonyának sajátos szemléletét, a liberális kapitalizmus és a kollek
tivizmus bírálatát, amelynek jogosultsága a munkának a tőkével szembeni elsőbbségéből folyik.
Az osztályharc marxista értelmezését elveti ugyan az enciklika, de nem tagadja az osztályérdekek
közötti tényleges antagonizmusokat ; hangsúlyozza, hogya harcban a társadalmi igazságosságot
kell keresni (ez igazolja pl. a szakszervezetek jogos küzdelmét), de a cél nem az ellenfél'
megsemmisítése.

Az utóbbi időben (főleg a Zsinat után) egyre erősebb lett az a vélemény, hogy ~ tekintve a mai
világ bonyolult gazdasági-politikai-társadalmi helyzetét - nemigen beszélhetünk katolikus szo
ciális tanrendszerrő/, vagyis az egyház manapság nem javasolhat kész társadalmi modelleket,
nem adhat recepteket a társadalmi életben elkötelezett hivőknek. A franciák - főleg P. Chenu
nyomán! - megkülönböztetik a doctrine-t (zárt tanrendszer) az enseignement-tól (a szociális taní
tás mint evangéliumi "program"). Ez a szemlélet világosan kifejezésre jut, VI. Pál Octogesima ad
veniens kezdetű levelében, amelyet Roy bíboroshoz írt a Rerum novarum 80. és a Pacem in terris
10. évfordulója alkalmából. Bizonyos nyugati keresztény körök, helyi egyházak és mozgalmak
ebben a szellemben keresik az egyház .jelenlétét" a pluralista társadalomban és a szociális
elkötelezettségben.4

De éppen az az érdekes ~ sokan felhívták rá a figyelmet -, hogy a Laborem exercens minden
fontos dokumentumra hivatkozik, kivéve erre. Ebből egyesek azt a következtetést vonták le,
hogy II. János Pál körlevele a munkáról hátralépést jelent az Octogesima adveniens szemléletéhez
viszonyítva. Tény, hogy a pápa felváltva használja a "tan" (doktrína) és a "tanítás" kifejezéseket.
A Civiltá Cattolica vezércikke kitér erre a kritikára>, és azt válaszolja, hogya pápa alapvető

szándéka a teológiai és antropológiai megközelítés volt. Nem kívánt közvetlen irányelveket adni
a cselekvéshez, meghagyta az értelmezés szabadságát. Érdekes, hogya budapesti Világosság
cikkírója is (1981. november, 727. Iap), miután néhány kritikai megjegyzéssel aránylag tárgyila
gosan bemutatta az enciklikát, a Vatikán keleti politikájának szakértőjét, Hansjakob Stehlét
idézve, az enciklika "rokonszenves elmosódottsága", .javaslatainak elmosódott voltában" látja
a keresztények és nem keresztények együttműködésénekalapját, a munka teremtő értéke alapján
történő közös küzdelem lehetőségét a társadalom megújításához.

De a teológiai kritikát még folytatni lehet. Az Études cikkirója, P. Vallin azt rnondja, hogy az
enciklika utolsó része nem vette kellőképp figyelembe a Gaudium et spes óta kibontakozott mun
kateológia eredményeit, másrészt nem érvényesül kellőképpen a Lumen gentium és az Octogesi
ma adveniens egyháztana, amely lényegesen új a korábbi pápai körlevelek egyháztanához ké
pest." XIII. Leó, XI. és XII. Pius szociális tanítása még lényegében a jogi és a hatalmi egyház ké
pét tükrözte. Az új egyházképet így jellemezhetjük:

- Az univerzalista (hatalmi, jogi) egyházkép helyett az egyház mint kommunió (szeretetközös
ség) jelenik meg, tehát megnő a helyi egyházak fontossága;

- a külsőleg ("extrinszecista" módon) jelen levő egyház helyett kialakul annak az egyháznak a
képe, amely "jelenlétéf' a világban az egyházi közösség mindennapi tapasztalata alapján hatá
rozza meg;

- a "hódító" és visszahódító egyházat felváltja az az egyház, amely kész a szolgálatra és a pár
beszédre, elismerve, hogy az ideológiák és mozgalmak összefonódása ugyan nagyon összetett,
mégis különbséget lehet tenni közöttük.

Hozzátehetnénk még a Stimmen der Zeitban olvasottak »- W. Kerber SJ mélyreható elemzése
- alapján," hogy az igazságosság kérdése a modern világban rendkívül összetett, a "társadalmi
igazságosság"jelentése sokrétű, így a katolikus szociális etikában és általában a szociális tanítás-
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ban ezekre az árnyalatokra fokozottabban kellene ügyelni. Túlhaladva a katolikus hagyomány
természetjog-értelmezésén (amely részben Arisztotelész etikájára vezethető vissza), jobban figye
lembe kellene venni a mai társadalom tényleges felépítését, az emberi személyektől függő, törté
nelmi meghatározottságát, és mielőtt a természetjogról, "természetes rendről", az igazságosság
"erkölcsi erényéről" beszélnénk, azt kell tisztázni, hogy ma mit is jelenthet a "suum cuique" , 'il
Ietve az "egyenlőség" (egyenlő esélyek, jogok szavatolása, létminimum biztositása pl. az elma
radt országoknak stb.). A Laborem exercens még nem elég árnyalt ahhoz, hogy a mai "társadal
mi igazságosság" valamennyi szempontját figyelembe vegye,

Az egyház küldetéséhez tartozik, hogy az evangéliumi tanítással áthassa a mai világban elkö
telezett keresztényeket, akik a gazdasági-társadalmi-politikai struktúrákat emberibbé, igazságo
sabbá akarják tenni. Az egyház százados hagyománya alapján kikristályosodott szociális tanitás
támpontokat nyújt ahhoz, hogya hivők a Szentlélek vezetésével- figyelve az idők jeleire - a helyi
közösségekben és a konkrét helyzetekben maguk döntsenek. Erre int VI. Pál is: "Az annyira vál
tozatos helyzetekkel szemben nehéz lenne olyan egyetlen megoldást javasolnunk, amelyegyete
mes érvénnyel rendelkezne. Ez nem' áll szándékunkban, nem is küldetésünk. Az egyes keresztény
közösségek feladata az, hogy tárgyilagosan elemezzék saját országuk helyzetét, azt megvilágitsák
az evangélium örök igéinek fényével, hogyareflexióhoz, az itélethez és a cselekvéshez alapelve
ket, illetve irányelveket merítsenek az egyház szociális tanitásából, amely a történelem során ki
alakult. ( ... ) A keresztény közösségeknek kell megkülönböztetniök - a Szentlélek segitségével, a
felelős püspökökkel közösségben maradva, párbeszédet folytatva más keresztényekkel és min
den jóakaratú emberrel -- azokat a választásokat és elkötelezettségeket, amelyek alkalmasak a
gyakran sürgető társadalmi, politikai és gazdasági átalakulások előmozdítására" (Octogesima
adveniens. 4).

Az enciklika magyar visszhangja

AVilagosság 1982. januári számában (\ -10. old.) Gergely Jenő marxista szerző is foglalkozott a
Laborem cxercens körlevéllel, elhelyezve azt az egyház szociális tanításának egészében. Cikkének
címe: "Termelés, munka, társadalom. A Rerujn novarumtól a Laborem exereensig". Előbb fel
vázolja a katolikus egyház szociális tanítását, majd az új enciklikát elemzi. Marxista szemszög
ből, objektíven vizsgálja a dokumentumot, tehát e tanítás természetfeletti távlatára éppen csak
utal, ami pedig lényeges dimenziója a katolikus szemléletnek,

Gergely Jenő helyes meglátása szerint II. János Pál a Gaudium et spes kezdet ű zsinati konstitú
ció ide vonatkozó tanítását bontja ki, részletezi és alkalmazza a munka világának jelenlegi viszo
nyaira. A Zsinat munkáiban - mint ismeretes -- Wojtyla biboros is részt vett, éspedig éppen az
egyház és a mai világ viszonyát tárgyaló konstitúció kidolgozásában. Ez a dokumentum - ezt
Gergely nem hangsúlyozza - a teremtés és a megtestesülés-megváltás, az ember transzcendens hi
vatása távlatában szemléli az ember evilági tevékenységét, igy az emberi munkát. Ez a távlat
szabja meg a pápa jól ismert perszonalizmusából fakadó eszmefuttatásait. az emberi rnunka eti
kai értékelését. Eltekintve e fontos természetfeletti szemlélettől, Gergely tárgyilagosan mutatja
be a körlevél tanítását, mindig jelezve azt, mivel ért egyet és miben tér el a marxizmus felfogása a
pápa tanításától.

Itt most nem vesszük sorra elemzéseit ; csupán egy kérdéshez szeretnénk megjegyzéseket fűzni,

ahhoz, hogy II. János Pál szociális tanítasa valóban visszalépést jelent-e VI. Pal tanításahoz (8.
old.), különösen az Octogesima adveniens szemléletéhez viszonyítva.

Említettük már, hogy nyugati katolikus szakembereknek is feltűnt az, hogy II. János Pál nem
hivatkozik az Octogesima adveniens-re, jóllehet a bevezetőben állítja, hogyaLaborem exercens
az egyház százados szociális tanításába illeszkedik, régit és újat egyaránt előhoz ebből a gazdag
örökségből. Ennek ellenére nem beszélhetünk visszalépésről, legalábbis nem azon a ponton,
amelyet Gergely megjelöl. Az Octogesima adveniens éppen csak érinti a munkáskérdést (14.
pont): a Gaudium et spes-re való utalás után egészen röviden szól a szakszervezet és a sztrájk kér
déséről. E ponton II. János Pál -- bár nem idézi a levelet -lényegében ugyanazt tanítja, mint VI.
Pál.
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Gergely Jenő megállapítása szerint: "Kétségtelen (tehát), hogyaLaborem exercens visszalé
pést jelent VI. Pál álláspontjához képest, mert nemcsak tagadja az osztályharc szükségszerűsé

gét, elutasítja a kollektív tulajdon megvalósult formáit, hanem keresztényi szempontból erkölcsi
leg helytelennek minősíti a szocializmus megvalósult formáját is" (8. old.). Ez a következtetés a
korábbi elemzésre utal vissza a .tehát't-tal. Korábban (5. old.) a szerző idézte az Octogesima ad
veniens 31. pontját, kissé pontatlanul. "A pápa elismerte, hogy »a szocialista áramlatoknak és
azok különböző fejlődési formáinak nagy vonzereje van a keresztényekre. A hivő ember azok
ban bizonyos vonásokat fedez föl, amelyek azonosak hitünk tanításával ... A szocializmus
nagylelkűen törekszik és keresi az igazságosabb társadalmi rend felépítését. Mint szervezett ,és
politikai célokat követő mozgalom a teljes és autonóm ember szemléletére törekszik. A tények
nek ez a világos meglátása megengedi a keresztényeknek, hogy egy bizonyos fokig együttműköd

jenek a szocializmussal« (Octogesima adveniens. 31)."
A pápa árnyaltan megkülönbözteti a szocialista áramlatok különböző formáit (ahogy az idé

zet elején Gergely is helyesen fordítja), de nem beszél egyszerűen ,.szocializmus"-ról (egyes szám
ban). Mert az Octogesima adveniens 31. pontjának, miként az előzőknek és következőknek is, ép
pen az a célja. hogy megkülönböztesse a szocializmusok . liberalizmusok. marxizmusok különbö
ző formáit.

A 30. pontban visszautal XXIII. János Pacem in terris kezdetű körlevele ismert megkülön
böztetésére: neJTI szabad azonosítani az emberről és a világról alkotott hamis teóriákat a törté
nelmi mozgalmakkal. Ez utóbbiak ugyanis az élet konkrét körü1ményeive1 együtt változhatnak,
mig az ideológiák merevek maradnak. Ezután VI. Pál 'felveti a kérdést: a történelmi mozgalmak
ban, tehát a konkrét szocialista áramlatokban (amelyek eltérően fejlődnek), találhatunk-e olyan
elemeket, amelyeket a keresztény is elfogad hat. Manapság ezek az áramlatok vonzzák a keresz
tényeket. akik keresik azt, hogy bizonyos vonások megfelelnek-e azoknak a törekvéseknek, ame
lyeket hitük nevében magukban hordoznak. VI. Pál így folytatja: "A (keresztények) úgy érzik,
hogy benne sodródnak ebben a történelmi áramlatban és ott tevékenykedni akarnak. Márpedig
világrészek és kultúrák szerint e történelmi áramlat ugyanazon név (»szocializmus«) alatt külön
böző formákat ölt, még ha gyakran a hittel ellentétes ideológiák inspirálták is őket, vagy ma is
azok befolyása alatt állnak. Figyelmes megkülönböztetésre van szükség itt."

Különbséget kell tehát tenni a szocializmus egyes szintjei között, ez a megkülönböztetés kell
hogy vezesse a konkrét keresztény cselekvést. VI. Pál szerint azonban nem szabad szétválasztani
a két szintet (az igazságosságra való törekvést és az ideológiát), mintha nem függnének össze. Vi
lágosan kell látni a kapcsolatot közöttük: csakis ez az éleslátás teszi lehetövé a.keresztényeknek.
hogy lemérjék a lehetséges elkötelezettség fokát ezen az úton, "feltéve, hogy megőrzik a szabad
ság, a felelősség, a lelkiek felé való nyitottság értékeit, amelyek biztositják az ember teljes fejlő

dését" (azaz az ember természetfeletti hivatásának megfelelő teljes kibontakozást is).
Miután pedig megkülönböztetéseket tett a liberalizmusokkal kapcsolatban, többek közt leszö

gezi: "A keresztény, túlhaladva minden rendszeren, anélkül azonban, hogy elhanyagolná a
konkrét elkötelezettséget testvérei szolgálatára, választásai közepett is állítja a keresztény hit sa
játosságáta társadalom pozitív átalakítására."

Irodalom: IL' Osservutorv Romano 1981 szept. 18. es 19. Z!I!!'ormatioll.l' Catholiques Internationules 19NI. október 3p. Cbenu gondolatait
kifejtette egy kis könyvben. majd a Concilium egyik cikkében. amelyet Szell Margit magyarra fordított: Teológia 1981/3 .. 169-173. old. Lásd
még G. Ruggjeri : ..Ecclesiolegin e dettrina sociale della chiesa", 1/ Regna 1981/12. -. '[Lásd pl. azt az egyházi összejövetelt. amelyet 1981.
okt. 28-31. k őzőtt rendeztek Rómában erről.a témáról: "A Rerum novarum-tól máig: a keresztények jelenléte az egyház szociális tanításának
fényében". 40 püspök. az olasz egyházmegyék 500 képviselője és a különbőző társulatok. csoportok 200 vezető személyisége vett részt ezen.
Külőnősen figyelemreméltó volt B. Sorge SJ és Mons. Bartisti előadása. A résztvevőkhöz intézett beszédében a pápa hangsúlyozta az egyház
szecialis tanításához való hűséget és óvott aitól. hogya helytelenül értelmezett pluralizmus megbontsa az alapvető egységet. Vö. Il Regna
1981. nov. 15. (beszámoló al összejövetelröf). - 5La Civiltá Cartolicu vezércikke 1981. okt. 3. llLásd pl. P. Vallin SJ kritikáját (a számos
pozitív szempont kiemelése mcllett): ..Laborem exercens". É"rudf.\', 1981. november, 546-·550. old.: továbbá a következő megfontolásokhoz:
Ruggieri tanulmányát (' jegyzetben fentebb). 7W. Kerber SJ; ..Gcrechtigkeit in der modemen Welt", Stimmen der Zeit 1981,'12.•
~25-840. old.
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SZENNAY ANDRÁS

PAPOK ÉS VILÁGIAK TESTVÉRI KÖZÖSSÉGE

Egyházunk aktuális problémái eléggé közismertek. Vannak ugyan - a jövő erjesztő kovászát biz
tosító - élő közösségeink, ennek ellenére keleten és nyugaton, sőt a harmadik világban is komoly
nehézségekkel kell szembenéznünk. Hogy csak egy-kettőre utaljak: a papi hivatások száma - le
számítva kevés, kivételes területet - folyamatosan csökken. De az egyre súlyosbodó paphiány
ban a világiak - és ez örvendetes - mindinkább több, régebben kizárólag papi elfoglaltságként is
mert feladatot vállalnak: katekéták, világi teológusok, lelkipásztori asszisztensek, kisegítők lesz
nek, sőt diakónussá is szenteltetik magukat. Az már kevésbé örvendetes, hogy elkötelezettségü
ket, jó szándékú készségüket a papság egy része itt-ott gyanakodva, szinte féltékenyen fogadja.
Mégis, a lehetőség fennáll, hogy a lelkipásztor megossza az egyházközség vezetésének, lelki
élesztésének. ellátásának gondját a vállalkozó világiakkal.

Mindezt természetesen látják, érzékelik az elkötelezett világiak is, és szinte magától értetödöen
merül fel bennük a kérdés: miért ne vezethetné a keresztény felnőttoktatást, a katekézist a laikus,
miért ne kapcsolódhatnék be a gyermeklány vagy a felnőtt nő legalább az oltárszolgálatba, azaz
miért ne ministrálhatna? Miért ne lehetne őket diakónussá, pappá szentelni? A kérdéseket még
szaporíthatnánk. Mögöttük azonban mindig egy alapvető, a hívek nagy részét érdeklő-izgató

kérdés lappang: voltaképp mi is az egyház küldetése, melyek az alapfunkciói, és mit akar ezek ál
tal végbevinni? És hogyan akarja és tudja célját elérni? Milyen mértékben lehetnek és legyenek
valóban aktív tagjai egyházunknak a megkeresztelt világiak? Mit kezdjenek a laikusokkal a pa
pok, ha itt is, ott is nehézségekbe, jogilag szabályozott, vagy korlátokat állító tilalmakba
ütköznek?

Ezek nem költői kérdések, nem íróasztal mellett kiagyalt, mondvacsinált nehézségek. A leegy
szerűsített választ mindannyian ismerjük: térjünk vissza a régi, jogilag rendezett, körülhatárolt
állapothoz, a régi teológiához, a régi lelkipásztori sablonokhoz. és akkor lassan újra minden
rendbe jön. Akadnak azonban olyanok is, akik más utat választanak. Első pillantásra vonzób
bat, de talán még irreálisabbat. Kézbe veszik a Szentírást, felütik és kiolvassák belőle a "recepte
ket", az egyértelmű direktívákat. Egyfajta fundamentalista szemlélettei, sajátos. egyénieskedő

biblicizmussal mindenre választ adnak. A Szentírás olvasása természetesen nem kizárólag a bib
likus szakemberek joga és feladata. De egyetlen képzett biblikus sem vállalkoznék arra, hogy ki
jelentse: a mai, egészen konkrét helyzetekben mit is kellene tennie az egyháznak, azaz a papok
nak és a világiaknak. És bármennyire is vonzó vagy követendő ideál sokak számára ez a biblicis
ta-fundamentalista szemlélet és gyakorlat, következményeiben könnyen végzetessé válhat.

Az újszövetségi szentírást kell kezünkbe vennünk - nem kiragadva egyik-másik mondatát,
vagy írását-könyvét -, hogy meglássuk: micsoda diszkrécióval párosult kreativitás jellemezte az
elsö és második keresztény generációt. S ez számunkra is rendkívül instruktív lehet. Előttünk áll
nak keresztény őseink. akik egyrészt rendíthetetlen buzgósággal ragaszkodtak Jézus Krisztus-'
hoz, megvallva, hogy ő az Úr, az egyetlen Szabadító, a Megváltó ; másrészt életalakításuk során,
gyökérverésük folyamán beleépültek a korabeli társadalmi-kulturális környezetbe és ennek fo
lyamán annyi életerőről, invencióról, kreativitásról, fantáziáról tanúskodtak - nem a Szentlélek
indító-vezető ereje nélkül-, mely méltán csodálkozásra késztet. Tanulnunk kell tőlük. Nem úgy,
hogy lemásoljuk mindazt, amit tettek, vagy ahogyan problémáikat a konkrét időben és helyzet
ben megoldani igyekeztek; hanem úgy - nem kevesebb hűséggel és ragaszkodással Jézus Krisz
tushoz, az evangéliumhoz r-, hogy az újnak, a még meg nem lévőnek, a ki nem próbáltnak ko.cká-

A fenti cikket szerkesztőségünk - az érintett problémák és kérdésfeltevések fontosságára való tekintettel
- elsősorban továbbgondolásra, mérlegelésre szánja. Szivesen adunk helyt a tárgyilagos. körültekintően

érvelő hozzászólásoknak. .
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zatát vállaljuk. Így leszünk képesek nehéz helyzeteket megoldó kreativitással, nem pedig csügge
dő közönnyel, rezignációval szembenézni feladatainkkal.

Válsághelyzet?
Nem kell túl éles megfigyelőkészség ahhoz, hogy megállapitsuk : mind a papság, mind a hívek

gondolatvilágát, szívét egyre inkább bizonyos szorongó érzés keríti hatalmába: hogyan tovább?
Nem szeretnénk a pesszimisták táborának hangvételével csakis súlyos válságszituációról beszél
ni. Bár kétségtelen az is - erről már sokan szóltak-írtak -, hogy a növekedés, a fejlődés krízise
nem csupán veszélyeket rejt magában, hanem egyszersmind szükséges velejárója az életnek. Meg
szeretném jegyezni: igen nehéz szorongásos, rossz közérzetű emberek számára egyértelmü és
konkrét diagnózist adni. És még nehezebb vállalkozás megfelelő terápiát ajánlani. Ha azonban
az összegyházi helyzetképet tartjuk szem előtt, akkor aligha térhetünk ki a megállapítás elől: a
hűségre, a kitartásra buzdító ünnepélyes és hangos felszólítások ma már nem elégségesek. De
egyéb téves alternatívák is vannak. Hallgassanak bár sokan belső szorongásukról, hunyjanak
szemet a problémák láttán, vagy épp ellenkezőleg,adják elő sarkitva, kié1ezve őket - a végletek
útját Járva nem a helyes irány, nem a megfelelő megoldás felé haladnak. Az adott órában - úgy
vélem- egyedül igazolt és jogos, realisztikus megállapítás: a krízisszituációban ugyan már benne
vagyunk, de az nem fog megoldódni, feltisztulni saját közreműködésünknélkül. S ha még mind
ehhez hozzátesszük, hogy voltaképp nem rólunk, hanem a minket követő, a felnövekvő generá
cióról, fiatalságunkról. annak sorsáról, a holnap előkészítésérőlkell önmagunk lelkiismerete és
Isten előtt számot adnunk, akkor - remélhetőleg - nem mentjük fel magunkat a munka alól az
zal az olcsó, frázisszerűmegállapítással: a mai fiatalokból hiányzik atyáínk és - Uram bocsá' - a
mi vállalkozókedvünk. az áldozatra kész nagylelkűség, az erős hitből fakadó cselekvőképesség.

Túlzottan lenyűgözikőket a gazdasági-technikai fejlődés eredményei és azok élvezete. Nem két
séges, akadnak ilyen fiatalok is. De merjük-e állítani, hogy ők vannak túlnyomó többségben? És
ha igen: vajon nem éppen azért, mert nem kaptak elég "ellenmérget" a gyilkos, terjedő kór sem
legesítésére éppen azoktól, akiktől joggal elvárhatták volna? Tőlünk, papoktól és világiaktól. a
krisztushivők tanúságtevő közösségétől. Vagy már nincsenek ilyen - egymást támogató és a kí
vülállókat isvonzó - közösségeink?

Egyébként én magam egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogya hivő-készség, vagy
ha úgy tetszik, az önmagát elszánni, a nagy ügyért elkötelezni képes nagylelkűség kevesebb az if
júságban, mint apáinkban vagy bennünk. Az már más kérdés, hogy - egy sereg ok és tényező rni
att - miben hisznek, mire vállalkoznak, és kinek a vezetését fogadják el. Egyházi és társadalmi
példák mutatják világszerte, hogy az utánunk következő generáció igen kritikus, már-már félel
metesen kritikus. Ami szemükben idejétmúlt vagy hitelét vesztett, az nem is vonzza őket, azt el
utasítják. Azután: a felnövekvő generáció egyre inkább gyarapszik olyan ismeretekben, melyek
ről mi még alig, vagy semmit sem tudtunk. A közösségi élet pszichológiai és szociológiai mecha
nizmusa már nem olyan ismeretlen előttük, mint 30-40 évvel ezelőtt a mi számunkra volt. Egyre
kevesebb megértést tanúsítanak a negatív, a tilalomfákkal szegélyezett életszemlélet iránt. és el
kötelezik magukat az emberi szabadságra. Olykor brutálisan rántják le a farizeusi, álszemérmes
hazugság álarcát az idősebbek arcáról, és kegyelmet alig ismernek ősi intézményekkel, illetőleg

szokásokkal kapcsolatban. Főképp nem, ha azok melegágyai lettek a farizeusi képmutatásnak.

, A kapcsolatok igénye
Szeműnk láttára kezd kialakulni egy olyan világ - hiszen lassan az utánunk jövők lépnek he

lyünkbe -, ahol több személyes részvételre, együtt-döntésre, közös cselekvésre és még inkább va
lódi, életet formáló, a kritikát kiálló igazságra tartanak igényt. A kapcsolatok igénye közös tár
sulásokhoz, csoportok alakulásához vezet, magával hozva az ilyen közösségformálódás értékeit,
de problémáit is. '

A bemutatott kép csak durva vonásokkal ecsetelt, hiányos vázlat. De ha szubjektív véleményt
szabad megkockáztatnom - és úgy vélem, ez keresztény felfogást tükröző vélemény -, ez az egy
házunkban már-már forradalmi korfordulót sejtető változás, ez a tisztító nyugtalanság, ez a tel
jesebb igazságra és őszinteségre szomjazó igény aligha nélkűlözia Szentlélek ihlető erejét. Ha pe
dig csak kismértékben is - merűnk-e a Szentlélek éltető erejére gondolva szűkkeblűek lenni
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- "benne van" e folyamatban a Lélek tisztító, új életet támasztó ereje, akkor tudatosítanunk kell
azt is, hogy nem az Isten Lelke igazodik a mi megszokott életstílusunkhoz, vagy jól bevált mód
szereinkhez, hanem megfordítva: nekünk kell az ő szavára egyre élesebb füllel, nyitottabb szem
mel ügyelnünk. Hodie si vocem eius audierÚis. . . Ma, ha az ő szavát meghalljátok, ne keményít
sétek meg szíveteket! - figyelmeztet a zsoltáros (94,8). •

És mi mégis aggódunk, óvunk és bizonytalankodunk. Bizonytalanságunk vagy rezignálttá te
szi, visszavonulásra készteti a fiatalokat, a küzdeni akarókat, a több szeretetre vágyókat, a több
szeretetből fakadóan tenni kívánókat - vagy pedig sajátos rezervátumokat, szektás kis világot
alakítanak ki önmaguk számára.

A fiatalok soraiban, de az egész egyházban is jelentkező igények nyomán már-már rendszeres
sé válik a kapkodó improvizáció. Tessék olvasni a külföldi egyházi, teológiai sajtót, vagy néz
zünk talán szét a házunk táján: hol találunk nemcsak ad hoc, alkalomra, egy-egy égető problé
mára, esetleg évforduló alkalmából kiadott - inkább elméletet adó - buzdítást, körlevelet, ha
nem a fiatalok gondjaira is figyelő, és hiteles válaszokat adó pasztorális eligazítást, lelkipásztori
programot? Érthető nyugtalansággal (vagy közönnyel?) nézik, figyelik mindezt azok a fiatal vi
lágiak és a papi pályán indulók, akikre a holnapi munka vár.

A helyzet tehát problematikus, szorongást ébreszt minden Jézus ügyéért elkötelezett pap és vi
lági lelkében. De Ábrahám ősatyánktólmár megtanulhattuk. hogy minden csak .józannak'' tű
nő remény ellenében is lehet remélni; hogy fel lehet szedni a régi, megszokott sátrakat és el lehet
indulni - az Isten útmutatására, a Lélek erejének ébresztésére - a megígért új földre. Hogy .min
dennek úgyis vége", hogy lehetőségeink kimerültek - ez oktalan és reményvesztett állítás. Hogy
azonban egy korszak vége felé közeledünk. és hogy egy új kor vajúdási fájdalmait éljük át 0'0 ez
nem valami évezredvégi, világvégi hangulat - ez realitás. Feladatunk tehát: feltétlenül szükséges
a régi krisztusi alapra felépíteni az újat, Vetera et nova. A halottak temessék csak halottaikat, de
akik Krisztussal és Krisztusban élni akarnak, azok haladéktalanul lássanak munkához.

De óvakodnunk kell attól, hogy illúziókba meneküljünk. Rendkívül kétes, olykor naivan ma
gabiztos megállapítás, hogy majd a rninőség pótolja az egyre inkább veszendő mennyiséget. Ve
szélyes és kétes folyton a "kisded nyájra" hivatkozni. Mert amikor az emberiség milliárdokat
számlál, akkor ez a "kis sereg" semmiképp sem számlálhat csupán néhány tíz- vagy százezret.
A történelmi és szociológiai tapasztalás épp azt igazolja, hogy szükséges a kellő arányú, megfele
lő mennyiség is ahhoz, hogy abból- a mi esetünkben Isten sajátos kegyelmével - a minőség ki
kristályosodjék. A túlontúl csekély és folyamatosan csökkenő számú papság, és az emberiség
összlétszámához viszonyítva csökkenő kereszténység a lehető legnagyobb valószínűséggel csak
középszerű, sőt mélyen az igények és követelmények alatti lelkipásztori, illetőleg aktív világi hi
vőhöz illő munkára lesz képes.

Kétségtelen, Jézus kezdetben a tizenkét apostol kis csoportjára támaszkodott. Nem feledhet
jük azonban, hogy a Lélek hamarosan nagyszámú követőt és segítőt támasztott, akik hallgattak
a hívó szóra és elindultak az evangéliumot terjeszteni. Ha abban reménykednénk, hogy a papság
létszámának gyors csökkenése majd kiegyenlítődik a kevés, de jó minőségű pap, illetőleg világi
munkássága révén, akkor illúziókba menekülünk. Százszorta jobb, hogyha a "kisded nyáj" bib
licista-absztrakt szemléletű kijelentés helyett szembenézünk a tényekkel, és keressük a már-már
tragikus szituációból kivezető utat. Lehet-e, kell-e a jelen helyzetben más modellt szem előtt tar
tanunk, mint az egyház terjedésének kezdeti szakaszát? Aligha. Egyrészt ugyanis az akkor kinyi
latkoztatott igazsággal, illetőleg az Isten Lelke által szentesített gyakorlattal találkozunk, más
részt keresztény őseink józan, reális szemléletével. akik - idegen, vagy épp ellenséges társadalmi
közegben - megtapasztalták az útját-rnódját, ut sermo Dei currat et clarificetur (2Tesz 3,1).

Az őskeresztények példája
Természetesen nem sematikus és primitív biblicizmusból fakadó másolásról van szó (a törté

nelem nem ismétlődik), hanem arról a felismerésről, mely akkor világossá vált az apostolok, a
presbiterek és episzkoposzek számára, és szükséges, hogy ihlesse mai, saját korigényünkből fa
kadó felismeréseinket is. A "nap terhét és hevét" hordozó, lelkipásztorkodó, katekézist tartó,'
evangelizáló papság egyre világosabban látja, amit keresztény őseink régen felismertek : a szolgá
lati papság, a dogmatikaílag is pontosan körülvonalazható "ordo" viselői mellett nem lehet el-
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nézni a világi hívek "királyi papsága" fölött. Mérhetetlenül nagy energiatartalékok szunnyadnak
még - éppen a laikusok tömegére, az elkötelezettek nagy számára gondolva - egyházunkban. Ha
ezeket tudatos tervezéssel Isten országának, az evangélium örömhírének terjesztése érdekében
nem mozgósítjuk, ha rezígnáltan tudomásul vesszük, hogy "ez van ... '', akkor előbb-utóbb a
"kisded nyáj"-nak, a maradéknak minden ereje. lelkesedése főlmorzsolódik, és csökkenő számú
papságunkat is egyre fojtogatóbb, szorongó érzés keríti hatalmába. így válik érthetővé, hogya
lehangolt légkörben sokan keresík - régi ószövetségi példákra gondolva - a bűnbakot. akíre az
után rnindent,mindenkinek a vétkét, mulasztását rákenhetik. A kiszemeltet vagy akiszemelteket
legszívesebben száműznék, vagy hivatalából elmozditanák, hogy azután máshol és mást keresve
ezt az önpusztító kritikus munkát tovább végezhessék. S általában nem a maguk soraiból. ha
nem a felettük, előttük járók közül szemelik ki áldozataikat.

A problémákkal való nyílt szembenézés. a vitás kérdések őszinte megtárgyalása az első lépés a
szorongások, a rossz közérzet föloldására. De lehet-e, szabad-e kimondani mindazt, ami fáj; és
lehet-e, érdemes-e rámutatni arra,hogy hol bújik a bajok gyökere? Vajon a keresztény hivő kö
zösség nem lett-e a sok évszázados gyakorlat nyomán túlontúl félénk es anonim'? Vajon meg
van-e a nélkülözhetetlenül szükséges kommunikáció a püspökök, a papok és a világi hívek ~ö

zött'? És ha nem, akkor milyen más út kínálkozik, mint az. hogy kisebb körökben, csoportokban
kívánják tervezni aholnapot?

Szorongás, rossz közérzet - ez jellemzi ma a világ számos helyén. hazánkban is a papság jelen
tős részét, de a híveket is, ha őszintén szembenéznek a jelentkező nehézségekkel, mindenekelőtt a
papi létszám könnyen érzékelhetö, számon tartható csökkenésével. a templomok kiüresedésével
stb. A papságot ezen felül szorongó érzéssel tölti el saját elszigeteltsége, a társadalom peremére
szorulása is. Ez a szorongás indokolt, hiszen a pap szolgálatának lényege, velejárójaa kommuni
káció, a kölcsönösség, a közvetítő, az embereket egymással összefűző feladat. Mert nemcsak elv
ben és általában, hanem konkrétan, egzisztenciális realitásában kell szem előtt tartanunk ezt a
feladatot. Az ismételten felemlített szorongást még csak erősíti, elmélyíti, ha a pap, a lelkipász
tor, a hitoktató saját közösségére gortdol. Kiüresedő templomára, hittanosainak fogyatkozó szá
mára, sőt a megkereszteltek és szentségi házasságot kötők számának csökkenésére is. Csekély vi
gasz, ha a fölsorolt problémákat úgy igyekszünk feledtetni, hogya Kúria reformját, vagy az egy
házi törvénykönyv készülő megújítását, máskor a papi tanácsok különböző hatásfokú működé

set, jelesebb alkalmakkor (pl. bérmálás, emlékünnepségek) néhány ezer érdeklődő ősszesereglé

sét emlegetjük. Mindez természetesen szép és jó, de alkalmas lehet arra is, hogy ideig-óráig halo
gassa az alapvető változtatásokat, mindenekelőtt az' élő egyházi közösségek kialakításának
szükségességét.

Fiatalság, testvériség
Ha a XIX. században az egyház botrányaként a munkásvilág elveszítését jelölték meg, úgy

utódaink ugyanazt a XX. századdal kapcsolatban alighanem a fiatalok lassú elfogyására fogják
mondani. A fiatalok elidegenedése, eltávolodása az egyháztól- sajnos - világjelenség. Ne tévesz
szen meg senkit, és ne tápláljon irreális reményeket. ha akár Rómában. akár Taizében egy-egy
alkalommal több tízezer fiatal gyűlik egybe. Feltételezve, hogy ezek mind elkötelezett kereszté
nyek, értékelve a jó példát, mégiscsak feltámad bennünk a kérdés: és mi lesz'a többi milliók sor
sa? Vajon elkereszténytelenedik-e Európa számos népe, vajon ez a sors vár-e hazánkra ? A mai
fiatalság - nem kivétel ez alól a papi utánpótlás sem - egyre inkább irtózik a hatalmi fellépéstől.

Ez egyik oka annak, hogy a fiatalok keresik a testvéribb, meghittebb közösségeket.
Van-e terápia. lehet-e ennek a folyamatnak megálljt parancsolni? Meg vagyok győződve róla,

hogy igen. A helyzet javításához sokféle módszer adódhat. A lelkipásztorok és a világi hívek, a
szakemberek és a felkészült hivők közös munkával sokat tehetnének. Itt és most, saját hazai eg
zisztenciális helyzetünket figyelembe véve, ígéretes lehetőségeket lehetne föltárni. Egyfajta - fel
tétlenül hibás és bűnös - alibikeresés volna. ha bárki is kijelentené : nekünk semmi sem lehetsé
ges, mi már semmit sem tehetünk. Igenis, sok mindent tehetünk, adott kereteink és lehetőségeink

még távolról sincsenek kimerítve. Sok mindent el kell végeznünk, hogy a zsákutcából visszafor
duljunk. Ji!.. módszerek, a hodegetikai felsorolás helyett csak egy - szerintem - lényeges tényezőt
szeretnék most kiemelni. Kereszténységünk gyökereitől indulva, a szerves fejlődésre ügyelve,
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azaz keresztény identitásunkat gondosan megőrizve kell az új útra lépnünk. Ezt pedig elsősorban

a keresztény testvériség újjáélesztésében, újraélésében jelölhetjük meg.
A megjelölt út és feladatvállalás - a keresztény testvériség elmélyítése- fontos lehet, ugyanak

kor mégsem forradalmian új. Nem, mert autentikus modell ál előttünk. Modell, melynek realizá
lása keresztény őseink életében nem szociológusok, pasztorálteológusok elméletéből, hanem
Krisztus tanításából és az apostoli egyház útmutatásából. gyakorlatából nyerte életerejét. Ter
mészetesen ez a modell nem ad konkrét recepteket napjaink egyházi élete számára, viszont két
ségtelenül egészséges irányt mutat a ma nélkülözhetetlenül szükséges megújuláshoz.

Mit jelent a mi kontextusunkban a "testvériség"? Amikor meghatározást, vagy legalábbis kö
rülírást igyekszem adni, tudatában vagyok annak, hogy többé-kevésbé szembehelyezkedem egy
szemléletmóddal, mely a II. vatikáni zsinat óta meglehetős népszerűségnek örvend. Mindjárt
elöljáróban megjegyezném azonban: ha egyetemes zsinat üdvtörténeti képet. modellt állít a hí
vek elé, ez nem jelent még kizárólagosságot. Már közhelyként hangzik, hogy a Zsinat nem kivánt
definiciót adni az egyházról, hanem annak életét, életfunkcióit kívánta szentírási képekkel körül
írni. Nos, mintha egy kép, egy sajátos és meghatározónak mondható vonás - a "testvériség" - hi
ányoznék a zsinati képek fölsorolásából. Pedig fontos, hogy egy olyan ősi keresztény értékre rá
mutassunk, amelynek megvalósítása az egyház egészének egyensulyát biztosíthatná.

Az utóbbi másfél évtizedben sokat hallottunk "Isten népéről". Szükséges is szólni róla, külö
nösen, ha az ó- és újszövetségi távlatokat kívánjuk föltárni, ha áttekintő képet akarunk adni az
egész keresztény közösség múltjáról, jelenéről és jövőjéről, a vándorló egyházról. Hasznos a kép
felhasználása akkor is, amikor az egyház hierarchikus tagozódását kívánjuk szemléltetni. Az ál
talános közhasználatban azonban ott, ahol népről esik szó, olyan fogalmak is°asszociálódnak,
mint a kormányzás, a kormányzat, a vezetők, az alkotmány, a végrehajtó hatalom, az alattvalók
stb. S ez már rengeteg problémát hoz magával.

Ha a keresztény ősközösség életét vizsgáljuk, elfogadhatatlan a megállapítás, hogy az önma
gát mindenekelőtt és alapvetően Isten népeként értelmezte. Kétségtelen ugyan, hogy a keresz
tény ősközösség alkalmasint többször is Isten népének ismerte fel önmagát. Pontosabban ott és
akkor jelentkezett ez a "meghatározás", amikor a par excellence "Isten népével", Izraellel való
viszonyításban tekintették önmagukat. Az üdvtörténeti fázisváltás során a keresztény ősközös

ség többször új Izraelként. Isten igaz népeként, üdvösségtörténeti, univerzális közvetítőként te
kintette magát. A kontinuitás és diszkontinuitás sajátos dialektikájával állunk itt szemben, mely
az első. két-három generációnak komoly nehézséget jelentett. Végtére is a zsidóságból és a po
~ányságbóI érkező első keresztények számára az ószövetségi iratok együttese még egyszerűen "az
Irás" volt. Ezt olvasták, illetőleg hallották az istentiszteleteken. A meglepő nem is az, hogy az el
ső keresztények önmagukat Isten új népének tekintették. mely várományosa a régi ígéreteknek s
mely megérte azok beteljesülését. Sokkal meglepőbb az a tény, hogy ez az önértelmező definíció
nem foglalt el jelentősebb helyet az őskeresztény idők híveinek életében.

'Mindent egybevetve: ahol az apostolok, az első tanítványok saját régi hitsorsosaikkal, a zsi
dókkal kerültek kapcsolatba téritő-hirdető munkájuk során, ott mintegy kéznél volt, hogy az új
Izraelről, Isten új népéről szóljanak. A pogányokból megtért keresztényeknél azonban ez már
egyáltalán nem volt szükségszerű és kézenfekvő. A fejlődés más irányt vett.

Aki az apostoli iratokat figyelmesen olvassa, észreveheti, hogy azok feltűnően gyakran hasz
nálják a testvérek, a testvériség kifejezést, amikor Krisztus tanítványairól, a hivők közösségéről

van szó. E tény annyira világos, hogy igazolásával aligha kell bővebben foglalkoznunk. Az első

keresztények egymás közti szokásos megszólítása : testvér és nővér. Például: köszöntsétek ...
Hermészt és a náluk élő testvéreket (Róm 16,14)- ajánlom nővérünket, Phoebét. .. (Róm 16,1)
- Pál ... Philemonnak ... és Appia nővérünknek (Filem 1,2). - Azokban a napokban Péter
szólásra emelkedett a testvérek között. .. (ApCsel 1,15)- Testvérek ... kérlek titeket. .. (Róm
12,1).

Szakkutatók általában állítják, hogy ez a szóhasználat magára Jézusra vezethető vissza. Si
mon ... erősítsdmeg testvéreidet (Lk 22,31-32). o •• Mária ... menj most testvéreimhez (Jn 20,17).
- Aki testvérét megbotránkoztatja ... (Mt 5,22). - Ne nevezzétek egymást rabbinak ... mert ti
mindnyájan testvérek vagytok (Mt 23,8). Az ősegyházban e megszólítást az egymás közti beszéd
ben, iratokban körülbelül a II. század közepéig használták. A II. század közepén Jusztinusznál
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olvashatjuk: akkor azután az újonnan keresztelteket bevezetjük azok gyülekezetébe, akiket test
véreknek hívunk (l. Apológia 65; v. ö. Tertullianus, Bapt. 20). Később, a III. századtól, és azóta
is őrzik a lassan veszendőbe menő megszólítást mint a közösségi együvé tartozás kifejezését a
szerzetesrendek, illetve a szerzetesi szabályzatok.

A kifejezést: testvér, testvériség egyébként teológiailag jól értelmezi és alátámasztja a tény,
hogy minden megkeresztelt tagja lett az egyház családi közösségének. Az elsőszülött testvér
Krisztus mellett, vele együtt testvér és nővér az Atyának minden gyermeke, férfi és nő, püspök,
pap, világi hivő egyaránt. Az őskeresztény közösség ebben a családi együvé tartozást kifejező fo
galomban, képben értelmezte-látta-realizálta önmagát, a valóban testvéri Krisztus-közösséget.

Az alapközösségek szerepe
Pál, amikor Puteoliban partot ért, társaival együtt örvendett, hogy ott nagyszámú testvért ta

lál, akik azután vendégül is látták öket (ApCsel 28,15-'I6). És bármerre is utazott az akkori világ
kereszténye, mindenütt testvéri közösség tagjaként fogadták 'be azok, akik ugyancsak testvér
ként éltek, akik ugyanazt a hitet, evangéliumot vallották és hirdették. Ha keresztény életünkben
a testvériség fogalma, a testvéri közösség megélése lényeges - márpedig kinyilatkoztatott szöve
gek alapján valóban az --, akkor lényegesnek, az egyházi megújulást meghatározóan fontosnak
kell tartanunk, hogy napjaink keresztényei, elsősorban a fiatalok mintegy újra felfedezzék ezt az
ősi egyházi szemléletet és kialakítsák az annak szellemében megélt keresztény életstílust. Aligha
véletlen, hogya bibliamozgalom (mely mintegy 60 évre mutat vissza) olyan élő gyümölcsöt ter
mett, melyet ma szokásos kifejezéssel communauté de base-ként, Basis-Gemeinschaji-ként, kis
csoportként, és még egyéb kifejezésekkel tartanak nyilván. Ez volt valaha, keresztény őseink éle
tében is, és ez lesz újra természetes helye, közege a keresztény testvériség megélésének. Naiv el
képzelés lenne, ha azt tartanók: megelégedhetünk a Krisztus-test, vagy az Isten népe képekkel,
azok teológiai, lelkipásztori fölhasználásával úgy, hogy lemondunk a keresztény testvériségnek,
a testvérek szeretetközösségének életünkbe való átültetéséről, illetőleg a gondolat és az életstílus
felélesztéséről. Nem ok nélkül látják egyre többen - pápák, püspökök, világiak - az egyházi élet
megújulásának egyik kulcsát a bázisközösségek közvetítő, erjesztő kovászként ható szerepében.

Ugy vélem, felesleges hangoztatni, hogy ezek a testvéri szellemben fogant és a szeretet gyakor
lata által éltetett kisközösségek nem szakadhatnak ki a nagyobb, az össztestvéri közösségből, és
nem hagyhatják el pásztoraikat. Ugyanakkor azonban gondoljunk Krisztus szavára: ha egyesek
mégis így tennének, ha csak egy is erre az útra térne, a jó pásztornak, a pásztoroknak keresniük
kell és vissza kell hozniuk őket a téves ösvényről a helyes útra.
Végső soron ezek a testvéri alapközösségek olyan élő sejtek, melyek a keresztény örökséget ta

núságtevő módon és alkotó erővel, alkotó fantáziával teszik magukévá. Ennek értéke nagy jelen
tőségű, mert férfiak és nők - köztük természetesen papok is - testvérük arcán felismerik Krisztus
képmását, aki valósággal - ahogy ö maga mondotta - köztük van, velük van, hiszen az ö megvál
tó erejében, szeretetében, a krisztushitben ismerik fel testvéri együvé tartozásukat.

Mindez nem új felismerés, krisztusi szavakra és őskeresztény gyakorlatra épül. A nagy kérdés,
amely egyre égetőbben követeli a hiteles választ: vajon a papság számának sajnálatos és szomorú
csökkenésével a keresztényalapközösségeknek megfelelő és megillető szerepet juttattunk-e és
juttatunk-e egyházunkban. Félreértés ne essék: nem lehet ez valamiféle modern "katakomba-ro
mantika" (ha egyáltalán szabad a két fogalmat így egymás mellé állítani), hanem afelelőspászto
rok általfelismert és ősi keresztény modellt értékelő, a keresztény életet erősítő törekvés.

Ne feledjük: az értéket, így a keresztényalapértéket is csak akkor tudjuk egyetemes voltukban
állítani, elfogadni és hirdetni, ha azokat előbbmí is magunkévá tettük a kisebb testvéri közössé
gekben, természetes és természetfölötti vonatkozásaikban egyaránt. Ha ez az alapvető tapaszta
lás, élmény hiányzik az egyház tagjaiból, akkor az univerzális kiterjeszkedési ambíciók talajtala
nok maradnak. Azt a kérdést most ne érintsük, hogy milyen mértékben vezethet mindez bizo
nyos elkülőnűlésre, szeparatizmusra. Olyan elkülönülésre, mely már nem igényli püspökök és
papok jelenlétét, sőt azokat elutasítva, esetleg az egyház 'élő testéből való kiszakadást eredrné
nyezhetné. A szektásodás útja, az erőket fölaprózó, szembeállító veszély, sajnos, realitás. De ar
ról sem feledkezhetünk el: mi van, mi lesz ott és akkor, ahol a papság (számának fokozódó esők-
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kenése miatt) képtelen közvetlen kapcsolatokat tartani a szaporodó kisebb testvéri közösségek
kel? Mert ez az érem másik odala.

Közeledni egymáshoz
Az egyházi struktúrák új történelmi átalakuláson mentek keresztül. Egy ideig klerikusokról és

laikusokról szóltunk (sajátos módon az utóbbiakat "hivőknek" is mondtuk, mintha a klerikusok
nem lennének azok). Később Krisztus misztikus testéről, majd Isten népéről hallunk egyre töb
bet. Vajon szabad-e, szükséges-e, hogy elfeledjük: kezdetben nem így volt. És anélkül. hogy az
egyháznak Krisztus által megadott alapstruktúráján a legkisebb csorba is esnék, ma is lehetne
úgy, mint keresztény őseink idején: püspökök, papok, világiak élő testvéri közösségben élhetné
nek. Tudjuk jól, a történelem kerekét nem lehet visszaforgatni. Ez kétségtelen; de amiről szó
van. az nem csak emberi történelem, hanem megélt krisztushitből fakadó, valódi keresztény test
vériségtudatból újjáébredő élet.

Abból a reális, ma mindannyiunk által észlelt, sőt többé-kevésbé személyesen is megtapasztalt
rossz közérzet ből indultunk ki, amely a papság körében-c- beleértve a szerzetespapságot is- a
szemináriumi nevelők, tanárok körében sem ismeretlen, és amelyet a világi hivők is tapasztal
nak. Megállapíthatjuk: ennek a szorongásnak, rossz érzésnek egyik oka - és úgy vélem, nem je
lentéktelen oka - az. hogya keresztény hivők, az egyház tagjai (és most elsősorban nem a papok
ra gondolok) egyre jobban az anonimitás tengerébe süllyednek. Üdvtörténetünk jelen fázisa ked
vezö arra, hogya világi hívek ráébredjenek: megkeresztelt mivoltukból fakadóan, felelősségtu

datból vállalt keresztény testvéri közösségekbe kell integrálódniuk. Ugyanakkor ez az ébredés
jellegű fázis arra is alkalmas lehet, hogya hivő nép és a papság - félretéve minden klerikalizmus
ból fakadó hatalmi komplexust - újra közelebb kerüljön egymáshoz, püspökeihez és újra testvér
ként ismerje egymást. Ha Jézus Krisztust testvérként szabad, sőt kell tekintenünk, akkor ennek
pap, hivő, püspök testvéri kapcsolatában is így kell lennie.

Feltehetjük a jogos kérdést: vajon a papság számának csökkenése, az utánpótlás hanyatlása
nyomán érzett szorongás nem annak a másik, régi rossz közérzetnek és szorongásnak a követ
kezménye, melyet "az anonim világi hivő" évszázadok óta megélt egyházunkban? A kérdésre
nem lehet kizárólagos és egyértelmű igennel válaszolni, de ugyanigy nem mernék határozott
nemmel felelni sem. És talán az sem véletlen, és aligha a Gondviselés ellenére történik, hogya
nők helyzetét egyházunkban lassan kezdik felértékelni. Végső soron itt a keresztény közösség
belső dinamikájanak emberi, ugyanakkor természetfölötti egyensúlyának helyreállításáról van
szó.

Ha a keresztények, papok és világiak egyaránt és együtt ezt a sajátos identitásukat meghatáro
zó testvértudatot és -élményt kellőképp nem mélyítik el, akkor egyházunkban a szorongást, a
rossz közérzetet előbb-utóbb a tartós krízisszituáció fogja fölváltani.

Nem az egyre nagyobb, sokezres létszámú, esetleg jól megszervezett, jól körülhatárolt plébáni
ák léte, vagy szükség adta legitimitása ellen szólunk. Csupán az ezrek és ezrek által igényelt, po
zitív követelményeknek adunk kifejezést: a pap és a világi hivő együtt élje át, hogy nem egy te
kintélyes számú tömegnek esetleg a periférián élő, adminisztratív, bürokratikus módon nyilván
tartott, anonim tagja, hanem valóban "valaki". Megbecsült személy a testvéri közösségek nagy
családjában, mely kisebb családi közösségekből áll.

A szükségesszemléletváltozás és gyakorlat természetesen nem fog magától létrejönni. A konk
rét feltételeket nekünk kell megteremtenünk. A feladatokat nekünk, a ma élőknek, a holnap felé
igyekvőknek kell elvégeznünk. Nem egy-egy jó szándékú, utópisztikus álmokat kergető papnak
vagy világinak, hanem - az adott kereteket és lehetőségeket kitöltő, határozott pasztorális prog
ram szerint működő helyi egyházaknak - püspököknek, papoknak és világi hivőknek együtt.

A történelem olyan órájában, amikor az emberiség nagy családjában világszerte erősödik az
igény arra, hogy "testvérré legyen minden nemzet, minden ember", amikor világszerte fokozódik

. - az egyházon kívül is - az igény, hogy az emberek kisebb, áttekinthetőbb, testvéribb közössé
gekhez tartozzanak, akkor szinte elképzelhetetlen, hogy ezt az ősi keresztény örökséget mi, az
egyház tagjai ne kamatoztatnánk, vagy ha szűkséges, ne élesztenénk újjá. Olyan nehéz lenne ez?
Talán mégsem. Hisz mindannyian, papok és világiak, ugyanarra a reményre születtünk, mind
annyian az Atya gyermekei és az elsőszülött Jézus Krisztus testvérei vagyunk. Azé a Krisztusé,
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aki szegényember volt, nem akart semmit birtokolni, hatalomra sem kivánt kerülni; aki szembe
szegült a hatalom kisértésével. Tele volt szeretettel, és életét adta az emberekért. - De most te
gyük föl a kérdést: hol található Európában ez a keresztény, krisztusi szellem? Ki ébreszti fel
csodálatunkat '! Megcsodáljuk-e a ,szegényeketés az önfeláldozókat? Azokat, akik szeretnek, és
felébresztik-e csodálatunkat, akik szeretetből testvérré válnak; akik mindenkit, kiváltképp hit
sorsosaikat (domestici fidei) testvérként fogadják el '!

Ne feledjük: a világ, amelyben élünk, a körülöttünk élő embertömegek csak azt fogadják el,
amit maguk is látnak, tapasztalnak. És mit láthatnak ma? Nemcsak a megosztott kereszténye
ket, hanem az egymástól eltávolodó, szétszakadó, az egymástól elidegenedő keresztényeket is.
Ha ennek ellenkezőjéről: az egymáshoz közeledésröl, a szeretetben fogant testvériségről. azaz Jé
zus szeretetéről nem teszünk világunkban tanúságot - hitelünket fogjuk veszíteni.

SZEPESI JÓZSEF VERSEI

Rőzseszedő

Kötél-övében fejsze lóg
rövid nyelű, kecses,
borotvaéles gally-falá,
s a vállán -rmondd. mi ez?-

karcsú, hosszú karót cipel,
a végén vaskampó ;
hintázik lágyan fel, le, fel
e bűvös ringató.

S amint megáll, ím felszökik
fűtgén e furcsaság
lombok közé, hol úgy tűnik

legtöbb a száraz ág.

Kicsit matat, majd hirtelen
recsegve - ej no, ládd! 
vergődő zsákmány szemtelen
markában egy faág.
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Valahol várnak engem
Valahol várnak engem
szomorú valakik,
és meg kell majd ölelnem

.va/akit, valakit.

Várnak valahol engem
ágrólszakadt árnyak,
és el kell majd temetnem
egy árnyat, egy árnyat.

Valahol várnak, régen
elsiratott álmok,
és fel kell majd idéznem
egy álmot, egy álmot.

Várnak valahol engem,
jaj, kallódó szivek,
és meg kell majd sebeznem
egy szivet, egy szivet,

Valahol hűvös csendben
vár lázas alkalom,
kigyúini bús szemekben
egy napon, egy napon.



VARGHA KÁLMÁN

ÁLOM EGY KÖNYVTÁRRÓL
Áprily Lajos vallomásai és tanulmányai

1 I"Tiszta ember és tiszta költő - így jell.emezném Áprily Lajos egyéniségét és költészetét, ha
~egyetlen szóval kellene beérnem ... Önmagáról keveset beszél, költői szemérem dolgában
Arannyal rokon" - írta Benedek Marcell 1959-ben, a költő verseinek Ábelfüstje című kötetét
méltató tanulmányában. Az önmagáról ritkán szóló költő prózai vallomásaiból. nyilatkozatai
ból, műhelytanulmányaiból, kritikáiból a közelmúltban Álom egy könyvtárról címmel értékes
gyűjteményi jelent meg, amelyet irodalmi hagyatékának feldolgozója, Ugrin Aranka állított
össze.

Áprily költői egyéniséget elemezve Benedek Marcell azt is megjegyzi, hogy "amit életéről meg
tudunk, azt is a szülőföld, Enyed, az édesanya, a feleség, a gyermekek, az unoka képében látjuk
tükröződni". így vagyunk irodalmi vallomásaival is. Személyes vonatkozások közlésével azok
ban az írásaiban bánt a legfukarabbul, amelyek műfajukat illetően önvallomások. zárkózottsága
viszont akkor oldódott fel, ha más költő műhelyébe nyert bepillantást, ha arról számolt be, mi
lyen kövétkeztetésekre jutott A vén cigány eredeti fogalmazványának kéziratát tanulmányozva.
hogy Ady első kötete szerkezeti, ritmikai. képalkotó sajátosságainak elemzése során miként vált
számára világossá a költő jelképrendszerének kialakulása. hogy az Anyegin fordítása közben mi
ként tárultak fel előtte Puskin versalkotó módszerének titkai. Szellemi alkatáról. életszemléleté
ről. ízléséről. irodalmi élményeiről, esztétikai elveiről többet árul nak el a maga dolgait érintő

szűkszavú önvallomásainál Szenci Molnár Alberttel. Bajzával, Petőfivel. Jókaival. továbbá erdé
Iyi írótársaival. Kós Károllyal, Kuncz Aladárral. Remenyik Sándorral, Tamási Áronnal. Dsida
Jenővel. valamint Gogollal. Turgenyevvel foglalkozó írásai.

Nem tartozott kora bravúros esszéistá! közé, akik a müvészi próza rangjára emelték az érteke
zést, akiknek érvelése vagy szernélyiségük varázsa akkor is magával ragad. ha nem értünk velük
mindenben egyet. Pedig az esszéiben fölvetett problémák legszemélyesebb ügyei voltak. Erre
nemcsak a saját életével, pályajával. belső dolgaival összefüggő személyes vonatkozások utai
nak. amelyek. ha rejtetten is. átszövik értekezéseit. hanem a szivós makacsság, ahogya képzele
tét foglalkoztató problémákhoz újra és újra visszatér.

Ezek közül számára a legfontosabb kérdés a költészet és ti heteg.l'ég kölcsönhatásának tisztázá
sa volt. A századforduló esszéistái is sokat foglalkoztak ezzel a problémával. Ady, Cholnoky
Viktor, Csáth Géza, Kosztolányi Dezső hajlott arra a felfogásra, hogy a kivételes alkotói tehet
ség csak betegséggel vagy pusztító szenvedéllyel megvert egyénekben fejlődhet ki. Áprily termé
szetétől, gondolkodásmódjától. erkölcsi felfogásától távol állt minden ilyenfajta elképzelés, ö sa
ját válságainak tapasztalatai alapján inkább arra keresett feleletet, hogy a költői alkotó munka
miként válhat a lelki gyógyulás eszközévé. \

Verseiből tudjuk, milyen nagy szüksége volt arra. hogy "kiírja" magából a rosszat, leküzdje
rontó démonait. A lelki gyötrelmek állomásait előbb ismerte meg, mint a versírás mesterfogása
it. Életrajzirója, Győri János is utal arra, hogy Áprily világát már fiatalon beárnyékolták korá
nak megrendítő eseményei, az első világháború nyomasztó éveinek szorongásai. "S ez a neurasz
téniás alkatú fiatalember - írja Győri? - olyan felfokozott érzékenységgel éli át a 'megrázkódta
tást, a pusztulás és az értelmetlen halál felmérhetetlen arányú drámáját, hogy egész életére eljegy
zi magát a szomorúsággal és a tragikus életérzéssel."

Áprily Lajos halálának 15. évfordulója alkalmából - 1967. augusztus 6-án - közöljük a nagy költő

tanulmányirój tevékenységet elemző esszét, és adjuk ki Benedek MarcelJei folyó irodalmi vonatkozású
leve!ezésének néhány értékes darabját. (A szerk.)
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Az 192I-ből származó, A produktív fájdalom cimű esszéjében Byron, Leopardi, Arany, Ma
dách, Vajda, Reviczky, Ady lírájával kapcsolatban azt vizsgálja, hogy a fájdalom miként válik
teremtő erővé, a leküzdhetetlennek látszó szenvedés miként terelődik a művészi tárgyiasodás út
jára. Arra az eredményre jut, hogy az alkotó természetének megfelelően a fájdalom szorító kínjá
ból éppúgy válhat könnyes szentimentalizmus, mint elégikus panasz, cinikus gúnyolódás vagy
rajongó természetszeretet.

Ha egész más alapról indul is ki, mint a századforduló esszéistái, akik a betegséget a tehetség
legfontosabb előfeltételének tartották, ő is eljut ahhoz a következtetéshez, hogy ha a költőt alko
tó munkája kigyógyíthatja lelki bajaiból, akkor a szenvedés és a fájdalom úgy is felfogható, mint
a művészi teremtő erő kifogyhatatlan forrása.

Azt, hogy művészetszemléletének milyen fontos elemévé vált a fájdalom produktív hatásáról
vallott felfogása, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy húsz évvel később még mindig foglalkoz
tatja a probléma, és Reményik Sándorról rajzolt portréjában a fájdalom szerepét elemző esszéjé
nek alapgondolatát fejleszti tovább: Mintha most talált volna elméletéhez megfelelő modellt, il
Ietve kísérleti alany t. Azt fejtegeti A megváltó vers cimű tanulmányában, hogy "a meghasonlással
küzdő" költő, az "egyensúlykereső etikus ember", aki az Arany Jánosénál is mélyebb ifjúkori
válságok szenvedésein ment át, attól kezdve, hogy életét a versírással kötötte össze, miként sza
badult meg fokozatosan alkata, természete, idegrendszere passzivitásra késztető hajlamaitól és
nyomasztó szorongásaitól.

Reményik Sándor istenes költészetének forrását is a költő "szenvedő létében" véli megtalálni.
Meggyőződése szerint a szorongó alkatú ember számára csak az őszinte önvallomással megsze
rezhető feloldódás adhat teljes nyugalmat. Márpedig Reményik Sándor esetében ennek legmeg
felelőbb módja az Istennel való "beszélgetés", a költő istenes verseiben realizálódó lírai kommu
nikáció, amely a szenvedő lelket kiszabadíthatj a a "szégyenkezés gátlásaiból". Babitstól kölcsö
nözve a kifejezést, azt mondhatjuk, hogy Áprily egy bizonyos psychoanalizis christiana gyakorlá
sában látta a költő lelki gyógyulásának legbiztosabb előfeltételét. "Nem a hinni akarásból szüle
tő 'hitetlen-hívés' ihleti ezeket a verseket - írja Reményik istenes költeményeiről-, hanem a ma
gányosan szenvedő lélek örök honvágya a vallomástevés békessége után."

A korai halál nagyon is reális előérzetében alkotó Dsida Jenő sorsával kapcsolatban más ösz
szefüggésben vi'lágítja meg betegség és költészet, fájdalom és teremtő erő kölcsönhatását. Azt
vizsgálja, hogyaversírás miként jelentett a költi? számára önvédelmet "az életébe betört nyo
masztó és ijesztő" valósággal szemben. Szenci Molnár Albert hányatott életsorsát vázolva a bel
ső hontalanság tüneteire figyel fel, arra, hogy a költő Erdélyből nyugati polgárvárosokba, híres
egyetemek humánus környezetébe vágyott, majd messze földre jutva, Erdély után sóvárgott.
A kérdés - Áprily visszatérő problémája - Szenci Molnárról szóló tanulmányában olyan válto
zatban nyermegfogalmazást, hogy miként tudta a zsoltárfordító a kettős honvágy állandósult
rossz közérzetét műfordítói munkájának áldozatos aszkézisében feloldani.

A teremtő erővé váló fájdalom átváltozásának misztériumát szeretné megérteni és átélni Vö
rösmarty egyik utolsó lírai megnyilatkozásával kapcsolatban is. A vén cigány eredeti fogalmaz
ványát vizsgálva arra keres választ, hogya "mámoros nagy emberi fájdalom" miként tudta még
egyszer működésbe hozni "a meglazult idegrendszerű, látomásokban élő" költő, "a leglázasabb
szenvedésű", "összeomló életű" Vörösmarty versalkotó tevékenységét. Meg szeretné ismerni a
folyamatot, hogy a .Jázfoltokban" égő víziókból, "ritmikai körvonalakban jelentkező" kaotikus
képzetekből miként született meg a páratlan remekmű, "a legforróbb magyar lírai alkotás".

A probléma magja, amely a legjobban izgatta, a fájdalom teremtő erővé alakulásának folya
mata persze továbbra is titok marad számára (fiziológiai és lélektani folyamatok kölcsönhatásá
ról ma sem tudunk sokkal többet), az eredeti verskézirat szövegváltozatainak alapos elemzése ré
vén viszont nagyon fontos alkotáslélektani következtetésekre jut, amelyek közvetve a vers értel
mezésének, értékelésének a kérdését is érintik.

De hát mi lehetett még egyáltalán vitás vagy magyarázatra szoruló az egyik leghíresebb tizen
kilencedik századi költeményünkkel kapcsolatban, amely hosszú évtizedek óta az iskolai iroda-
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Iomoktatásnak éppúgy tárgya, mint ahogy előadóművészek is gyakran tűzték és tűzik műso

rukra?
Bármennyire is meglepő, mint azt már Komlós Aladár három évtizeddel ezelőtt megjelent,

Afélreértett Vén cigány' cimű tanulmánya is meggyőzően dokumentálja, a magyar kritika és iro
dalomtörténetírás sem a költemény értékelésében, sem értelmezésében nem volt egységes. "Én
Vörösmarty e költeményét nem tartom valami kitűnőnek s legkevésbé oly remeknek, mint ön"
- írja Gyula Pál 4

, válaszolva Egressy Gábor egyik nyilatkozatára. Szerinte a "költemény első

versszaka kitűnő szép, a másodikban már kiesik a költő az alaphangulatból, több helyt dagályba
csap". Ha Gyulai csak az első versszakra volt fogékony, az epikus-reális-filozofikus hangütésre,
a második strófától viszont törést lát, az csak azzal magyarázható, hogy nem tudott mit kezdeni
a költeményben kifejeződő lázas önkivülettel, romantikus lángolással, a kétségbeesés pátoszá
val, a fájdalom rapszodikus kitörésével. De hát akkor mit fogott fel egyáltalán A vén cigány-ból?

Fordulat csak a huszadik század elején következik be, a Nyugat munkatársainak esszéiben.
Ők tudatosítják először, hogy A vén cigány a magyar líra egyik remekműve, de ők elsősorban sa
ját koruk ellentétektől szaggatott, diszharmóniák közt vergődő lelkiállapotának előképét látják
benne, és az irracionalizmussal rokonszenvező elveiknek megfelelően a vers legnagyobb értéké
nek állítólagos érthetetlenségét, illogikus voltát tartják. Schöpflin Aladár 19Ü5-ban megjelent
A két Vörösmarty cimű tanulmányában azt írja", hogy A vén cigány költője .Jázban ég, izgatot
tan, tétovázva beszél, a gondolat és a szó nem simul össze olyan pontosan, mint valaha ... A sza
vak minduntalan el akarnak szakadni a gondolattól, eltávolodnak tőle, meg visszaesnek bele, a
szimbólumok idegesen torlódnak egymásra, kisiklatják egymást helyükből ... A költő nem áll
rajta kívül, fölötte, nem vezeti higgadt, tudatos művészettel vonalait. .. hanem csak úgy nyer
sen, ahogy lelkéből kifakadt, veti elénk, s vele elénk veti egész lelkét." B~bits 191l-es, emlékeze
tes Vörösmarty-esszéjében még szélsőségesebb következtetéseket von le. "Egy őrült verse - irja''
A vén cigány-ról. - A logika kapcsolata elszakadt. A képzetek rendetlen és rengeteg káoszban
űzik egymást. A költő agyában megrendült a velő ... Ez egy őrült képzetkapcsolása. Ez a vers,
egy őrült verse. De ez szent őrültség. Az őrült látománya szent látomány." Szerb Antal ~34-ben
megjelent irodalomtörténetében? azt fejtegeti az utolsó versek Vörösmartyjával kapcsolatban,
hogy "a lelki betegség, amely elemészti, ugyanakkor felszabadítja a ráció minden korlátja alól, és
mint az elborult elméjű Hölderlin, neki is sikerülnek sarok, sőt költemények, amelyek már értel
men túli dolgokról beszélnek, amelyeket nem is értünk talán egészen, de érezzük bennük' a meg
közelíthetetlen távol ok borzongását ... "

Áprily tanulmánya, amelyet A vén cigány műhelyében címmel, 1939 decemberében a székesfe
hérvári Vörösmarty-ünnepélyen olvasott fel, bevezető soraiban elismeréssel szól Babits beleérző

tehetségétől,de amit a továbbiakban kifejt, szöges ellentétben áll mindazzal, amit anyugatosok
a költeménnyel kapcsolatban lélektani, alkotáslélektani vonatkozásban valaha is leírtak. Nem
beszél a ráció korlátjai alól való felszabadulásról. értelmen túli dolgokról, szent őrületről. Esszé
jének kulcsszavai egészen más fogalmak, ő a művészi ellenőrző erő és a dramaturgiaifokozás sze
repét látja a legfontosabbnak Vörösmarty költeményének keletkezésével kapcsolatban. A zse
niális téboly révült ösztönösségével szemben az önkontrollt és a tudatos stilizálást hangsúlyozza.

A Vörösmarty-filológia történetében Áprily vállalkozott elsőkérit A vén cigány eredeti kézira
tán található javítások, rnódositások, változtatások alapos elemzésére és a költemény keletkezé
sének rekonstruálására.

Miben összegezhetők legfontosabb észrevételei?
Nagy jelentőséget tulajdonít a költőben ösztönösen meglévő zenei-ritmikai indítékok verste

remtő szerepének és ezek elsőségét hangsúlyozza a költő tartalmi-logikai jellegű közlésigényével .
szemben. Szerinte Vörösmarty addig javít, addig cserél ki sorokat, félsorokat, kifejezéseket,
amíg a legtökéletesebben meg nem valósul a benne élő, benne lüktető zenei-ritmikai alapélmény,
a születő vers ritmikai programja. A zenei ideál megvalósulása során számos tartalmi, gondolati,
logikai elem is kicserélődik, a lazább, erőtlenebb, kevésbé célba találó kifejezések helyére ponto
sabb, érzékletesebb, plasztikusabb változatok kerülnek. Minél jobban közeledik egy-egy sor a
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vers zenei-ritmikai eszményének tökéletes megvalósulásához, a szavak kifejező értéke - Áprily
megfogalmazását használva - dramaturgiai ereje is egyre magasabb fokot ér el.

Áprily textológiai rétegfelvéteieibőlvilágosan kiderül, hogy A vén cigány legjellegzetesebb, leg
erősebb motívumai, merész képei, megdöbbentő képzettársitásai, a költő nagyon is tudatos, fo
kozó, sűrítő, tömörítő törekvésének remek találatai többnyire a versalkotás folyamatának ké
sőbbi, fejlettebb szakaszában öltöttek formát és nyerték el végleges helyüket a vers struktúrájá
ban. A költemény elvont elemei, az abszurd határát súroló metaforái, lázfoltszerű látomásai,
amelyeket Vörösmarty nyugatos méltatói szívesen tekintettek a .szent őrület" termékeinek, nem
azért maradtak bent a szövegben, mert a beteg idegzetű, megfáradt költőnek nem volt már ereje
feldolgozni, megszeliditeni, racionalizálni őket, hanem azért kerültek tudatosan a versbe, mert a
költő reménytelenséggel, kétségbeeséssel küszködő, meghasonlással viaskodó lelkiállapotát, a
megőrülés rémével folytatott harcát, valamint kora közhangulatát, nemzeti közérzetét általuk
tudta teljes intenzitással kifejezni és érzékeltetni. Míg - Áprily megfigyelése szerint - Vörösmarty
más verseiben inkább visszafogja a pátoszt, mérsékeii a képek torlódó áradatát, addig A vén ci
gány-ban "csak emelés van és tömörülés; növekedés erőben, hangban, színben, látomásban,
lázban".

Az l 939-ben elhangzott előadás fordulatot hozhatott volna A vén cigány értelmezésében, de
Áprily nem gondolt tanulmánya közreadására, talán föl sem mérte, hogy megfigyelései, alkotás
lélektani elemzései mennyiben adnak új szempontokat Vörösmarty egyik utolsó remekének meg
világításához és értékeléséhez.

2 IA nagyenyedi Bethlen Kollégium által rendezett Szabad Líceum keretében 1917-ben Ady
-=.J ról elhangzott előadásának szövege szintén csak kéziratos hagyatékában maradt fenn.

Vonzóan őszinte vallomás ez az írása arról, hogy Ady verseivel kapcsolatos idegenkedéseinek
és elragadtatásainak izgalmas egyensúlyjátékai után, megszabadulva Farkas Imre könnyű és Re
viczky világfájdalmas szentimentalizmusának és mindkét költő ..csengő-bongó jambus-sorai
nak" varázsától. miként vált 1908-tól kezdve fogékonnyá Ady lirájáru,

"Ady táborában. a nyugatosok körében~· írja Ugrin Aranka" nem volt ritka jelenség, hogya
költő hivei önvallomás formájában nyilatkoztak arról, hogy az Ady lírájával való találkozás mi
lyen élményt jelent számukra. hogy milyen megrendülést váltott ki belőlük az Ady-költészet ...
Áprily Lajos vallomásában azonban nem erről van szó! Megnyilatkozása az utókor számára ép
pen azért paratlan értékű dokumentum, mert pontosan rekonstruálja al egész szemléleti és ízlés
beli átalakulást, amely benne az első Ady-élmények után lassú fejlődési folyamatként végbe
ment. .. "

Más szóval: Áprily vallomásában az a legérdekesebb, hogy továbbra is a Nyugat bástyám kí
vül maradva, a nyugatosok szövetségét nem keresve válik pusztán meggyőződésére és ízlésére
hallgatva Ady lírajának védőjévé és értő magyarázójává olyan időben, amikor u konzervatív tá
bor még a legvaskosabb és legképtelenebb vádakkal illeti Ady t és anyugatosok költészetét. Ady
mellettiállásfoglalása az önmagával is vitázó, régebbi önmagát sem kímélő megközelítési rnódjá
val válik meggyőzővé, és segíti az életmű teljesebb megértését és befogadását azok számára is,
akiket egyszerre vonzott is, taszított is a modern költészet. Tisztánlátásának, fogékonyságának.
szellemi függetlenségének jele, hogy az Ady körüli viták legfontosabb kérdéseit ragadja meg, tö
mör, szellemes okfejtésekkel érvénytelenítve a konzervatív kritikusok vádjait és elmarasztalásait.

Érthetetlen volna Ady költészete, ahogya konzervatív bírálók áll ítják? "Minden ilyen érthe
tetlenség relatív, s elsősorban a mű és az olvasó viszonyától függ" ~ vallja Áprily, általános ér
vénnyel, minden hasonló vitás kérdésre alkalmazható módon, Hazafiatlanságot, kozmopolitiz
must árasztanának a költő sorai? Ady magyarsága - fejtegeti a vádaskodókkal szemben ~ "az a
magyarság, amely ellen minden időkben leginkább tiltakoztunk : a faját nem becéző, a nem hízel
gő, hanem a kritikai magyarság. Az ilyen persze negatív irányúnak látszik, de annál inkább szük
ség van rá, minél inkább hiányzik a fajban az önismeret és az önbirálat.képessége, amely általá-
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ban nek ünk nem szokott erényünk lenni." Azzal a váddal is foglalkozik, amely szerint Ady fran
cia dekadenseket utánzó költő. Annak alapján, hogy Ady sokat tanult Verlaine-től,Baudelaire
től, nem volna helyes elfinomodottnak, passzívnak, betegesnek, .xíekadensnek'' minősíteni - ma
gyarázza Áprily -, mert "stílusában inkább az erő tradícióit keresi: a Bibliát vagy Pázmányt és a
kuruc költészetet". Ami pedig a nyugatosság kérdését illeti, azzal kapcsolatban arra emlékeztet,
"hogy az egész magyar irodalom nyugatos irodalom, hiszen a keresztyénség felvétele óta minden
szellemi áramlatot nyugatról kaptunk, és úgy töltöttük meg a magunk szellemi tartalmával. Ha
nem lett volna nyugatos az irodalmunk, bátran elmondhatjuk, hogy nem is lenne magyar."

Ady-élménye, amelyet A Halál lovai borzongató misztikumának átérzése tudatosított benne,
állandóan fejlődött, gazdagodott, eleven alakító erőként hatott egyéniségére. Ennek legvilágo
sabb jele, hogyelőadásában már az Ady-líra legújabb változataival, "a magyar vért sirató jere
miádokkal" is behatóan foglalkozik, érzeimíleg és morálisan azonosulva a háborúval szembefor
duló, a pusztulás látványától eliszonyodó költő tragikus intelmeive! és próféciáival. "Nem tudott
lelkesedni a háborúért, mert a kultúráért tudott lelkesedni - írja Adyról. - S ha a mai általános
hangulatot megfigyeljük, azt hiszem, nem ő közeledett a mi háború eleji álláspontunkhoz, ha
nem akaratlanul mi az övéhez."

Egyértelmű állásfoglalása azért is érdekes, mert bár nagyon fiatalon (huszonegy éves korá
ban!) életének nagy eseménye volt az Ady lirájával való találkozás, költészetét nem határozta
meg ez az élmény. Képalkotó módszerében nem nehéz felfedezni Ady szimbolizmusának hatá
sát, de életérzésben, szemléletben, formanyelvben végig megmaradt különállása a század első év
tizedeinek lírai forradalmától. Mindaz, amit l963-ban egyik nyilatkozatában azokról az inspirá
ciókról mondott, amelyek fiatal korában érték, teljesen reális önismeretre valló megnyilatkozás,
mert minden megállapítását költészete igazolja. "A mohón felszívott Petőfi-hatások után Re
viczky édes mélabúja ejtett rabul. Első nyomdafestéket látott versem ... erről a hatásról árulko
dik ... De jött a kor lírai forradalma: Ady és a holnaposok két nagyváradi kötete. Utánzó nem
lettem. de nem kerülhettem el hatásukat. Tanárom kedvetlenül fogadta újabb verseimet (konzer
vatív irodalmi felfogású volt), s rövid bírálata egy időre elhallgattatott. Pedig nem is Ady-hatáso
kat éreztettek ezek a versek, inkább Dutka Ákos és Juhász Gyula hatott akkor rám."

Négy évvel nagyenyedi előadása után újra Adyval foglalkozik. 192I-benjelenik meg a maros
vásárhelyi Zord időbenAdy Endre első verseskötete című tanulmánya. Mi kelthette fel érdeklődé
sét az I899-ben kiadott Versek iránt, amelyben még inkább csak sorok, fordulatok, versrészletek
jelzik a későbbi érett líra ígéretét?

Jelek szerint a költészet korszakváltásának kérdése foglalkoztatta elsősorban, nevezetesen az,
hogy Vajda János, Reviczky Gyula, Endrődi Sándor, Ábrányi Emil és Kiss József lirájához vi
szonyítva miben és mennyiben jelentett fordulatot a fiatal Ady jelentkezése. Ö az első, aki a leg
korábbi Ady-kötet verseit a teljes életmű egészével szembesíti. Azt elemzi, hogy a századvégi köl
tészet hangulati közhelyeit ismételgető fiatal Ady verseinek szövetén miként ütköznek ki az Új
versek-ben, a Vér és arany-ban, Az Illés szekerén-ben beteljesülő költői forradalom csalhatatlan
stigmái, hogy szakítva a Reviczky-féle költészet jambikus "szirénmuzsikájával", miként szaba
dítja fel magában "a trocheusok és a szabad ütemek disszonanciája" révén .forradalmas lelke
bátor és zordon" zeneiségét, hogy képeinek, kifejezéseinek sűrítésével, tömörítésével miként ala
kítja ki szimbolista formanyelvét.

Az Ady költészetére jellemző szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok, tartalmi e!emek korai elő

fordulásánakjelentőségétnem értékeli túl, tisztában van azzal, hogy ugyanannak a szónak stilá
ris súlyát és értékét mindig a funkció határozza meg, amelyet a kifejezés az adott szövegkörnye
zetben betölt. "Vérbeli Ady-témák, helyzetek, ős-akcentusok elődei, ha egyszerű köntösben és
fiatalos tapogatódzással is, elég sűrűn felötlenek - fejtegeti Áprily. - A fő különbség az első és a
későbbi megjelenés között a tragikus alapszln, amely az Ady-versek nagy részének már az Új ver
sek-től kezdve fő jellemvonásává lett, mióta a Halál megszűnt számára általános melankolikus
hangulat lenni, mióta a halál finom remegésű idegei számára végzetes mélységű, élmény-erejű,

mindennapos előérzetté súlyosodott."
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Tanulmánya bevezetőjébenarról ír Áprily, hogya sok izgató Ady-kérdés kőzött talán nagyon
is szerény feladat az első kötet szókészletének, kifejezéseinek , szókapcsolatainak, fordulatainak
elemzésével foglalkozni, de - vitába szállva megjegyzésével - inkább azt kérdezhetjük, van-e ér
dekesebb, nyugtalanítóbb feladat a filológus számára annak tisztázásánál. hogy miként szület
tek, miként nyerték formájukat az első igazi Ady-versek, hogyan jött létre költészetünk egyik
legjelentősebb újkori "képződménye",Ady Endre lirája.

Áprily tanulmányának értékes eredményei, a fiatal Ady lirájának zeneiségét, szimbolista tö
rekvéseit, versépítő módszerét, azon belül a gondolatritmus szervező és rendező szerepét megvi
lágító észrevételei mind ez ideig nem váltak az Ady-filológia szerves részévé. Irodalomtörténé
szek soha nem hivatkoztak rá, az Ady-bibliográfiából éppúgy kimaradt, ahogy a költő verseit
közreadó és magyarázatokkal ellátó kritikai kiadás I969-ben megjelent első kötetének" szerkesz
tője is megfeledkezett róla, pedig az Ady-zsengék filológiai-stilisztikai elemzésében úttörő mun
kát végzett Áprily.

3 [Az Áprilyrajellemző zárkózottság, a Vőrösmartyval, illetve Adyval foglalkozó elemzésein
~kívülleginkább azokban a tanulmányaiban oldódik fel, amelyekben műfordítói gondjairól
és tapasztalatairól számol be (A műfordito műhelyéhöl. Cai Jen kínai költönő tizennyolc verse,
Gogol: Tarasz Bulba, Turgenyev: Költemények prozábun, Anyegin-forditásom margójára, Az
Anyegin első versszakának műforditoiproblémája),

Vissza-visszatérve fordításainak, rnindenekclőttremek Anyegin-átköltésének olvasásához, ked
vünk támad a klasszikus mondást, amely szerint poe ta nonfit, sed nascitur, Áprilyra vonatkoztat
va úgy módosítani, illetve kiegészíteni, hogya műfordítóihivatásra is éppúgy születní kell mint a
költőire. Sőt anélkül hogy kisebbíteni akarnánk nemes poézisének értékét, talán azt a megjegy
zést is megkockáztathatjuk. hogy ő mindenekelőtt műfordítónak született: objektivizálásra hajló
líraisága, áhítatos szépségkultusza, nagy müveltségen alapuló stílusérzéke, élete legnagyobb esz
tétikai élményeihez való hűséges és alázatos ragaszkodása mind-mind a fordítói munkára
predesztinálta.

Fordítói elhivatottságáról (az általa magyarra fordított művek mellett) elsősorban Anyegin
átköltésének tapasztalatait és gondjait elemző esszei tanúskodnak. A fordítói munka nyelvi, sti
lisztikai, verstani, ritmikai, versszerkezeti kérdéseit elemezve Puskin alkotói műhelyébe is beve
zeti az olvasót, bizonyságot téve arról, hogy a lelkiismeretes fordító legbeavatottabb "társává",
legmeghittebb magyarázójává válhat a költőnek. akinek művével fordítás közben sorról sorra,
kifejezésről kifejezésre haladva meg kellett küzdenie.

Mindezen felül Puskin-tanulmányaiból rnesszemenő alkotáslélektani következtetések is adód
nak, mert ha nem is foglalkozik a műfordítás elméleti kérdcseivel. azzal, hogy fordítói munkájá
nak minden törekvését, eredményét, gondját, kétségét-és kudarcát feltárja, mérlegeli és elemzi,
egy általános érvényű fordítói ars poetica körvonalait is fölvázolja.

Megnyilatkozásai nagyon fontosak, rnert tévedés volna azt hinni, hogy mindaz, ami a költői

művek létrejöttével kapcsolatban elmondható, a műforditásra vonatkozóan is érvényes. A végső

cél persze költőnél és műfordítónál egyaránt a minél tökéletesebb művészi alkotás, de a versírás
és a műforditás egészen más alkotáslélektani feltételek és körülmények között megy végbe.
A költő teremt, legfontosabb célja önmaga minél teljesebb kifejezése, művében való megvalósítá
sa, kiteljesítése, a műfordító viszont újrateremt. legfőbb törekvése a maga egyéniségének egy
másféle alkat szolgálatába való állítása, minden érzékének, képességének, tapasztalatának egy
másféle struktúra törvényei szerint történő alkalmazása, a kétféle nyelvi közeg közötti távolság
áthidalása. "A mérkőzés tulajdonképpen Puskin orosz és az én tolmácsoló magyar nyelvem kö
zött folyik - írja Áprily -, azért kell küzdenern, hogy mcgközelitsem a nagy vers eredeti nyelvé
nek rendkívüli terrnészetességét, a magas művészettel megalkotott Anyegin-strófa tartalomren
dező erejét, a sorok eufóniáját, a szláv tisztaságú rímek teljességét, ... hogy megőrizzem, ameny
nyire küzdő erőmtől telik, lírai realizmusának puskini jeltegzetességű vonásait."
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Remek műhely tanulmányai azt is tudatositják bennünk, ha nem is hívja fel erre külön a figyel
met, hogya műforditómunkájában milyen nagy súlya van amorális tényezőknek. Jó verset bi
zonyára egy moral insanity-ben szenvedő ember is írhat, olyan művészí teljesítményhez viszont,
mint amilyen Babits Dante-forditása vagy Áprily magyar Anyegin-je, a nyelvtudáson. tehetsé
gen, műveltségen, rnűvészi érzéken, ritmíkai készségen kívül még nagy önfegyelemre. önmegta
gadásra, a tolmácsolásra választott mű és annak alkotója íránt megnyilvánuló szeretetre, meg
értésre. alázatra is szükség van. De ugyanakkor kritikai szellemre is, önállóságra, bátorságra
akár az eredetit szolgai rnódon követő "átültetés" kisértésével. akár a korábbi tolmácsolók ered
ményeinek kényelmes átvételére csábitó megoldásokkal szemben.

Olyan alkat esetében, mint Áprily, csak további gondokhoz, tépelődésekhez. lelkiismereti
problémákhoz, belső konfliktusokhoz vezetett az is, hogy előtte már többen leforditották Puskin
verses regényét. hogya múlt század hatvanas éveitől kezdve már egy korábbi forditás, a Bérczy
Károlyé határozta meg a magyar olvasó Anyegin-élményét. Munkája során nemcsak Puskin re
mekművével kollett megküzdenie, hanem Bérczyvel, Mészöly Gedeonnal, Vas Istvánnal, a cseh
Borával, a német Bodenstedttel, Seuberttel és Chornmichau-val, valamint az orosz Vlagyimir
Mihailovval, aki a francia nyelvű forditást készítette -, vagyis mindazokkal, akik részben vagy
egészében tolmácselói voltak már az Anyegin-nak.

A korábbi, illetve a kortárs-forditókkal szemben kialakult rivalitás-érzése, belső feszültsége
olyan esetekben volt kevésbé kiélezett, amikor a másik forditó tévedett valamiben, vagy megol
dása alatta maradt a kínálkozó lehetőségeknek.Hallatlan erőfeszítést igényelt viszont tőle min
den olyan részlet, amelyet szó szerint átvehetett volna, de lelkiismerete, fordítói morálja még tö
kéletesebb változat keresésére szorította. Célja és mértéke: "tartalmi ésformai hűséggel, meg nem
alkuvo mai nye/ven tolmácso/ni az eredeti művet, nemcsak részleteiben. hanem az egész szövegen
átüt(i hangnem jellegzetességében'',

Azt, hogy puritán egyszerűséggelmegfogalmazott fordítói alapelvei mit jelentettek a gyakorla
ti megvalósításban. elsősorban Anyegin-fordításának példáján mérhetjük le. Látszólag önmagá
tól scm kívánt többet, mint filológiai pontosságot és a mű tónusához való igazodást, olyan nor
m/tk tiszteletben tartását, amelyek minden fordítóra kötelező érvényűek. A maga elé tűzött kö
vetelményeket viszont olyan következetességgel valósította meg, hogy Puskin verses regénye az ő

fordításában il magyar olvasó számára valósággal újjászületett. Bérczy Károly múlt századi óle
vendula illatú átköltése után (amely színeivel, hangulataival Krúdy prózájában él tovább) egy
reálisabb. életszcrübb Anyeginnel gazdagította irodalmunkat. Elődjével szemben, aki túlontúl
tisztelte korának finomkodó érzékenységet és idegenkedett Puskin erősebb szavaitól, merészebb
kifejezéscitől.ö átmentette a költőnek a jelzők megválasztásában megmutatkozó bátorságát, tár
gyak. alakok, helyzetek élményszerűen pontos ábrázolását, a leírások hiteles életszerűségét, a
cselekmény vonzó mozgalrnasságát, nem tompitotta a költő személyiségének közvetlenebb meg
nyilatkozásait. Paradox módon éppen a forditói morál és a filológiai pontosság aszketikus szigo
rúságának eredményeként hozott létre olyan fordítást, amely Puskin művének színeit és fényeit
az eredetihez méltó tiszta ragyogásban villantja fel.

.1t'·,I-:~ zetek: I i\pril~ Laj(}:"! :ÚlJm cgy kiinn/úrT/d. Ö~~ze~\íijtötte,a szőveget gondozta és a jegyzetcket írta II grin Aranka. Bp. 198 '. J~8. old.
-Gyún JúIHl:-': /J/lnlr ra/os lI/kolliSlII {iS I'IIlIlImtÍ.\/Jf túkrebrn, Bp. \9(,7.58. old. 3Kom'ós Aladúr : A jJ/ref!f1t'fI VÓ1 cigány. CSillag. 1951.

2_~S 2.15. old. c:-. K A Tegna!' h ma. Hp llJ5h, 4~ 41}. old. 4C;yuJai Pál: Dramaturgiai dolgozatok, Bp. 1908. I. köt. ~n 216. old.
5Schöpfl.m Aladar: .t 1,1'( Viirii.\·nwrt.l'. Nynput. 140~. I. kőt. 577·5X4. old. és Sch. A.: Válogatott tanulmányok, Bp. 1967. nO:? 196. old
6Bahits Mlh,l!\ A láll ViJY;j,<,1IIurry. Nyugat. IlYlI. II. köt. 1041 ·1061. old. és B. M.: Esszék , tanulmányok, Bp. 1978. I. köt. 226 155. old.
7Szcrh Antal: ,1-fagrar trodulomtőrtcnct, Cluj-Kolozsvár, 1934.341 342. old. A vén cigány értelmezcse körüli vélemények ellcntruendásairól

Ugrm Aranka A szavak dramaturgiája cirnű tanulmánya ad rövid összefoglalást (Irodalomtörténet. 19XO, 541 -549. old.). 8Ugrin Aranka be
vezetője az A'prily /'0111,\ A: Adv-kerdes cimű szővegkőzléshcz. Kortárs. 1977. 1760,1762. old. t)AdJ' Endre összes versei. 1. Versek
(IXl)! lR94), Sa.pó ~d:' rendezte Koczkás Sándor, Hp. 1969.493. old
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ÁPRILY LAJOS ÉS BENE'DEK MARCELL
LEVÉLVÁLTÁSA

Áprily Lajos 1929-ben települt át családjával Magyarországra Erdélyből, ahol tanításon kívül
1924-től az Ellenzék vasárnapi mellékletének, majd 1928-tól az Erdélyi Helikon című folyóirat
nak is szerkesztője volt. "A szerkesztéstől akartam szabadulni, s Budapesten is hasonló munkát
kellett vállalnom tanári pályám mellett, a Protestáns Szemle szerkesztését" - idézi a költő vallo
mását Győri János (Áprily Lajos alkotásai és vallomásai tükrében, 1970. 84. o.). Zsinka Ferenc
halála után I930-ban veszi át és nyolc éven át végzi a nagy múltra visszatekintő, I889·ben alapí
tott folyóirat szerkesztését. Működése nyomán fölfrissült a lap irodalmi, kulturális rovata; a né
pi írók csoportjának tagjai, a Nyugat harmadik nemzedékének képviselői, a kor élvonalába tar
tozó kritikusok, esszéisták publikáltak a folyóiratban. Áprily Lajos Benedek MarcelIt is meg
nyerte a lap munkatársának, aki 1931 és 1935 között kilenc kritikát közölt a Protestáns
Szemlében.

Eddig kiadatlan, irodalomtörténeti szempontból értékes levelezésük egyaránt tükrözi érdeklő

désüket és elmélyülő barátságukat. Kilenc levél a Protestáns Szemle szerkesztésébe nyújt bete
kintést, az 1941-ből való két levél Áprily Ibsen-fordításával kapcsolatban nyeJvhelyességi kérdé
seket vitat meg, Benedek Marcell I958-ban irt levele pedig arról ad hírt a költőnek. hogy kritikát
írt Ábelfűst]« (1957) címü kötetéről. A leveleket részben a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára.
részben Péterfyné Jékely Adrienne őrzi.

(Ugrin Aranka)

Budapest. 19:11. március 9.
Kedves f1l1rlÍlomI

Csak most jutonam hozza, hogy u tervezett antológia!
összegyűlt anyagát átnézzem. s igy bukkantam a szép ver
sek lllellett - arniket hálásan köszönök kedves kíséröso
ruidra. Ami a Benedek Elek-emlékbizottságet illeti. a ké
sőbbi összejöveteleken szarnit unk megjelenésedre s arra is.
hogya református gimnáziumbun-' propagandát csinálsz
az ernlékünnepnek. amely április l l-én, szembaron fél
hatkor lesz u Zeneakadémia nagytermében.

Meglepett és őszintén szólva kissé zavarba is hozott sze
rctctrcméltó felszólitúsod, hogy u Protestáns Szemlébe
dolgozzam. Erről majd beszélnünk kell még négyszem
közt. Nekem is szokatlan gondolat felekezeti jellegű 1'0
lyóiratba írni. de azt sem tudom. neked nem fogják-e
rossz néven venni, hogy magamfajta destruktív elemhez'
fordulsz. Semmi esetre sem akarnám. hogy kelíerneüensé
geid legyenek miattam. Nekem idáig kálvinista hitsorso
saimnál csak püspökök közt volt szerenesém _. Makkai-l
és Ruvasz> lejjebb, azt hiszem, igen rossz véleménnyel
vannak rólam, mint ahogy különben édesapám': sem di
csekedhetett valami sok baráttal a kálvinista papok kö
zött.

De hát minderröl ráérünk majd beszélni.
Szeretettel üdvözöl a viszontlá tásig

Benedek Marcell
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Kedves Marcell.
a kílt\tásb<t helyezen négyszcmközt-tulúlk ozásnak na

gyon örvendenék. Amit írtam. addig is. azután is fenntur
tom. mert nem költői könnyelműségből tettem az ujánla
tot. hanem szerkesztöi meggondoltságból. Ha nem utasí
tusz cl. olykor-olykor világirodalmi újdonságok ismerteté
sét is kérném Tőled u Kritik ai Szemle rovatba. Ezen a te
rületen. úgy gondolom. találkozhatnátok : Protestáns
Szernle és Benedek Marcell. Édesapad ünnepélye 7 isko
lai szempontból nem jó időre esik. akkor még "-ig

benne leszünk a húsvéti szünidőben, s magam sem tu
dom előre, Pesten leslek-e a vakációban.
Budapest. 19:11. március 12.

Szeretettel köszönt:
Áprily Lajos

Kedves Barátom.
a Széprnives Céh 8 rnegk üldte ismertetesre Kuncz Ala

dÚ9 kétkötetes munkáját, a Fekete kolostort. Nagyon
kérlek. ne utasíts el első kérésemmel: vállald az ismerte
tést. A munkát, mihelyt kedvező válaszodat kapom, eljut
tatern Hozzád. Aladárról különben valószínűleg tudod,
hogy súlyos betegen fekszik a Herzog-kliníkán. A Ko
szorút lO pár nappal ezelőtt megkaptam. köszönörn.
Budapest, 1931. május 15.

Szerétettel köszönt:
Áprily Lajos



Kedves Marcell,
köszönönt az irást. Ma élénkebb volt Aladár!", beszél

hettem is pár szót vele. Az ismertetésedet is szóba hoztam,
s megígértem, hogy következő látogatásom alkalmával
magammal viszem. Kéziratban legalább elolvassa, nyom
tutúsban már aligha.

A Babits-könyvekrőll-', kérlek, írj. Ha Július folyamán
Kolozsvárt (Donát út 190.) megkaphatom, meglehet,
hogy már a szeptemberi számban hozom. Te Erdélyben
leszel-e a nyáron?
Bpcst, 1931. június 17.

Szeretettel köszönt:
Áprily Lajos

A Romain Rolland-cikket szeptemberben kivántud k ö

zölni : idejében meglesz, ha élek.
A Szernle decemberi számát megküldték. Az előfizetési

ár levonásába készséggel beleegyezem: de ha nem terhel
lek túlságosan: légy oly jó még azt a kérésemet is közveti
teni. hogy az előző két számot, amelyben cikkeim megje
lentek, szintén küldjék el.

Mcst fogtam belelegy jelentékeny francia regényciklus
-- Roger Martin Du Gard: Les Thibauit, 7 kötet!" olva
sásába. Erről is írnék idővel. A Nyugat-v már foglalkozott
vele.

Jó karácsonyt' Szeretettel üdvözöl
Budapest. 1931 dec. 19 Benedek Marcell

Kedves Barátom.
már hosszabb idő óta nálarn van Mákkai Sándornak a

Széprnives Céhnél Erdélyi szemmel eimen megjelent köte
te21. Erdélyi látású embernek szerétném adni. illetőleg

olyannak, aki mindkét látilssal rendelkezik, s ezért Reád
gondoltam. Kérlek. jelezd egyetlen sorban. vállalnád-e az
ismertetést. Kedvező felelet esclén a könyvet e!juttatom
eimedre.

Kedves Marcell,
egyik juniusi levelezőlapodon azt ígérted, hogy két Ba

bits-könyvet fogsz a Prot. Szemlében ismertetni. Engedd
meg, hogy erre az igéretedre emlékeztesselek s az ismerte
tést az októberi számba (persze szeptember 15-i beküldesi
határidővel) kérjem. Külföldi irodalom ismertetésében
gyenge a folyóirat, ezen a ponton nem volnál szíves közre
müködéseddel a színvonalemeléshez hozzájárulni? Azt
scm tudom, voltál-e Erdélyben a nyáron. Mi az egész nya
rat ott töltöttük.
Budapest. 193/. szeprember 4.

Szeretettel köszönt:
Áprily Lajos

Bpest. 19.13. Icbruar 13.
Szeretcuc' köszönt:

Áprily Lajos

Kedves Barátom,
qui tacet, consentire videtur!": minthogy levelezőlapo

don elfelejtettél arra a kérdésemre válaszolni, hogy Sárk ö

zi regényét nem foglalta-e le másvalaki!", itt küldöm a
cikket, bevallván. hogy szivügyem a megjelenése, lévén a
szerzö legkedvesebb és legtehetségesebb tanítványom IK,

akinek szerétnek a nyilvánosság előtt egyest adni.

Kedves Barátom. betegségem miatt szlves soraid csak
most kerültek kezembe. A R. R.14 cikk írását készséggel
vállalom. Szerétnék azonban addig is írni Sárk özi György
új történeti regényétől l ', ha más nem foglalta le. Lehet-e?
Aztán: szeretném már látni egyszer a Szemlét. Azt sem tu
dom: becsülettel kifizetett Babits-cikkem megjelent-e már.
Légy oly jó, protegálj az illetékeseknél. hogy küldjék ne
kem a folyóiratot szeptembertől fogva. Igy nagyon vaktá
ba írok.

Kedves Barátom. u Babits-cikket nyilron nem írhattam
meg, rnert " könyveketnem mertem magammal vinni Er
délybe. 13-ÚnI (lkvetlcnül meglesz. Öt hetet töltöttem odu
Jenn tcljes clvonultsúgbun, ki sc szállottum sehol, se jövet,
sc mcnet. A külföldi irodalommal pillumunyilag buj
van, mert hivutalom l.1 anulfubétusúgra kényszerit. de az
ösz folyamán talán olvasásra is kerül sor, Légy oly jó el
küldetni a Szenilenek azt u szárnát, amelyben a Fekete ko
lostorról szóló cikkem megjelent.

Melcg üdvözleltel igaz hived
Bp.931. szcpt. 7 Benedek Marcell

Bp. 1931 xr. 18
Szeretettel üdvözöl

Benedek Marcell

Kedves Marcell,
nem al irc-téle ember szólul meg ezekben a sorokban.

hanem a tanár. Makerült a kezembe szinhúzi hírálatod~2,

K. M.21 (Nem l. Újság) és Kárpáti Aurél24 (clőszóvul)

múr kifcgúsolta ezt it barbársúgnak bélyegzct! szót. Pont
itt. pont ekkora. Be kell vallunom. hogy gyermekkorom
óta hordom magamban ezt a szóhusználutot. Kérkedő ka
musztársaim. hajúszgilló e~ vudúszgut» erdélyi fickók,
nundig hasznúl ták, h" pontosan meg akarták határozni az
eredményt. a helyet vagy a módot, s belillem semmiféle
filológí"j foglaikozásom ne. tudt" <Jl emlékét kiirtani.
Tagadnom kell, hogy az én nyelvernben pesti zsargon-szó
volna el a szó, s igen hálás volnék. h" válaszolnál a követ
kező kérdésemre:

A Tújszótárban a pont szónál ell olvasom:
Pont az ötvenedik csapásnal szellat mög clősző. (Halus,

Nyelvőr, Vlll. g3" népi elbeszéléshen.) Ditután három
órak kor punt, (Mátyusfölde, Nyelvor. XX. 266.) A nép
nyelvében is a pesti zsargonból szivárgott volna úl a szó?

Ma még nem hiszem, hogy eredete szerint barbarizmus
volna. A pesti zsidóság felkapta, kellemetlenné tette. s
Pesten élil magyurok fülét sűrűn bántotta könnyelmű és
hetyke használatával. Innen a túlságos érzékenység vele
szemhen.

Nem is prozódiai kényszerüségből vagy valamilyen
megalkuvásból bukkant fel a szó : a tömörítésre legjobban
kötelező rövid trochaikus sorokban is nyugodtan használ
hattarn volna helyette az épp-et. Bevállom. a .,zs"rgon"
szót kifejezöbbnek és jellemzöbb erejűnek éreztem a kér
kedő. hanyiveti hanghordozásban. Teljes tudatosságról
van tehát szó, s ha vétettem. annál súlyosabb a bűnöm.

Megvilágosító válaszodat előre is köszöni és szerétettel
köszönt:

Budapest. 1941. május 27. Jékely Lajos25
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Budapes\. 1941. május 29.
Kedves Barátom.
Valóságos üdülés nekem a mai időkben. egyéb bajokat

felejtve, nyctvhclycsségi kérdéseken vitázni. Kritikáimban
újabbari rendesen megpiszkalom a N. Sz26 szinészeit,
akik a szerző vagy a fordító rovására. pongyolaságból
helytelenül mondanak valamit. A "pont" eIJen kirohanva,
kénytelen voltam a Te igazán ragyogó forditásod érdem
szerint való dicséretét megkeserítem - de hát ma már a
nyelv az egyetlen terület, ahol védekezhetünk.

A Tájszótárból vett idézeteid nem győztek meg. Mind
kettő "pontosan" értelemben. időbelileg használja a szót,
A zsargont azért emlegettern. mert a pesti nyelvhasználat,
amikor szélesebb területre alkalmazza. megfelel az "aus
getüpfelt"-bőllett"ausgetippelt"-nek (Tűpfel : pont, pon
tocsk a) tehát nem a "pontosan"-nak. "pontban"-nak,

ezt cikkem megjelencse óta zsidó ismerőseim meg is erő

sitették előttem. A hozzáfűződő hetyke és rendszerint ma
gyartalan hanghordozás valóban erősen bántotta a füle-

met, s ezért nem olvastam és hallottam szivesen költői for
ditásodban. ahol az "épp" metrik ailug is hclycucsithcttc
volna.

Szercteuc) üdvözöl iga~ hived

Benedek Marcell

Bp. 195~. apr. 7.
Kedves LaJOS,
Feleségem és menyem esténként mindnyájunk nagv

gyönyörűségére olvastak fel nekem az Abel füstjéből.

Megírtam róla az Irodalomtörténet számáru a kért cik
ket-? A szerkesztőség sürgette ugyan, de most még két
előbbi cikkem28 vár megjelenésre, ez szarnitásom szerun
háromnegyed év múlva lát napvilágot. Addig is elküldöm
neked a másolatát.

Sle re tettel ,ilel
Marcell

Jegyzetek: IKoszorú. (Erdélyi, felvidéki, vajdasági írások) Kiadja a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Orszá
gos Egyesülete; Bp., 1931. A kötetben Áprily LaJOSAz aranymosó balladáju című verse jelent meg. 'Áprily Lajos Bu
dapestre való költözésc után a Lónyay utcai református gimnázium tanára volt 1934-ig. mikor a Baár-Mudas Leányneve
ló Intézet igazgatójává nevezték ki. .1Benedek Marcell 1919-ben a Tanárképző Intézet tanára és egyetemi előadó volt.
részt ven a k ózcpisk olai tanársúg radikális mozgalrnaiban. A Tanácsköztársaság megszűnte után megfosztották állasa
tól. 4Makkai Sándor(1890 1951l erdélyi református püspök, író, egyetemi tanár. 'Ravasz László (1882 1975) duna
mellék i református püspök, egyházi író, a Protestáns Szemle főszerkesztője. 6Benedek Elek 7lJtalás az 1931. április
II-én a Zeneakadémián tartott Benedek Elek-ernlék ünnepségre. - SAz Erdélyi Szépmives Céh a romániai magyar irók
1924-hen Kolozsvárt alapitott könyvkiadó vállalata..- 9Kuncz Aladár (1886 1931 j író, szcrkesziö, kruikus, műlorditó.

193 I-bcn megjelent Fekete kolostor cirnű regényében az első világháború idején Franciaországban töltött ötéves fogsag:l
nak történetét írta meg. I(JUl sd : I. sz. jegyzet II Kunez Aladár t 931.júriius 24-én halt meg. Benedek Marcell kritik ,íja
a Protestans Szemle 1931. augusztus szcptcrnberi számában (565--567. o.) jelent meg. 12Babits Mihály Ori/ip'" kU',ill
és cgn;h müfárdításdk és A torony árnyeku. Benedek Marcell Két Babits-könyv cirnű írása a Protcstúns ,\';:emle 193' oldó,
ber i xzárnaban (6:13- 63'; o) Jelent meg t.1Benedek Marcell 1930-ban Czebe Gyula halála után átvette a Magvar
Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének főtitkári tisztjét, mely nagy hivatali elfoglallsúgot, vok ad
minisztratív munkát jelentett. 14Romain Rolland (1866---1944) francia regény- és drámaíró. zenetör tenesz. Benedek
Marcell több könyvét lefordította magyarra, Romain Ral/and címü monográfiája '961-nen jelent meg. A Prntcstúns
Szemh'ben nem jelent meg Rolland-ról szóló írása. "Sárközi György: Mint oldott kéve (1931) i6Aki hallgat. az bele
egyezik. I7Súrkozi regi:'''' ről Kerecsényi Dezső közölt kritikát a Protestáns S:,ni/iben (19.12. I. 62 64. o. t. I KSúkii/i
György a Markó utc.u Iőgimnáziumban volt Benedek Marcell tanítványa. I~Roger Murtin Du Gard (IKKI 1958\
1922 40-ben folyamatosan adta ki Les Thibuult című családregényét. mely 1939 40-hen Jelent meg magyarul i Thibault
rsa/úd) Benedek Marcel! Iorditasában. 20SauvageoL Aurélien : Les Thíbonlt, Roger Marun Du (jard regenl'C Nvuvat,
1930. 11.873874. o. "IMakkai Sándor Erdétvi szemmct eimű tanulmánvkötete 1932-ben jelent meg. Benedek Marcell
krit ikáját [93.'-ban közölte a Protestáns Szrmie (225-228. o.), 221bsen 'Peer Gynt cimű drámáját Áprily lorditásában
\<)4\ máJUS 10-én mutatta he a Nemzeti Színház. A drárnaforditás kötetben is megjelent. Benedek Marcell Pecr
Gvnt. Ibsen drámai k oltemcnvénc]: fclújitása a Nemzeti Szinházban című kritikája az Ú/ Idökben jelent meg (1'l-1l [
618619. o.), A következőket írja a fordításról: "Ritmusai változatosak ; pattognak vagy muzsikálnak a so rok , a darah
hangulata S/.e..int. nehézkességnek vagyerőszakosságnak nyoma sincs. A költő egyült szárnyal a másik koltővel. Szinte
ünneprontásnak hal. dc cl kell mondanom egyetlen kifogásomat megdöbbenten a pesti zsargonbol ismeretc ... 'pont
S7Ó sűrü alkalmazása 'éppen' helyett. Hogy irtsuk ki ezt a barbárságót. ha Áprily Lajos és a Nemzeti Szinház
támogatjuk tekintélyükkel'!" "'Kállay Miklós: Nemzet! Szinhá: Pcer Cml. Nemzet 1 [Í/SúR. 1941. május II l_'. o.
Áprily .,gazdag árnyalású. szép fordításával" kapcsolatban felveti, hogy "egy-két magyartala nsúgot azonban ki kellene
irtam bel öle. A 'pont most ', 'pont igy' kifejezések egészen visszásan hatnak. ., 24Kúpúti Aurél (1884 1%3) i ró.
kritikus. 25Jékelv Lajos - Áprily Lajos - 26Nemzeti Szinház - 27Áprily Lajos Áb«! [iist]«. troduíomtörtcnrt . 19';9.
l. sz. 136-138. o. - 2HCsathó Kálmán: tlveneknek láttarn őket. Irodalomtörténet. 19';8. 2. sz. 277 279. o és {(",slÍÁ
Lll/os' ERY ember életr. lrodalomtőrténet, 1958. 3-4. sz. 488·-490. o.
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NA<;Y SZ. PÉTER

BEVEZETÉSSZENTKUTHYHOZ

Az em bereknek és a könyveknek furcsa sorsuk van. Különösen a könyveknek; nem rontja őket a
múló idő. Sőt kedvez nekik, hozzájuk nőhetünk, és újjászülethetnek ők is. Mint ahogy kétszer
születtek meg Szentkuthy Miklós alapvető művei, a Prae és a Szcnt Orpheus Breviáriuma is. In
karnációjuk revelációszerű, egyformán köszönhető a múló idő adta tapasztalatnak és a kiadói
bravúrnak.

A Prae először 1934-ben látott napvilágot : tagolatlan szörny, élvezhetetlen monstruozitás.
Képzeljünk el egy több mint 600 oldalas betűtengert. rnindenféle szakaszolas. bekezdés, fejezet
cím, eligazító, pihentető tipográfiai mankók nélkül. A fiatal tanár még könyörtelen, semmiféle
engedményt nem tett olvasójának. Műve provokálóan olvashatatlan volt, maga is inkább csak
lapozgatásra, böngészésre szánta. Nem is olvasták. Kritikusai sem. Voltak, akik ezt be is vallot
ták, mint Babits, mások szörnyetegnek vagy csodának tartották, mint Hevesi András és Németh
László. Halva szűletettcsecsemővolt, nem élt, s csak elborzasztó emlékeket hagyott. S ugyanígy
a hasonlóan meghökkentő, fekete boritású Orpheus-füzetek, amelyek nagyrészt évenkénti meg
szakitásokkal jelentek meg 1939 és 1942 között, az utolsó kötet pedig csak I972-ben, illetve
1974-ben, lehetetlenné téve így az arányok, a kompozíció, 'a kibontakozó művészí szándék fel
ismerését és értékelését. A könyvek azonban, lám, megszülethetnek másodszorra is. Jelen eset
ben a Magvető Kiadó jóvoltából, amely a Prae-t egy zseniális gesztussal, az eredeti útmutató
alapján, fejezetekre osztotta és eligazító utalásokkal látta el. Így szellősebbé. tagoltabbá. s végre
olvashatóvá vált. Ugyancsak a kiadónak köszönhetőenma már együtt olvashatjuk az Orpheus
nyolc füzetét is. És időközben, úgy látszik, hozzá is örcgedtünk, értünk ehhez az úttörő

vállalkozáshoz.
Nincs még írónk, aki műveiben annyiszor és annyit magyarázta volna önmagát, művészetét,

céljait. mint éppen az oly érthetetlennek vélt Szentkuthy. Oeuvre-Jének egyik legmeghökkentőbb

vonása éppen ez a céltudatosság, a káosz mezébe öltözött fegyelem, a következetes készülödés,
az életmű egynemű szerkezete. Prae. Egyetlen metafora félé. Fejezet a szerelemről. e fiatalkori
művek már címük kel is részben a készülődes. a tudatos megalapozottság tényére utalnak. De
nemcsak a regények, a későbbi Szent Orpheus Breviáriuma is tele van ön kommentárokkal, vallo
másokkal, kitérőkkel. reflexiókkal, melyek újból és újból szánkba rágják, feltálalják és meggyón
ják, mit akar az Író?' Mit akart Szentkuthy, milyen filozófiai nézeteket vallott? E kérdésre az
alábbiakban nagyrészt saját szavai segítségével keresünk választ. Még akkor is, ha eközben telje
sen egyetértünk Hanák Tiborral: .Szentkuthy filozófiáját megragadn i annyi, mint a mű burján
zó egészéből. a szándékos elrejtőzésből. a kimondhatatlan életszerű zsúfoltságból a metodikai
fogásokon és a bőséggel szórt aforizmákon át a gyengébbek kedvéért- az ész kedvéért -, vissza
keresni a mondhatót.'?

Jelentsük ki mindjárt az elején, hogy Szentkuthy célja évszázadok históriái, katalógusok és
burleszkek özönében és őzönén túl, teljes regény- és lételméletet. átfogó világképet és esztétikát
nyújtani. Ahogy November Éva - kissé ugyan elfogultan-, a Prae-ről szólva, de az egész életmű

re és igazan irja: "Ha a harmincas évek Magyarországán létezett volna olyan avantgarde. olyan
Nyugat, mely nyugat vagy akár kelet tudományos fejlődésével lépést tartott volna. ha többen is
merték volna az orosz strukturalisták. vagy a prágai iskola kiadványait. akkor Szentkuthy nem
lett volna "távolról idehullott rneteorkő, monstrurn" (Németh László). Akkor akadt volna kriti
kus, aki a Prae-t nemcsak - macskakörömmel regénynek nevezte volna, hanem elsősorban esz
tétikai, filozófiai tanulmánynak."

Kik alakitották Szentkuthy filozófiai, esztétikai nézeteit?Az olyan hatalmas műveltségű iró
esetében, mint Szentkuthy, még a kérdésfeltevés is nevetségesnek látszhat. Nyugodtan állíthat
juk, hogy Szentkuthy már idézett regényeinek megirásakor. tehát viszonylag fiatalon a fi!ozófia-

619



Racionalizmus
és empirizmus

történet teljességének emberi korlátokkal mérhető birtokában volt. Ha azonban úgy vetődik fel
a kérdés, hogy mennyiben épített kora új és legújabb filozófiai nézeteire, akkor e szükirctt kör el
sősorban a különböző életfilozófiák, a korai egzisztencializmus és a nyelvfilozófia területére szű

kül. Hanák Tibor ez irányban alapvető tanulmányában Nietzsche, Croce, Klages és Bergson ne
veit emeli ki, megemlítve Heidegger és Schopenhauer hatását is. Magam utalnék a fenomenoló
gusok és külőnösen Husserl szerepére. A husserli fenomenológiában kifejtett program szinte tel
jesen megegyezik Szentkuthy szépirodalmi formációkba kristályosodott, de aforizmatikusan is
kifejtett nézeteive!. Ezért az alábbiakban egy, a Fenomenologíá-oés vett idézet önként kínálkozó
apropójából és segítségével igyekszünk Szentkuthy gondolatainak nyomába eredni, rnűvészeté

nek titkát megfejteni.
Husserl azt írja: "A fenomenológia rendszeres, a szemléleti adottságoktól az absztrakt magas

ságok felé haladó-munkájában szinte önmagától, az argumentáló dialektika fogásai, meddő eről

ködés és kompromisszumok nélkül megszűnik a filozófiai álláspontoknak a régiek által ránk ha
gyományozott mindenfajta ellentéte, így a racionalizmus (platonizmus) és empirizmus, a relati
vizmus és abszolutizmus, a szubjektivizmus és objektivizmus, az ontologizmus és a transzcen
dentalizmus, a pszichologizmus és az antipszichologizrrius, a pozitivizmus és a metafizika, a te
leologikus és a kauzális világfelfogás ellentéte." Szentkuthy művészete, úgy véljük, többek közt
ez ellentétek és ez ellentétek provokatív vállalásának jegyében áll. Vegyük hát sorra őket.

Szentkuthy gazdag élete során sok irodalmi sértést viselt el és hordott büsz
kén, így a legintellektuálisabb író és a racionalitás "szörnye" címkéit is. Ezzel
szemben tény, hogy e kétségtelenül és provokálóan racionális írónak művé

szete az empíria jegyében áll. Csaknem mindent megfigyel és leír, szerelmcse a valóságnak.
Könyvei az érzéki tapasztalás orgiái. Látszólagos bonyolultságát, fárasztó stílusát éppen a leg
többször mellékmondatokban, hasonlatokban, metaforák ban eluralkodó, elkalandozó részlet
megfigyelések adják. Mivel tagadja az erkölcsi és oksági vagy ismeretelméleti összefüggéseket,
ezért számára minden egyformán fontos. A világ csak jelenség, értelme önmagában van. ezért te
hát a leírás önmaga célja. A jelenségek, akciók, epizódok, tárgyak, mozgalmak nem magyaráz
nak semmit, nem okok és nem okozatok, önmagukért vannak. í~s ha Szentkuthy játékos, akkor
elsősorbanebben a cél nélküli valósághabzsolásban. előítélet nélküli, egyenletesen befogadó és
szóródó vitalizmusában az. Rögeszméje. szerclmc az elemzés, a katalógus, az elemek és jelensé
gek halmaza, a racionalizálatlan és racionalizálharatlan káosz: a kaleidoszkóp-léhaság, "Ez a k.r
leldoszkóp-léhaság az egyetlen, algebrapárjához rnéltó formája az »elernzésnck«: nem is elemzés,
hanem »egészelés«, rnely értelmetlen töredékek hazárd keveréséből törekszik egy egész fcIé.
vagyis fordított irányban dolgozik. mint a régi regények lélckelemzői. Nem lelkeket boncol, ha
nem össze nem függő tárgyakat hajigál egybe addig, mig véletlenül egy lélek jön ki a rnókából"
(P. ll. 558). Ugyanakkor túlzás lenne Szentkuthy gondolkodásában a káosz túlsúlyároi beszélni,
őt inkább a káosz és az abból kibontakozó rend harmóniája, viszonya érdekli, ugyanúgy, mint a
fiatal Lukács Györgyöt, vagy a századelő vitalista filozófiáját. Igaza van Hanák Tibornak, ami
kor megállapítja: .Szentkuthy készségesen halad Klagesszel a polarizálás irányában, a szellemet
a lélektől átjárt élet ellenlábasának próbálja felfogni, de nem idegen tőle az ellentétes út sem. a
szellem és az élet, a rend és a káosz azonositása. " Szentkuthy szerelme-kínja a tárgyak, a részle
tek. az empirikus. racionalizálatlan valóság: ,,\tt állok, szörnyű inycncségemmel, alaptények.
örök emberi faktumok katalógusa iránt - nem tudva, hogy ez a végcél-e, ahová érkeznem kell .,
vagy csak a legpiszkosabb zug-megálló, ahonnan eszeveszetten menekülnöm kell egészségesebb
tengerekre? Nem képmutatás-e az alaptény-katalogizálás? Kétségbeesés és dac, mivel éppen az
örök egyéni novum izgat bennük, de az oly ultra-novum és ultra-egyéni, hogy annak kifejezésé
hez még nincs stílusom, vagy ha van, az oly bolondnak látszanék. hogy nem mernérn megmutat
ni, s így inkább az östény-regisztrálás hitvány kábítószeréhez fordulok" (B. 553). Ez az őstény

regisztrálás azonban az egyetlen megoldás. az értelmes gondolattal szemben a tárgyak szerelme,
a leírás zsúfoltsága.
Művészetea tárgyak, a részletek tudatosan vállalt, provokálóan előidézett eufóriája : "Azért is

írok neked itt egy csomó apró részletet, hogy sejtsd meg a »realizmusc-babonán és »mitoszc-hal
lucináción inneni, egyszerű valóságörörnet, a tárgyak kielégitő teljességet" (B. II. 59). Az ered-
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Illény, a cél: a leltár. Az írá nem itél, hanem leír, és tisztán elvont, esztétikai megfigyelései mintá
jára komponálja az azonos értékű része1emeket. Ezért könyveit olvasva sohasem kérdezhetjük,
hogy miért , csak azt, hogy hogyan. Bár művei hemzsegnek az adatoktól, nem ismereteket ter
jeszt, hanem harmóniát. Fénye nem a reflektoré, hanem a napé, mindenre egyformán világit,
mert minden egyformán fontos.

A racionalizmus és empirizmus ellentétét az empírizmus totalizálásával. a katalógus, a leltár, a
kaleidoszkóp, a nüansz, az ős tény regisztrálásával. az elemzés abszolutizálásával haladja és szün
teti meg. Hiszen Szentkuthy a provokáló szélsőségekembere, racionalista empirikus, aki a rész
letek terrorja közben is vallja Husserl igazát: "az empirizmust csupán a legegyetemesebb és leg
következetesebb empirizmus küzdheti le, ame1yik az empiristák korlátozott »tapasztalata« he
lyébe az originálisan adott szemlélet szükségképpen kitágitott tapasztalatfogalmát iktatja".

A következő Szentkuthy-Husserl-i antinómia a relativizmus és az abszolutiz
mus jegyében áll, és a relativizmus teljében oldódik fel. Szentkuthy relativiz
musa egyszerre etikai és ismeretelméleti. A részletek, a nüanszok, az ernpiri
kus apróságok egymás mellett sorakoznak, a kaleidoszkóp elemeit csak a

szerkezet rendezi és nem a hierarchia.
Mindezekből egyértelműen következik, hogy Szentkuthy szélsőségesen szubjektivista: szub

jektivista természetesen empiricizmusában, de megfogalmazott írói programjában is: "Mellékes,
hogy az igazság és spontán gondolatszikra »romantikus« és meddő ambíciók . minden romanti
ka után sem tudok másban hinni, mint szubjektivitásorn abszolút lesésében" (E. 63). E szubjekti
vizmusnak persze megvannak a szélsőségesen végigvitt alkotáslélektani következményei is: "A
keletkező regény első fázisában tehát jóformán meg sem különböztethető saját anatórniárntól:
tulajdonképpen csak egy hullámretusálás abban a vér-kútban, amely agyamat szelíden öntözi"
(P. 27); és: "Mindez annyit jelent. hogya regény vagy a gondolat. rnelyet külső esemény indított
meg, ezen a fokon fojtóan szeros kapcsolatban van egyéniségem biológiai berendezésével" (P.
23). Mert az élettevékenységek egyneműek. nincs hierarchiájuk. Egyformán eszünk. szeretke
zünk és sirunk, azonos értékű, rangú minden megnyilvánulásunk tanítja Szentkuthy, Hiszi, re
méli, rnondja és rnondatja, hogy nem válik. nem válhat külön tapasztalás és reflexió, cselekvés és
tudás. Műveivel sugallja nekünk és magának. hogy a gondolkodás is tett. a megfigyelés. a leírás
is cselekvés. hogy csak a reflektáló tudat van. nincs különvált külső és belső akció,

Az empirizmus és a szubjektivizmus szükségszerű következménye a Szentkuthy állit! vallott és
művészetében programszerűen megvalósított szenzualizmus: "Mert csuk szln- és hangbenyomá
sokból áll az egész szerelern. az egész élet. Hu leírva monoton, ukkor uz írást megette u fene rég:
nem irat akarok számodra lenni. hanem csuk megsemmisülö ugródeszka képzelered magas ívelé
se alatt" (B. II. 55). lmpresszionizrnusátvidám-lélekkel vallhatja: "Az impressziónak nincs egye
terries jelentősége, nincs semmiféle jelentősége: ha ezt tekintetbe vesszük. pláne megírjuk és pole
mikus lapot szerkesztünk érdekében, akkor nyugodt lehel a lelkiismeretünk és élvezhetjük az
impresszióinkat" (p. 282). És ahogy tudatosan vállalja il szenzualizmus szélsőséges impresszió
nizmusát, úgy vállalja következetesen asszociációinak szabadságát. fegyelmezetlenséget is: "Vu
larnikor a »klasszikus« irók fenségétől borzongva szégyelltem ezt az ideges fegyelmezetlensége
mct: csak más szinű virágot kell az orrom elé állítani. s rögtön felfordulnak összes eddigi terve
im. Most hagyom őket nyugodtan felfordulni : nem vagyok már olyan hiszékeny gyermek, hogy
errő! II felfordulásról azt higgyem, hogy maga a kiátkozandó romantikus káosz. naplószeszély és
idegbaj" (B. II. 67), A szubjektivizrnus a stílusban csapódik le és válik érzékelhetővé, a rnűvészet

reakció: "egy tény: a világra rni felelünk, reakcióink vannak. Ezt nevezném stílusnak: s ezen vég
telen sokféle reakción belül minden érték vagy egyéb szempontú megkülönböztetést őrültségnek

látok" (B, 675). A konzekvens szubjektivizmusból objektiv igazság lesz: "Még nem volt a vilá
gon abszolút objektivitás; erre hozzáfogtam az álom morfin-taktikájához, Nem ún. »költői igaz
ságokat« kerestem, nem is a »szépséget«, semmiféle szirnbólumor, nem, nem. Abban a paradox
helyzetben voltam, hogy tudtam, hogy csak az én énemen belül találom meg az igazságot, de az
igazság lesz, és független lesz tőlem" (P. II. 564),
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Mondottuk. Szentkuthy művei hemzsegnek az önreflexióktól. Kommentárjai
szétfesziti k regényei szerkezetét, amelyek így kettébomlanak ; egyrészt esztéti
kai. ismeretelméleti szentenciák füzérei, másrészt e szentenciák megvalósulá

sai. kisérleti példatáraí, akár egy-egy fejezeten belül is. vagy elkülönítve. pontokba foglalva.
Ő tehát magától értetődően. a legnagyobb tudatossággal vállalta irodalmunkban az esszéregény
összes következményeit. S ha csupán csak ezt tette volna, már akkor is prózánk nagy rnegújitói
között a helye. Művészete azonban ncnvcsak e látványos újitástól gazdag. Ha új (bár máig is já
ratlan) utat nyitott prózánk történetében, az elsősorban a jellem eltűnésével magyarázható.
Szentkuthynak először s talán a magyar irodalomban egyedülállóan - nincsenek hősei. csak
szereplői, regényeinek nincsen alanya. csak tárgya. Alanya maga a regény, amely íródik. tárgya a
szereplő, amely a környezet eredménye. a leírás apropója. Regényeinek nem emberek a hősei,

nem emberek történetét. életét mondja el, hanem az élet megélésének lehetséges módjait, fokoza
tait, viszonyait és konstellációit. Témája az élhetés intenzitásának és minőségének különbőző va
riációi. A valósághoz való viszonyulás sémái. elvont lehetőségeimozognak a színen. Figurái nem
léteznek. csak viselkednek. idomulnak környezetükhöz. A reagálás módozatait és a reagálásban
megnyilvánuló valóságot írja és magyarázza. Az író tehát radikálisan szakít a pszichologizmus
sal. a jellemfestéssel. mert felfogása szerint nincs jellem, csak környezet. A viselkedés számtalan
variációját nyújtja. de lelki okokkal sohasem magyarázza. A husserli pszichologizmus-anti-pszi
chologizmus ellentétpárjából tehát az utóbbit választja: "Szembehelyezkedünk a Psychével : ért
ve alatta a léleknek oly értelmű rcspektálását, mely szerint az ember fogalma azonos volna az ún.
lelki élet gazdagságának fogalmával" (P. 281). Nem az emberi psziché teremti a formákat. ellen
kezőleg, formák és korok. a környezet nyilvánul meg bennük.

A pszichológia tagadásából páratlan életmű születik. Eltűnik a regényhős és megszületik rnost
először a regény. amely nem valami helyett van. amely nem utánoz és nem tükröz, amely saját
azonosságában létezik. s mint öntörvényűenlétező új valóság fejezi ki az embert. Eltűnik hát az
élő Beatrice. hogy mcgszülessék Leatrice, a "stílus-ember". A világkép formát kap: ,,3 regény
hős. miután már az ontológia érdekében átalakult anyagi fájdalom-konstellációvá", átalakul a
róla szóló regény stílusává. szerkezetévé, nyelvtanává. "stílus-emberré" (P. 37).

Az olvasót persze mindez kevéssé érdekelheti és joggal zavarhatja a megszokott lélekrajz. a lé
lektani okok és okozatok hiánya. S joggal kérdezheti. ha eltűnt a markánsan. belülről jellemzett
hős. akkor kiről szól a regény? De ha előítéletek és előzetes elvárások nélkül elmerül Szentkuthy
kép- és gondolatfolyamában, és megfürdik eksztatikusan gazdag világának tengerhullámaiban.
akkor egy új közérzettellesz gazdagabb. egy közérzettel és szemlélettel, amely romantikusan mo
tivált hősök rnankója nélkül is sugallja az író egész világképét és mondandóját. A Prae-vel kap
csolatban. de az egész életműre és saját fejtegetéseinkre is igazan írja Hanák Tibor: "A Prae nem
eszmehirdető filozófia. Ha az elmondottak alapján annak látszik, rendszernek és tannak. tárgya
lási módszerünk következménye, nem pedig a könyv szándéka. Filozófiai szempontjainkkal me
revvé és szakaszossá tettük. pedig a mű egyik fő sajátossága és értéke, hogy életszerűen bonyoló
dó. komótosan elúszó."

S ha magunk most a husserli mankókkal megyünk tovább. akkor a teleologi
kus és a kauzális világfelfogás ellentétéhez jutunk, és a Szent Orpheus Breviá
riuma történelmi tablóihoz érkezünk. Legszívesebben képeskönyv-kollázsok

nak nevezném öket. amelyek tárgyukat ugyan a történeti múltból - a középkorból - veszik,
azonban állókép voltukban mégis tagadják a történetiséget. "A történelem, mely nem idealiszti
kus és nem materialista. nem végcél felé halad, de nem is bolond atom-farsang, nem azonos a bi
ológiai jelenségekkel, dc nem is osztentatív természetfölöttiség, emberek dolga, ezer elemből,

ezer testből, ahol egy pár ősi alapintenció érvényesül különböző kaleidoszkóp állásban" (B. 423).
A téma mindig változatlan, a történelem nem fejlődés, de még csak nem is változás. pusztán az
emberi lét kerete. szinhelye: "Az élet csak a történelem alakjában élet" (B. Il. 118.). "A témám
mindig egy és mindig ez: egy teljes embriológia, az embrió testi-lelki élete a sperma-villanástól a
születésig és a történelem, harcok, bullák, címerek, ideálok, királyök, pápák cifra ellenomamen
tikája" (E. 83).

A Breviárium füzérét emberi sorsok. szituációk hasonlósága, evidenciája rendezi, s nem a kro-
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nológia. Tán csak a kulissza hiteles, vagy még az sem, mert a történelem ismert vagy megismer
hető alakjai kilépnek belőle, a történelem csak egzotikus háttér, amely előtt örök-változatlan
figurák örök-változatlan táncukat járják. Ahogy Pomogáts Béla rá világit: "Az Orpheus azonban
nemcsak a regényidőt rombolja le és semmisíti meg, hanem a történelmet is". Szentkuthy számá
ra a történelem csak eszköz, a történelmi alapok pusztán a hiányzó pszichológiát pótolják. A jel
Iemrajz nehézségeit hidalják át. mint őriironikusanmegjegyzi: "Fantáziám nincs. tehát kompiIá
lok elsősorban a régi vicclapokból" (B. L 535). Vagy ahogy Pomogáts Béla fogalmaz: "A törté
nelem tehát az ember tevékenységének szintere, ám pusztán annyiban érdekes, amennyiben egy
szintér érdekes lehet. A történelem Szentkuthynál nem vállalkozása és nem célja az embernek.
hanem terepe és közege, mint ahogy a kontinensek, a tájak. az országok és városok is." A törté
nelem eszköz a filozófia, a racionalizmus. az abszolutizmus, az objektivizmus ellen is. A történe
lem az író világnézetének esztétikai következménye: "Bennem is dolgozik a nagy filozófiai kísér
tés: a dolgokat csak egy pár egyszerű élettani vagy gondolatí alapelvre vezetni vissza, szintézise
ket és szimrnetriákat cirkalrnazni, monizmust és szirnplifikáló alaptörvényeket; hogy ezt a rossz
hajlamomat ellensúlyozzam. azért menekülök a történelmi álarcokhoz .. a régi történelem színes
scge. zavarossága. szemérmetlen önellentmondásai, céltalansága és mulandósága kűlőnősen al
kalmas, hogy a filozófiai Ieegyszerűsitéseket szétkuszálja, keresztezze, élénkitse" (B. II. 262).

Mert világkép és filozófia esztétikai következményekkel jár. Ha a polgári gondolat és világkép
válságban vagy megújulóban van, akkor válságban vagy megújulóban van műformája, a regény
is". E felismerés elsö felének elméleti következményeit nálunk leghatározottabban Lukács
György vonta le, egészének gyakorlati következményei legpregnánsabban. legmagasabb művészi

fokon Szentkuthy műveiben figyelhetőkmeg. Szentkuthy magyar nyelven utoljára kísérli meg,
hogy a hulló polgári uníverzum teljességét adja. Művészeteóríási küzdelem az egészért. Egyetlen
harc egy sajátos értelemben felfogott realizmusért, a rész és az egész teljessége a részben és az
egészben: "Két dolog izgat: legszubjektívebb életem legszubjektívebb epikai részletei, efemer ap
róságai. a maguk adatszerű, stilizálatlan egyéniségükben- és a vílág nagy tényei allegorikus
Standbild-szerű nagyságukban: halál, nyár, tenger, szerelem, istenek, virág. Stílus-zavarom
egyik oka mármost az, hogy a mondat témája rendszerint valami analitikus apróság. finessc, kép
.. vagy gondolatbeli paradoxon - s ezen részletek részletének leirásába pumpálom bele, mellék
mondatok, szóösszetételek, ritmusgyilkos jelző-litániák alakjában a mitikus nagy kulisszákat
(tengert, nyarat, halált stb.)" (E. 38). Művészete harc az elérhetetlen valóságért: "Milyen lelkierő

kell ahhoz, hogy az ember tudja, napról napra mind világosabban, hogy vagy a fantázia sivár
kényszerképzetei mindig ugyanazokkal az örvényszerűen fullasztó pályákkal vagy a valóság tit
kai. rnindig ugyanavval az elérhetetlenséggel" (B. 664). Harc a valószerű valóságért: "Egy előző

kor betegsége a következő kor egészsége: ha régen szégyell nem kellett, mint nárcista idegességet.
hogy nem tudtam különválasztani egy könyv intellektuális tartaimát attól a kerttől, ahol azt 01
vastam. úgy ma be kell látnom, hogy ez nem neurózis volt, hanem az egyetlen valószerű valóság.
az illatos kert és a kevésbé illatos Schopenhauer-fejezetek egyetlen egységet alkotnak - szétvá
lasztani őket őrület" (B. 655).

S hogy e kaotikus teljesség pusztán dekadencia lenne, rnint azt sokan vélték és vélik? Válasz
ként álljon itt befejezésül az író szép tanítása: "Általában a dekadenciával kapcsolatban az em
berek mindig különös formatúltermelést. öncélú diszlethalmazt és őrjöngő rafinériát képzelnek
el. mert megszokták, hogy a művészetet a maga ipari szószerintiségében vegyék ... Pedig a rend.
a szisztérna, a logikus mag nem a dolgok gyökere, hanem vége. legutolsó, elkésett gyümölcse.
vagy mellékterméke ... " (P. 93).

A káoszból születik tehát a rend, a bonyolultból az egyszerű. Szentkuthy művei e káoszt és
rendet egyszerre sugározzák. De a rend, a harmónia egy folyamat, az intellektus munkájának, és
a művészi teremtésnek az eredménye. Szentkuthy nem műveiben teremti meg ezt a harmóniát,
hanem bennünk. általunk. Az intellektus munkáját nem kerülhetjük meg, a gondolat, Szent
kuthy írói tanítása bennünk ér véget, s csak olvasói erőfeszítésünk által válhat tapasztalattá.

.Jl'g~:l('tl·k: l Idevetcink lelőhelyet al: alábbiakban jelöljük: pl.', (P. 1. 100) = Prae. 1980. I. k. 100. old. (E. 10) = Egyetlen mctafora felé.
)l·n~ ln fejezet (B. l. 1(0) = Szerit Orphcus Breviáriuma, 1973. J. 100. old. 211anák Tibor, Pomogúts Béla és Novemher Éva gondolatait

;1 1/d!;Wr Mültl'lt, 1l)74-~5 4h . Szcnrk urhy-kűlönszámábó!idézzük.
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DON CARLOS RÓZSAFÜZÉRE
írta SZENTKUTHY MIKLÓS

II. Fülöp király minden képzelhetőtmegtett annak érdekében, hogy fiából, akin kü
lönös testi és lelki betegségek jelei mutatkoztak: daliás lovag, igazi trónörökös,
aranyszép vőlegény, Madonna trubadúrja, diplomata és világpolitikus. udvari bálo
kon Don Juan, lelkigyakorlatokon Loyolánál loyolább legyen, de - hiába. A fiú,
Don Carlos testi és lelki zavarai erősödtek: parádés zsinatokon a főpapok alig tud
tak dogma-köszörüléseikre figyelni, mert Carlos, a trónörökösök "kisebb baldachin
ja" alatt igen-igen furcsán viselkedett.

Így hát Fülöp király, szerelmes fájdalommal, Carlost díszmenetben, "körmenet
ben" egy távoli kastélyba toloncolta, ahol tán több szoba volt, mint az Eszkoriálban,
a keresztes lovagoktól tanult ezeregyéji pompával berendezve. Innen a Főinkvizitor

(néha a római nuncius vagy szentremete barát) havonként, félévenként részletes je
lentést küldött az apának, aki hol apokaliptikus tengeri árrnádiát épített Anglia el
len, hol Anglia királynőjét. katolikus Tudor Máriát akarta feleségül venni (tudjuk:
vette is).

A Főinkvizítor XIX. A) jelzésű .Juero-diagnosis''-a így hangzik:
Carlosed. Felség, ha a Szűzanyához imádkozott (és ezt igen gyakran teszi), abból

a célból, hogy az lstenanyát a legforróbb emberi közelségben érezze magához, hol
királyi édesanyjára, hol egy hitbuzgó, keresztény arab szűzre, hol egy kék szemű

(dantei .Trice! Trice! Beatrice !") leánykára a toledói hitfőnél. hol a madridi udvar
légegyetemesebb tudására és költőnőjére (új Szent Hildegárd von Bingen l), hol me
sekastélyának fekete hajú, Goya-urcú kulcsárnőjére, ~- beteg Carlos bölcs .mamájá
ra" gondolt. Carlos úgy vélte, hogy ha a szentképek és szentszobrok, feszülelek és ol·
tári. ékszerhólyagos bibliák tisztelete Szentegyházunk szerint engedélyezett, sőt

ajánlatos (pia et comrnendata), akkor ezek az emberi arcok is - szentképeknek,
szentszobroknak foghatók fel.

De'? De? Egy bizonyos március l3-án, Szent Nikéforosz napján: Carlos úgy érez
te, hogy ezeknek az asszonyi vagy nimfeumi arcoknak felidézése talán mégsem "sza
bályos", sőt talán bűnös, sőt (óh irgalom Atyja, ne hagyj el!) ..- káromló, ennélfog
va: fekete apród-ruhájában, hófehér lován elment a pár mérföldnyire eső Eusebius
kápolnába. hogy ott egyrészt .bünét" megbeszélje egyik karmelita lelki vezetőjével.

másrészt imádkozzék legkedvesebb szárnyas oltára, triptichonja előtt: balra az Od
vözlő Angyal. jobbra a Donna Celestina, középen Alexandriai Szent Katalin eljegy
zése Jézussal. . .

Mit talált Carlos az ő kápolnájában? Ahol a Rózsafüzér első örvendetes titkát, az
Üdvözlégy Mária első szavait. az Angelus első "tételét" akarta elimádkozni. vagyis
az Annunciációt és az Úristen földi szenthajlék-keresését a Szűzanya szent méhében,
- mit talált ott fekete Carlos, leszállva fehér Szent-Márton Pegazusáról? Örjöngő,

képromboló. képtépő eretnekeket, akik a képek tiszteletét sakál-üvöltéssel és kese
lyű-karmokkal tagadták : porrá zúzták, köpték, taposták Carlos (és bizonyára az
Uristen) legszebb oltárát.

Részlet az író Szen: Orpheus Brel'l'áriunuinak V.. Véres Mária című kötetéből.
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Az Eusebius-kápolna sekrestyéjében (próféta: Jeruzsálem romjai felett?) Carlos
lelki vezetője, - március l3-án, ne feledjük, - Szent Nikéforosz életét beszélte el
Carlosnak.

Nikéforosz, Bizáncban, a 9, században: a szentképek tiszteletének legnagyobb
harcosa volt. Már apja is az volt és ezért Szemét nevű (Kopronymos) Konstantin
császár száműzte az egész családot, - talán Konstantinápolyból romos-rongyos, fél
tüdővel lélegző Athénbe - ahol Nikéforosz mindent megtanult, amit ott még tanulni
lehetett, Logikát és Dialektikát, Platónt és Arisztotelészt. A képtisztelő nagy Iréne
császárnő visszahívta Nikéforoszt, világi ember létére konstantinápolyi pátriárkává
tette, pappá szentelték, püspökké felkenték, mivel minden-platónok és minden
arisztotelészek arra tanítottak, hogy nincs a keresztények Istenének és az Isten Any
jának megfelelőbbviselkedés (religio us behaviour), mint a szentképek tisztelete. Mi
kor püspökké szentelték, nagyértekezésének kéziratát (a képek tiszteletéről) hóna
alatt tartotta, majd egy ereklyés szekrénybe, balzsamok és csontok közé helyezte:
ez! ez! ez! (a jelenet, az elv, a tény) könnyekre fakasztotta Carlost, hiszen ő is, ő is,
annyit, annyit írt és önelemző Naplóit sokfele tornyosodó sokféle barokk szentszo
bor mögé dugta.

Carlos lelki vezetője azt sem titkolta, hogy Nikéforosz pátriárkasága előtt, mint
világi nagy államférfi, nagyvilági életet élt, - igen, s később, mikor jelen volt a kép
tiszteletet .xíogmatizáló" zsinaton és konzíliumokon, Iréne császárnő gyakran nem
eleven szarkofágszobrok ornátusában jelent meg, hanem éppen ellenkezőleg, és így
- Nikéforosznak nem a legkönnyebb kísértései voltak (Carlos! Carlos! a tiéid), - le
győzte őket (Carlos! Carlos! a te' győzelmeid l).

És az okos lelki vezető azt is tudta, hogya "királyfi Don" imádja a szent-színpadi
szent-misztérium játékokat, épp ezért elmondta a királyfinak a később újra és újra
száműzött Nikéforosz holttestének hazahozatalát Konstantinápolyba 846. március
13-án, - a velencei hajót, a Fekete-tenger viharait, az Égei-tenger napsugarait, a bi
zánci nép szent részeg boldogságát, zenéit, szövétnekeit, ahogya költő Keresztes Já
nos mondaná: "Miurunk karneválját".

A lelki vezető megnyugtatta Carlost : nem volt vétkes, mikor földi formájú, em
ber-ábrájú, szentéletű asszonyok képével dúcolta fel mégszínesnél mégszínesebbre
legtisztább Ave Maria Rózsafüzér, Angelus-imáit a Madonnához, menjen Carlos
haza Isten békéjével, - azzal megáldotta, "találkozás lesz az Égben, most még csak
adieu a Földön".

Odahaza, jóformán minden délelőtt, Carlost meglátogatta egy földön-földöntúli
életű apáca, talán maga Avila vastag várának Teréziája, avagy csak Carlos képzelte
annak, - de úgy vélem, Felség (írja a Főinkvizítor II. Fülöpnek), hogy ez idem et
eadem, egyértelmű, szentértelmű dolog, ismervén Carlosunk leglázasabb áhítatát.
Carlos, hazaérvén (az éjszaka kosztümjében, a hajnal lován), minden fájdaltnát elsír
ta a Rózsa Regénye, a mysticissima flora apácának, igaz vagy képzelt "Avilá" -jának,
a képrombolókat, a kárhozat mozsártörőjébenhamuvá gyalázott, Annunciációs 01
tárképét. Mire? Az apáca mosolyogva (Trice! Trice! Beatrice! - Dante dalában) át
vezette Carlost a hálószobájába, ahol (óriási tükrök, vagy japán spanyolfalak mére
tei után futva): Beato Angelico, festők festője, Annunciáció-képének (1437 után? .. )
csodálatosan hűséges másolata volt látható.

"Ennél szebb nem volt és nem lesz a világon!" - rebegte, suttogta Carlos az ő

"A vilá"-jának mirhavirág fülébe. Mért a legszebb? Itt minden egyszerűség lényeg,
cifrátlan, titok és világosság, Ég és Föld (Isten és Mária) legintimusabb, halk és sut
togó és mégis mindenről mindenttudó találkozása, Végtelenség és alázat, Ostya-fe-
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hér falak, gótika sóhaja, reneszánsz lehelete, Szent Tamás minden hittudományi
Summájának pillangó színeváltozása, Pax Domini, legdogmatikusabb látomás, priz
mába-lépés előtt a Szentlélek sugara.

Carlos még be sem fejezhette imádságát Beato Angelico szentképe előtt, az ő

.Avilá't-ja, Szentlélek-szárny kolostori fejékével, még épp hogy elsuhant (Ábel oltár
füstje az Égbe), - mikor zokogva (valljuk be: káromkodva is ... ) betörtek Carlos
hálószobájába Carlos legkedvesebb, hol misztériumokat, hol vad vigjátékokat játszó
színészei és rongyokban, vérző sebekkel, mártir-meztelen elpanaszolták, hogya kép
romboló eretnekek színházukat, kosztümjeiket, farce és-Dei Deo kulisszáikat szét
zúzták, felgyújtották (még most is égnek! füstjétől Hádes-hamvas korrnosak ! - mu
togatták ... ), - mire?

Don Carlos, Beato Angelico theológiai hóvirág-képének hatása alatt, azonnal azt
mondta nekik: "Ne sírjatok! Örüljetek minden földi dísztől megszabadult ártatlan
Ádám-pucérságtoknak, "mert ez lesz forrása, ihletője annak az auto sacramentale
nak, melyben ábrázolni fogjátok Beato Angelico legszentebb képét, az Angyali Üd
vözletet, az intimitás és' egyszerűség elíziumi házasságában. "

Ezt a szentjátékot (folytatja dokumentum-levelét a Főinkvizítor Il. Fülöp király
nak) magam is láttam, - hithívebb lettem tőle, mint eddig voltam. De? - most én
gyónok Felségednek -, de? Én a hiúság bűnébe estem és vetélkedni versenyezni ki
vántamjó Carlosod .Avila't-szororával és Beato Angelico Angyali Üdvözlet-képé
vel és Carlosod színészeinek mise-szép, mise-szent pantomimjével. - ennélfogva?

Aznap délután: Tiziano Angyali Üdvözletének (1564 ... 1566... ) másolatát vit
tem el a Trónörökösnek, - öt évvel ezelőtt, velencei politiko-küldetésern alkalmából
csináltattam ; ez: ellentéte volt Boldog Fráter Angelicus képének,- ez: dráma, vihar,
apokalipszis, démonok, angyalok, kozmoszok őrült kozmogóniája, színek lávázó
tobzódása, a Világszínház Mozgósítása.

Hatása Carlosodra? - kérdi levele befejezéseképpen a Főinkvizítor, - hatása ez:
másnap (a rongyos színészek voltak at első felvonás, amiről most írok, evangélista
Szent Márknál és Tacitusnál is rövidebben: Carlosod "színházi életében" a második
felvonás), -- másnap (ez a véletlen szinte csodával határos): meglátogatta Fenséges
Károly-fiadat Calderón, a drámaíró (szelleme, szelleme, persze hogy szelleme, eljö
vendő lelke maszkjában, vagyis teste húsában ... ismered Királyom, Carlos látomá
sos habitüdjeit ... ), aki "tegnap" még "A legnagyobb varázslat a szerelem ",című da
rabját írta és utána - papnak ment, papi ruhában köszöntötte Carlost. - akinek kas
télya a Komposztélai Szent Jakabhoz vezető zarándokút mellett emelkedett, és Cal
derón épp Komposztéla felé tartott.

Carlos két vállánál fogva rázta, rángatta Calderón rnindkét váIlát,- nem volt ez
hisztéria, - ellenkezőleg: vallásos extázis (értesültem ... ), szeretet.és lsten színházai
iránti rajongás, - Carlos mondá Calderórmak, - szakítsa meg útját pár órára, pár
mérföldkőreés vigye magával Felséged, Rex Felipe, udvari színházának minden szi
nészét és minden Égre-éhes szent díszletét : ezekkel játsszassa el Komposztéla tiszte
letére az Angyali Üdvözlet - Tiziano-értelmezésű -- drámáját, - zuhogjanak rózsa-ág
köteleken még angyalok, puttók, minden Katholikus Metafizika édes kölykei is és
közben zúgjon, zengjen, kórusból és zenekarból : Üdvözlégy Mária, malaszttal
teljes! .
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Hűség önmagunkhoz, hűség a valósághoz
A szemléletmód mai útvesztőiből, a magatartás zsákutcájából keresünk kivezető utat. Éveink
forgása lenyűgöz bennünket, a tények áradása elsodor önmagunktól, gyökereinktől, egyéni és
közös múltunktól. Percnyi töredékekből tengődünk, egyre távolabb a teljesség igényétől. világ
szemléletünk alapjaitól és egységétől - a múlt igaz látásától és értékeitől, amelyek jelenléte nélkül
elhal és kiüresedik a jelen, melyet teljes értékűen kell átélnünk -, a jővőnk érdekében is.

Magatartásunk belső törvényeinek természetére vet fényt Sőtér István: "Az egyszerűség a leg
időtállóbb, az őszinteség bája sohase veszit hatásából. az éÍetből megtakarított tanulságok min
den korra érvényesek - s a halk hang igen messzire elhallatszik" (Gyűrűk, 22. p.). A másokkal s a
szemlélt - történeti és irodalmi - tárgyakkal való azonosulás képessége és annak bizonysága szól
hozzánk, hogy hidakat kell teremtenűnk ember és ember, múlt és jelen szintéziséhez. A történe
lem és irodalom tényei és alkotásai ~~ és a saját, egyéni életünk is - csak élő voltukban lehetnek
szemléletünk tárgyai, s magatartásunk táptalaja. "Valójában nem engedhető meg, hogy túl nagy
különbséget tegyünk az élő, illetve a múltbeli irodalom érzékelése között" (Gyűrűk, 6. p.).

Magatartásunk kritikai elemének értékeléséhez számtalan eszközt kell igénybe vennünk. "Az
irodalom egyik legfőbb feladata, hogy kritikai szemléletre neveljen bennünket." Az irodalom tü
kör-csoda: "Az ember csak egy életet élhet át. - de életünket, tudatunkat az irodalom megtöbb
szörözi" - írja a Tisztuló tükrök című kötetében Sőtér István (7. p.).

Az ember életének és művének térbeli és időbeli kitágitására tett kísérletet Madách is Az ember
tragédiájá-ban. "Madách a természet és a történelem jelenségeinek drámai, tragikus »példatárá
val« az akarati szabadság elvét, a küzdés, a haladásért vívott harc törvényét kívánja költőileg, ér
zelmileg - mondhatni: lirailag - hirdetni, alátámasztani." Sőtér István Nemzet és haladás című
kötetének Madách-tanulmánya az irodalom felől vezet el bennünket a történelemben látás és élés
magatartáseleméhez. Ugyanezt teszi történelemről írva Nemeskürty István is, jelentős gondola
tokat sugallva: "A marxista történettudomány helyes álláspontja tehát - ismég Banfival valljuk
ezt (Antonio Banfi: A történelmi materializmus jelentősége) -, hogy a história ismerete »etikai
irányt is ad cselekvésünknek«, és voltaképpen arra, az egykor csak vallástanórákon feltett. kér
désre ad választ: »Mi dolgunk e világon?«" (Önfía vágta sebét, 7. o.).

A jelenbe átnyúló múlt. Ennek a mondatnak etikai tartaImát az idézetteken túl további tanú
ságtételek is megerősítik. A történelemben kutatva a ma életének gyökereit, szerteágazó csodáit
fedezzük fel. A történelem kutatójának élménye sohasem az avultságé, hanem a ma is érvényes
igazságé, a mához vezető úté, a "modernségé". Rónay György Kutatás közben című könyvének
Kassak-tanulmányát olvasva írja Sőth István: " ... a középkori gesta éppoly modern olvasmány
Rónaynak, mint az Egy ember élete" (Gyűrűk, 622. p.).

Az igazi irodalom ugyanis, a maga eszmei, történeti, esztétikai tartalmában, mindig élő és mai,
az igazi történelem mindig önmagunkhoz vezet el. A múltat a mában, a mát a múltban kell lát-:
nunk és élnünk. A Tisztuló tükrök egyik fejezetének címe is ezt a szemléletet sugallja: "A múlt,
mely átnyúlik a jelenbe" . A múlt, amely lehet egy-, kétszáz, egy-, vagy többszázezer év. Az embe
ri értelem "jogfolytonossága" a "történelemelőttibő)"' üde jelenségként árad át jelenünkbe.
S hozzátehetjük, hogy az irodalomtörténet és a történettudomány is témáknak és életműveknek
a közvetlen horizonton túlmenő egymásba fűzése, amelyek az időt egy pontba sűrítik össze: az
adott pillanatba, a jelen társadalom és az egyén életébe.

Azonosulás. Embernek, művének és múltjának fölidézése és megjelenitése csak akkor érvé
nyes, ha az beleélés és azonosulás is egyúttal. .Megteremtés a művészetben és fölismerés-fölfogás
a kritikában : egy és ugyanaz",- szögezi le a Gyűrűk-ben Sőtér István (7. p.). Chesterton azt vall-

o ja, hogy kritikát csak arról lehet alkotni, akit vagy amit szeret az ember. A szeretet pedig: azono-
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sulás. Amikor tehát magatartásunkat az azonosulni tudás elemében - a szeretetben - is tovább
fejlesztjük, megnyitjuk az egészséges és gazdagító vérkeringést múlt és jelen értékei között. "En
gem, történelemről írván, az érdekel: a múlt, amikor még számtalan lehetőségetnyitva tartó, ele
ven jelen volt" - írja Nemeskürty István (Önjia vágta sebét, 13. p.).

"Az irodalmat azért érdemes megértenünk, hogy az embert megérthessük. Az embert pedig
csak a kor, - s a kort is csak az ember figyelembevételével érthetjük meg. Az irodalomtudomány
nak a korok megértése; megfejtése a legfontosabb feladata, de ezt is csak úgy teljesítheti, ha meg
érti és megfejti az ábrázolásnak és a kritikának azt a módszerét, mellyel az 'alkotó, vagy a gon
dolkodó ember a maga korát, a kor valóságát felfogja" (Sőtér I.: Ember és műve, 8. p.).

A tudomány tanúságtétele. Az igazság útja a tudás, a tapasztalás, a valósággal való azonosulás
és hűség útja. "A történettudomány egyik alapvető feladata, hogy a közvéleményt a múlt tényei
ről tájékoztassa. E tényekből építheti fel az egyes ember és a közvélemény az események láncola
tát ismertető tudós segítségével a maga történeti tudatát" (Önjia vágta sebét, 3. p.). A múlt életet
jelent, megítélése és a valóságnak megfelelőértékelése óriási felelősség. Erre a felelősségre figyel
meztet Sőtér István: " ... A kritikus is kontár marad, ha nem őriz magában valamit az irodalom
történészből, sőt, a teoretikusból" (Gyűrűk, 5. p.). Az értékek fölismerésének és közkinccsé téte
Iének alapja a becsületesen, elméletileg folyamatosan alátámasztott és megvizsgált tudás, amely
számol azzal a ténnyel, hogy az út nemcsak a múlt felé vezet, mintegy a jelen "magaslatából", há
nem onnan is felénk! ,,A hagyományos formák néha épp azért élednek fel, mert az újak értéke
kétségessé válik" (Gyűrűk, 83. p.).

A megőrzés hivatása. "Lélek elleni bűn bármely szellemi érték megsemrnisitése, homályba, fe
ledésbe borítása. Jóvá ezt csak az értők tehetik, ha a gyanútlan, és nem is eleve rossz szándékú
nem értők szemét felnyitják. Az avatottak néma cinkossága pedig súlyosabb vétek az avatatla
nok gyanútlanságánál (Gyűrűk, 8. p.). Múltunkkal, annak értékeivel el kell számolnunk. Bűnein

ket megbocsátják, de "az értők néma cinkossága" "lélek elleni bűn", mert élet - s nem akármi
lyen élet - és halál- nem akármilyen halál - kérdése minden értékkel való sáfárkodás a világon!

Az értékek szűkebb területére irányítva mondandónkat : "A költészet mezején élet és halál
nem felváltja egymást, hanem szüntelen és együttesen jelen van, kéz a kézben, egymásból kibon
takozva és egymásba fulladva" (Gyűrűk, 13. p.). A jelen a múltaktól kapja a lángot, s a múlt csak
a jelen felelősségének és értékigényének kihűlésével és felbomlásávallesz holttá. Ha az idő úrrá
lesz az örökkévalóságon, az "emberi jelenség" megszűnik a földön ...

S ha megkérdezzük a nemzete múltjában vizsgálódó történészt, mit felel? "Jaj annak a nem
zetnek, amelynek a hálára emlékezete nincs" - idézi az 1849-es debreceni országgyűlés szónokát
Nemeskürty István (Kik érted haltak. szent világszabadság. 7. p.). A nemzethalál romantikus ide
ája egy távoli vészharangot kongatott meg, míg a "nyelvében él a nemzet" Széchenyi hirdette esz
méje ma is élő figyelmeztetés: a nyelv iránti felelősség - hűség, vagy árulás kérdése. Nemeskürty
szerint a nyelvi rendszer határozza meg szemléletmódunkat és világképünket, s így magatartá
sunkat és tudásunk, tudásra törekvésünk etikai, tárgyi alapjait is. A nyelv a "forró drót" önma
gunkon belül, emberi történelmünkön belü1- s önkifejtésünk, társadalmi fejlödésünk folyamatá
ban is.

Valosághűség, "Nem az a fontos, hogy múltunkról csupa jót álmodjunk, hanem az, hogyegy
általán írjunk, beszéljünk róla, akármilyen jó, vagy rossz volt is az: Ekkor és ezáltal lesz ez a múlt
tartósan a miénk. Ha pedig a múlt valóban a miénk, ha mindannyiunk napi közgondolkodása
ban, döntéseinkben jelenlévő valóság: akkor a jövő is a miénk lehet" (Nemeskürty I.: Örfia vág
ta sebét, 14. p.). "A tárgyiasulásra (és a magasrendű tárgyilagosságra) való képtelenség: íme,
egyik legnagyobb veszélye a huszadik század irodalmának" - tehetjük hozzá Sőtér Istvánnal
(Tisztuló tükrök, 10. p.), aki megfogalmazza a valósághűség poétikai törvényét: ;,A költészet
egyik legfőbb feladata: a néven nevezés, a fölismert dolgok megnevezése, kimondása" (Nemzet
és haladás, 694. p.). Elgondolkozhatunk: "Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan ... Ints,
kérj, feddj ... "- Szent Pál-i útmutatása visszhangzik itt önkéntelenül bennünk. Igaz ember, igaz
tudós, igaz gondolkodó nem ismer megalkuvást ebben a halhatatlan emberi felelősségben. S ami
igazat magunkévá teszünk, megszabadít minket a jövő vak szorongásaitól.
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Élet és hűség. "A leghétköznapibb élet jelenségei a tetszetős ráfogást éppúgy megcáfolják, mint
akár a tudomány világának tapasztalatai ... " - olvassuk Mályusz Elemérnél (Magyar történet tu
domány. 6. p.). Az élet és a tudomány összefogása a mi mindennapi felelősségtudatunkkalés em
beri - tehát világnyi - mértékünkkel, mindennek beépítése és kibontakozása magatartásunkba :
feladat és cél is egyben.

Sőtér István és Nemeskürty István életművének csak kiragadott példái ezek, de figyelmeztet
nek bennünket egy felelősebb magatartás és teljesebb szemléletmód kialakításának követelő

szükségszerűségére.A történelem: mozgás. Ismerni kel1 okait, összetevőit, áramlásait, s magun
kénak kel1 val1anunk a maga teljességében.

DÉKÁNY ENDRE

IRODALOM

A csúcsra érkezés /írója
Takáts Gyula: Helyettük szóljál ..
Szépirodalmi Könyvkiadó 1982

Az irodalom, a művészetek, általában véve a szel
lemi élet nagy csodája, hogy az emberi életkor nem
szab határt a remekműveknek. A teljesítményt
nem gátolja vagy csökkenti a fizikum állapota, az
izmok hanyatló rugalmassága; a szellem megúju
lásra kész, röptető ereje bármikor kivételes alkotá
sokra serkenthet i az embert.

Takáts Gyuláról azt hittük, hogy az elmúlt évek
ben írott versei az eddigi életmű méltó betetőzését

jelentik, most kiadott könyve azonban rácáfol
ezekre a hiedelmekre. A Helyettük szóljál vers
anyagának szerteágazó gondolatisága, érthetősé

ge, láttató ereje s érzelmi többszólamúsága a csúcs
ra érkező költő művészi és bölcseleti világképéről

ad szarnot
Takáts Gyula első verseskőteteiben világosan

kitapintható a lírikus valóságérzéke: a világ jelen
ségeinek, értékrendjének és az emberi kapcsola
toknak hajszálpontos megörökítőjévéválik. De bi
zonyos jelekből érződik, hogy a költő nem marad
a külső világ szines ábrázolója; a lélek nyugtalan
sága, belső harca és örök megismerési vágya leg
alább annyira teret kér verseiben, mint a környe
zet, a táj érzékekre ható élményei. A mesteri pon
tossággal rögzített külső megfigyeléseknél fonto
sabbak voltak számára a táj fölötti és melletti réte
gek: a gondolatok művészi rendszere és arányossá
ga, az ember és a világ viszonylatának fö!mérése és
eligazítása. Ötvenéves kora előtt már-már sikerült
birtokba vennie a költői tér kettős világát; "két
szárnnyal és két lábbal" kapaszkodott meg abban
a talajban, amelyet az ihlet és a megvalósitás terré
numának nevezhetünk. A korábbi törekvések az
évtizedek kohóiban eggyé olvadtak a költővel. s

legújabb kötetében elérhető közelségből villantjak
föl minden alkotóművészősi vágyálmát. a teljessé
get.

A Jelek között ciklus versanyaga az ember és a
világ kapcsolatának, föltárásra szánt összefüggé
seinek átélését s megfejtését szorgalmazza, és nem
egy követhetetlen "magánbőlcseletbe" süpped,
amely annyira jellemző a napjainkban megjelenő

hazai versekre. Takáts Gyula lírájának átfogó ere
je .Jeglényegünknek sejtjeit", teljes valónk átoldá
sát segíti elő .mélyebb táj ba" és az olvasóban kel
tett erős rezonanciával az emberi lét legfőbb kérdé
seiről: a szépségről, a magányról, a esendről s a
tárgyak és fogalmak kapcsolatáról vall megrázó
költőiséggel.

Ami volt. már rég tudom, marad.
csak láthatatlan mappa rendezi.
Csendet sugárzó nagy lapok alatt
élnek leglényegünknek sejtjei.

Magunk. ha alig is. de sejtve,
így épülünk közöl/ük állva.
Nem is tárgyai. de teljes valónk
oldódik át egy mélyebb tájba,

mert jelek között jár, aki él.
Tudása titkon ehhez nőve

nyílik. mint virág és megérzi
jelenben még. de már jövőbe

ahogya legnagyobb csillag alatt
egy érzékeny tudásnak lesz a része . . .

(Tudása titkon ehhez nőve)

De idézhetnénk a "szépen túli messze" világát, a
"magányt betöltő tárgyak" jelenlétét, a "magasabb
erő fényében kísértő szavakat" és a gondolatok
"sejtrendszerét" is; ezekben a versekben, mint egy
áramkörben, ott rezeg a költő jelen korszakának
sok-sok maradandó konklúziója és üzenete.
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E markáns líra szinte észrevétlenül adja át helyét
a magánéleti fájdalmat, a hitves elvesztését s a ma
gányt újra meg újra átélő és megörökítő költői ern
lékezésnek. Az Öt érzéken túl ciklus több verse
érezhetően a lét és nemlét fölfoghatatlan kom
ra sztjának, a "csil1ag·sugárzású belső tér" és a
.mcsszeség" rejtélyének kutatójává válik. Az átélt
fájdalom sulya alatt 'a költö az igaz emberség ár
nyalt modelljét is fölrajzolja.

Nézel a betűn át felém.
Rád visszanézek én
s oly biztosan tapad
- emvámbe fogva sugaradat -

arcod, mintha csak itt
bontaná k i vonalait.
Két áram sugár-kiirén
mintha kihullott volna a tér.

(Két áram sugár-körén)

A két remekbe szabott ciklus hatvanöt lapja után
önkéntelenül is arra gondolunk, hogy az úgyneve
zett "töltő-versek" következnek, amelyek magu
kon viselik majd a költő patinás kézjegyét, formai
sajátosságait, de tartalomban' már csak az eddigi
színvonalas versek változatait nyújthatják az olva
sónak. Takáts Gyula csúcsra érkezett lírai inven
ciója azonban elsöpör minden szokványos előérze

tet és föltételezést. Az Egy triptichon árnyékából és
a Cserepek, Árkádiábál? ciklusok újabb önálló té
teleket komponálnak a leütött alaphang köré: a
múlt és a jelen szerves egysége, a Balaton és Hel
lasz egyezéseken túlmutató belső azonossága, az

, ember és a táj "őszének" szívenütő élmény- és szin
gazdagsága eleve kizárják az ismétlődést vagy a
monotóniát. Tömör lírai fölvillanások és belülről

kivetitett. hiteles képsorok fogják egységbe a mon
danivalót: az első otthont, az "emberré szülő há-

KÉPZŐMOVÉSZET

Picasso
Amíkor 1973-ban Picasso halálhirét vették, főisko

lások és fiatal értelmiségiek csoportjai Európa
szerte gyászszalaget varrtak kabátjuk hajtokájáru.
Sokan értelmetlennek tartották ezt; ellcnvetésük
lényege az, hogy amit Picasso az európa í kultúrá
nak jelent, úgyis halhatatlan immár, s a gyász in
kább tapintatra tarthatna számot. mi nt efféle de
monstrációra.

A jelenség magyarázata korántsem ilyen egysze-

zat ", a jegenyék és a ciprusok, az édesvíz és a ten
ger egymást idéző világát; ezt a szikrázó és szép
ségre ösztönző tájat. A Becehegy orrnáról, rnintha
egy gazdag élet összegezése kelne útra a pazar szi
nek kel bevont verssorok szárnyain.

Beethoven. bor, versek és ősz

megrcnditő maganya érlel

s úgy zörgök már, akár a koro
a .\tiglicekkeltéli szélben.

(Csak a sarkcsillag)

Szinte egymást követik a megrendítő költői pilla'
natképek. mint a hajnal és az alkony színei az ál
landóan változó tóvidék szélesvásznú látványá
ban.

Szep a kék füst gyönyörűfátyla
s a: osz! okkcr-ragvogásba
mintha ef!.Y tündér haja szállna
e Botticelli rajzú mandulásba.

(Elvont és mindig más valót)

Teltcll ragyog és minden oly meleg ,
mint Paganini hegedűversenye.
Játszik szikráival mező, a ló.
Érelt vággval lobog . minthu intene.

(5 x 4)

A kötet záró ciklusa.a Tükör a költővel azonosuló
alkotókról és íróbarátokról szóló konfessziót tar
talmazza. A fényben égő vidék itt is több, mint
puszta miliö -- "lelkével" izzítja át az ember és a
külvilág kapcsolatát.

A megismerés reménye csillan meg ezekben a
versekben; a "béke fölénk táguló fényessége" s a
tájhól elősugárzó. hamisítatlan humánum.

SZEGHALMI ELEMÉR

rű. Picasso halála sokak szeméhen a végzet jelké
pes megnyilvánulásaként hatott: elment a század
egyik igazi tanúságtevője; méghozzá egy azok k ő

zül, akik a világot a kultúra magas fokán akarták
és tudták megélni, s akiknek neve és teremtő ereje
talán méltóbhan képviselheti az I900-as évek civi
lizációját. mint a különféle hatalmak igézetében
élő politikusok, hadvezérek, diktátorok. Másfelől:

mindig imponálóan hatott az európai szellemi kör
nyezetre az oly sokszor emlegetett picassói vitali
tás: az a lankadatlan alkotói és emberi tetterő,

amely legendás erövel hajtotta még az aggastyán
korú rnűvészt is. Mindez az uralkodó és konszoli
dált kőzépszer: az enerváltság és a medvetánc ne-



hczkcsscgű allelkcsűlrscg jól megférő végletci és ki
finomult útmenetei tükrében jórészt provokatívan
hatott Movt, szülcicsc századik évfordulója után
mar erzckclhctő : Picasso halida pontot tett a "Pi
casso-mitosz" végére: befejezett példázatként áll
előttünk az alkotói szabadság és a gáttalan vitali
til.' muosza. magányos. kiváltsagos és megismétel
hctctlcnü! egyedi út jaként a boldogulásnak.

Picasso sokféle arca, pályája fordulatai és követ
kezet len-egei szinte felkinálták a lehetöséget az
eg)oi<!<dú ..valogarásra" az életművön belül. Elmé
leti prekoncepciókhoz idomirva nemegyszer pró
búltúk kisaja titani egyik-másik arcát, mint az egye
düi i~aziL és hattérbe szeritani a többit, mint ke
vcsbc icllcmzőt. (. módszer végpontjai : az egyiken
bizon~os történelmi é~ társadalmi sorsfordulók
tükrözésének kiemelése (középpontban a Guerni
c<Í-val és a Valluur is B"ke-kál'0lllája számúra ké
szült művekkel) és alátámasztása a művész néhány
politikus szinczctű nyilatkozatával: a másikon a
művekct a magánélet felhőtlen vagy válságos idő

s/akain:Lk lélekelemzií átírásaiként privatizálni tö
rek vő a llaspout helyezhet ö cl. De az ilyen tipusú
..kiszoritosdi" nem vezet közelebb a Picasso-rejtély
mcgfejtcschcz ; éppen úgy nem. mint a ténylegesen
rncglcvő ellentmondásokat logikai huszárvágással
megszüntetni szándékozó elmélet, rnelyben Picas
so életműve a ..nagy szintézis" példájaként jelenik
n;e,,: .xiiulck t ikus". sőt ..népi" művészetként,mint
.Hori" dc Miche]! mondja. Mi scm áll távolabb Pi
G1SS()tÓI. mint végleges lezárásátösszefoglalását
adni valamilyen emberi vagy formai problémának,
hiszen éppen ezek aitando vairozása-rnegújulása
&itellc teremtő kedvét. Pályáján természetes mó
don követték váltogattak egymást a kűlönféle iz
musok , -t ilusok ~s műfajok ..korszaka!": a kék, a
rÚhaszín." k ubist a, a neoklasszicista, a szürrealis
ta (', a gesztus-jellegű. Kizárólagossá és véglegessé
nem vált egyik scm: ameddig független formate
remi» nkarata akndálytalanul törhetett felszinre
valamelyik ..nyelvén", addig Picasso kitartott mel
lcttc. hogy aztún ugyanilyen kedvvel és lendülettel
fogjon ak ár homlokegyenest ellenkezőhöz. Müvé
szete mégsem vidI cklcktikussá : az egyes mű nála
mindip egységes, mondhatni sajátságosan és ön
magához merhet őcn "slílustiszta": nem halmoz
ta szcrvctlcnűl a különféle izmusok jegyeit. "Meg
vagyok lepve, hogvan alkalmazzák a »fejlődés«

SZÚ t. és hogyan élnek vissza vele mondja Picasso.
Én (Km fejlődóm. én vagyok. A rnűvészetben

nem volt és nincs jövő. A művészct. amely nines a
Jelenben, soha nem is fog létezni."

Vnion abszolutizálható-c Picasso hatása a XX.
'úzad modcrn Icstészetérc? Vajon valóban olyan
etalon-c a picassói művészct a haladó törekvések
meuitclcvchcz. arnilyennek Apollinaire már
!9Ii-han latta? ..A művészetek nagy forradalma.

mely csaknem egyedül általa teljesedett be, nem
egyéb, mint az, hogy a világ az ő új mcgnyilvánulá
sa" (A kubistafestők ), Persze Apollinaire túloz, s
noha ez a túlzás az avaritgarde manifesztumok ko
rának stilusából is következik, egy bizonyos: Pi
casso művészetét és életét önnön belső törvényei
szerint építette, s igy alkotásai valóban nem egy
szerűen a "világ képére" formálód tak. Picasso
.mcgtercmti az indulati, érzelmi rnotivurnok for
mai egyenértékét. szellemi képmását" véli Korner
Éva. A jelentős művészek módján valósággal "rá
nyomja bélyegét" a világra, ám az nem mindig haj
lik megadóan lábaihoz, hanem a maga sajátos és
kérlelhetetlen logikajával illeszti be összefüggés
rendszerébe immár a Picasso-jelenséget. Picasso
tehát nemcsak a korszerű művészet és forma bon
tás jelképe, hanem sztár is: meghökkentő bravú
rokra és meglepetésekre képes elme, akinek tékoz
ló termékenysége nem mindig az esztétikai érték és
minőség elve szerint rendeződik el, hanem egyben
formális és mennyiségi szempontok szerint is. Két
ségtelen, hogya müvészetbcn "az a korszak, amely
engedi, hogy egyetlen személy sajátosságai ural
kodjanak rajta, a gyengeség jeleit viseli magán"
(H. Read). A kérdés inkább igy vetődik fel: vajon
század unk festészetének története felfogható-e
ilyen korszakként ? Az időszak sokarcusága és di
namikája, .mozgó talaja" - ahol az új s még újabb

irányzatok és mozgalmak példátlanul felgyorsult
iramban követték egymást - kevéssé nyújthatolt
lehetőségetaz efféle abszolút befolyás érvényesülé
sére. Mégis szellemes a Picasso-műoszt tápláló,
közmondásos megfogalmazás, hogy "születésével
a föld belépett picassói korszakába".

Ez a mítosz igen korán kezdődik; már Pa bio
Ruiz Picasso gyermekkorában: a csodagyerek-le

gendával. A virtuóz rajz- és formaérzékű kisfiú ezt
az öröklött, vele született képességét szabadon fej
leszthette, igy válhatott későbbi művészetének

egyik meghatározó elemévé. Csodagyerek volt, hi
szen mintegy át ugrotta a szokásos felnőtté érés bi
zonyos szakaszát; gyermek létére felnőttnek szá
mított. ha csak egy vonatkozásban is: a rajzolás
ban. Ez a tulajdonképpen akadémikusan tökéletes
rajztudás .meoklasszicista" korszakaiban ismét fel
felbukkan; ugyanúgy, mint a jelenség visszája: a
felnőtt művész gyermeki, vidám és gátlástalan játé
kossága. Lényének összetettsége, motívumainak
vissza-visszatérő "metamorfikussága" (A. Barr)
szűrrealizmusánakszimbólumaira is jellemző. So
kan kísérelték meg e jelképek "megfejtését", rend
szerük magyarázatát, hogy ily módon jussanak Pi
casso művészetének kulcsához. Valójában kocká
zatos vállalkozás e szimbólumok "felfedése", hi
szen éppen "titokzatos sérthetetlenségükben a leg
hatásosabbak" (H. Read), s okos hétköznapisá
gunknak kiszolgáltatva éltető elemüktől foszt juk
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meg őket: a többértelműségtől. Változó érzékeny
ségre van tehát szükségük és talán még "védelem
re" is, hiszen "a teljesen és véglegesen megértett
mü sohasem élt" (Körner Éva).

A Picasso-centenárium alkalmából a Szépművé

szeti Múzeum bemutatót rendezett a művésznek a
múzeum tulajdonában lévő grafikáiból. Ezúttal
valóban inkább bemutatóról lehet beszélni, mint
kiállításról, hiszen a múzeum rideg, kopár és hideg
fénnyel takarékosan megvilágított terme, a behe
mót szarkofágokra emlékeztető tárlókkal kevés le
hetőséget kínált - az adottságokhoz alkalmazkodó
- rendezésnek, a látványnak.

A megtekinthető alkotások nagyjából két fő

csoportra oszthatók. Az egyikbe az a tizenöt egé
szen kiváló hidegtű- és rézkarc-Iap tartozik, me
lyek (egy kivételével) még 191 l-ben kerültek a
Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe.(Az egyik
tárlóban a vásárlás kőrülményeinekértékes doku
mentumai, a Clovís Sagot és Kahnweiler mükeres
kedők, valamint a Grafikai Osztály kőzötti üzlet
kötés irataí is helyet kaptak.) Később ezek a korai,
ám rendkívül jelentős munkák sorozattá álltak
össze; jó néhány kiállításon együtt is szerepeltek
Vándorkomédiások címrnel. A cirkusz, a kornédiá
sok, a harlekinek világának megjelenése jellemző

motívum Picasso bontakozó pályáján.
Lazán kapcsolódik a sorozat többi darabjához

két bibliai témájú hidegtű-Iap, a Salome és a Tánc.
Ezek inkább egymással állnak tematikus összefüg
gésben, hiszen Heródes király alakja mindkét raj
zon egyértelműen felismerhető. Picasso nem egy
szerűen a biblíai történet illusztrálására vállalko
zott: szemmel láthatóan leginkább a zsarnokí ha
talom kérdése izgatta. A Buddha-szerű, magabiz
tos-önelégült uralkodó és az őt körülvevő figurák
viszonyában egyszerre jelenik meg a hatalomhoz
való ambivalens viszony mindkét oldala: a félelem
és megadó kiszolgáltatottság, valamint az erővel

kacérkodó, rajta ironizáló fölény. Heródes alakja
a két lapon egyidejűlegijesztő, visszataszító és ne
vetséges is. 1918-ban Hatvany Ferenc gyűjtemé

nyéből került a múzeumba Picasso kis tus-akva
rell-képe, a gyakran reprodukált Anya gyermeké
vel. Ez az alkotás a bemutatott művek első cso
portjának lezárása, hiszen I968-ig az említett lapo
kat nem követték a gyűjteményben további jelen
tős Picasso-munkák, és az újabb szerzemények ki
vétel nélkül a háború utáni termésből valók.

E másodík fő csoportra a változatos technika, a
sajátos kivitel és a magas színvonal jellemző, Li
tográfiák (közöttük a Repülő galamb, a Szalag a
hajbons. linóleummetszetek t Kalapos-ns mellképe ..
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Pohár a lámpa alatt), akvatinta-lapok t Fesui a
strandon) és egyéb eljárással készült munkák al
kotják ezt a - hatvanas évek közepére datált mű

vekkel záruló - gyűjteményt. A Vándorkomédiások
tematikai és stílusbeli egységével szemben e grafi
kák jellemzően mutatják az idős művész sokolda
lú, ám a korai hidegtű-lapokelmélyültségét és ösz
szefogottságát nélkülöző tevékenységét.

Az évforduló másik eseményeként magyar mű

vészek kollektív kiállításon tisztelegtek Picasso
szelleme előtt (Fővárosi Tanács Óbuda Galériája:
Tisztelet Picassónak), Korábbi és ez alkalomból
született művekkel kísérelték megidézni Picassót,
illetve a Picasso-életmű művészetí tényekké. rnűvé

szettörténetté vált konzekvenciáít. Alapvetően két
megközelítés képzelhető el: egyrészt az, amelynek
témája-modellje maga Picasso, az "ember és mű

vészete": másrészt az, melyennél összetettebben.
saját formateremtő akaratába, alkotórnódszerébe
épült művészeti tanulságként állítja elénk a picas
sói szellemet. A kiállításon túlnyomó többségben
voltak az előbbi szemléletű művek. Orosz János
.' egyébként a teljes anyagnak csaknem felét kitevő

- sorozata ide kívánkozik; modellje Picasso, k ü

lönböző érzelmi és szellemi vibrálásai tükrében.
Ilyen értelemben a sorozat legalább annyira önarc
kép-jellegű, mint amennyire portrészerű. Legsike
rültebb darabjainak azok tűnnek, melyekben elte
kintett a picassói szimbólumok· olykor meglehe
tősen didaktikus - parafrázisaitól és figyelmet mo
dellje arcának, tekíntetének vizsgálatára összpon
tosította. Borsos Miklás 1955-ben készült érme (Pi
casso babérkoszorúsan, "imperátori pózban")
egyik legszellemesebb darabja a kiállitasnak.

A másik, nehezebb, kevésbé közvetlen utat kép
viselte Geszler Mária. akinek Kubista vázlatok és
Rózsaszín korszak cimű porcelán plasztikai egyben
a kerámi~ formai tradícióival is szakitanak. Mol
fiár Sándor műve (Hommage á Picasso) szintén
ideillik : a kereteiből fizikaílag és jelképesen is kit ő
rő, kereteit szétfeszítő, erőteljes színekböl épitett
kompozíció Molnár sajátos formavilágával idézi
meg azt, amí számára a Picasso-mítoszból tanul
ság.

Talán összbenyomásában hatásosabb és sokat
mondóbb lehetett volna a Tisztelet Picassának-v.i
állítás, ha többen is az utóbb említett, ártételes mó
don közelítenek a témához, ha a k ülsődleges szem
pontok helyett többen vállalkoznak az elmélyül
tebb számvetésre a Picasso-jelenséggel.

ANDRÁS! GÁBOR



TEOLÓGIA

A kereszt tudománya
Hálásak lehetünk Széll Margitnak, hogy lefordi
torta, a Szell t István Társulatnak pedig azért, hogy
kiadta a konvertita és vértanú karmelita apáca,
Edith Stein Keresztes Szent János tanitását mai
nyelven összefoglaló, befejezetlen művét, A kereszt
tudományá-t.

A misztika egyháztanítójának e műve azokat a
homályokat hivatott eloszlatni, amelyek még rnin->
dig ott boronganak a mai gondolkodásban a misz
tikus életről. A "modern" felfogás életidegen ma
gatartásformának véli, amellyel kapcsolatban az
értelmi tudásra és ésszerű gondolkodásra épülő

szellemiségnek nincs semmi keresnivalója.
Ezért örülhetünk annak. hogy épp Edith Stein

szentelte alig tizéves karmelita szelgálatát a '400 év
vel ezelőtt élt Keresztes Szerit János szellemisége
nek. Értelmi beállítottsága. amellyel az igazságot
kutaua, végigvezette a modern gondolkodás szinte
nunden árnyalatán. Hackelt tanulmányozva bejár
ta a materializmus útjait. Scheler értékfilozófiája
nak és Heidegger egzisztencializmusának szellemi
légkörében - kikkel személyes ismeretségben volt

. H usserl fenomenologizmusában bőlcselkedve

jutott CI "az igazsághoz". ahogy ő mondta, amikor
Nagy Szerit Teréz munkáját véletlenül kézbe vette
és egy éjszaka .Telfalta". Hozzászokott a modern
gonJolatjárásokhoz, és átbúvárkodhatta a szellem
olyan mélységeit. amelyek korábbi századokban

nem voltak ismertek. Mint előszavában írja: Ke
resztes Szent János életének és irásainak "értelme
zési kísérleteiben érvény re jut mindaz, amit e mű

szcrzöje fáradozásai során a lelki élet törvényeiből

felismerni vélt. Ez a megállapitás különösen a lé
lek ro], a hitről és a szemtéletről szóló magyaráza
tokra vonatkozik ... Ami itt az énről. a szabadság
ról. a sccmrlvroi szól, azok a gondolatok nem Ke
resztes János irásaiból származnak ... A kifejtés
modja azonban távol áll az ő irányvonalától és
gondolkodásmódjától. A személyfilozófiai feldol
gozás ... csak az újkori gondolkodás eredménye."
Örülnünk kell. hogy az igazságkeresés útjait bejáró
Stein a modern gondolkodás módszereivel ugyan
odajut, ahová Keresztes Szent János. Mint a kötet
első Beve::etés,'ben olvassuk: "Keresztes Szent Já
nos műveinek és műkődésének 'steini' értelmezése
megerősíti a megújult karmelita tanítást. függetle
nül attól, hogy vannak benne hagyományostól el
térő magyarázatok. Ez a tanítás valóban tükrözi a
kannelita eszmét a maga tökéletes tisztasága- ,
ban. ." (L Gelber P. Romaens l.euvcn).

Joggal nevezhetjük e művét prófétai küldetés-

nek. Szent Pál mondja : "Aki prófétál. emberek
építésére, buzdítására és vigasztalására beszél"
(l Kor 14,3). A korunkban felfakadó imaáradat.
amit az egyházon belül és kívül kis és nagy közös
ségekben tapasztalhatunk. jelzi nekünk, hogya lel
kek mélyén nem apadtak el az imádság forrásai.
Sőt új forrás vidéke k tárulnak fől az eszmétkedok
előtt. A mai ember az ifjúság példájából látjuk
- irtózik a szóbeli irnától, vagy legalábbis az ima
formuláktól, és belső, egyéni átélésen keresztül
akarja a végtelent megközeliteni. Így akar rátalálni
a béke és az őröm Szentlelkére, "ki maga könyö
rög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtá
sokkal" (Róm 8,26).

És itt a hivatása Edith Stein könyvének. A mo
dern gondolkodást összekapcsolja az imádság ősi

folyamatával. és a mai ember szemével olvassa ki
azokat a tapasztalatokat. amiket az ószövetségi
prófétáktól eredő karmelita lelkűlet évezredeken
át összegyűjtött és Keresztes Szent János által
rendszerbe foglalt az imádkozó em ber belső fejlő

déséről. Jó lenne, ha imádkozó tömegei nk meg

ismerkednének ezzel a rendszerrel és figyelembe
vennék az imaélet belső tőrvényeit. .

Ezért kell megszivlelnünk Keresztes Szerit Já
nosnak Edith Stein közvetítette tanítását. Sokan
ugyanis azt hiszik, hogy az ember a .miegtérés". a
"lélek keresztsége" vagy a hasonló lelki elszánások
után egyszerre csak elkezdheti benső imaeletet. él
vezheti a belső Isten-tapasztalásukat, az átélt sze
retet belső hevét, sőt jogot tarthat a látomások.
hallomások. kinyilatkoztatások. az eláradó örö
mök ajándékaira. Holott rnindcz csak egy folya
mat kezdete, ahol megállni nem szabad, tovább
kell lépni, mert "aki nem halad. előre, az vissza
esik" - idézi Garrigou-Lagrange a régi karmelita
szabályt. Az imaélet nem állapot. hanem folyamat.
méghozzá olyan. mint az élet, amelyben kezdet,
fejlődés és kitcljcsülés váltja egymást.

A keresztút első - de valóban csak első allomá
sa, a kezdet; amint Stein Szent Jánostól idézi:
"Kezdetben- lsten a lelkieket inkább külső,

nyilvánvaló ... módon, elképzelések, képek és ér
zékelhető dolgok útján tanitja ... hol természetes,
hol természetfölőttimódon. Előbb a saját értelme
használatával vezeti, majd lassan felemeli a fönsé
ges isteni szellemhez. Az isteni nevelési tervbe beil-.
leszkednek a képzelőerő látomásai is" (62. o.).
Ezért tévednek azok, akik a fiataljaink imádkozá
sában jelentkező élményeket. őrőrnőket. megta
pasztalásokat csupán a képzelet szülcményének
tartják. Holott ezek valódi élmények és valódi őrö

mök. Edith Stein meg is magyarázza: "lsten úgy
bánik a kezdőkkel. mint gyöngéd anya kis gyerme
kével: karjún hordja, tejjel táplálja. Az ilyen lelkek
még bőséges örömben és vigaszban részesülnek az
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imádság, a szemlelődes és az önmegtagadás gya
korlataiban. Ez az öröm indítja öket arra, hogy rá
szánják magukat a lelki életre" (48. o.). És valóban
tapasztaljuk az üdvös változásokat. de- folytatja
Stein a megtértek "még nem veszik észre. hogy
milyen tökéletlenek és mennyi hibát követnek el
erénygyakorlataikban. Szcnt János élő példáken
mutatja be, hogya kezdőknél mind a hét főbűn

megtalálható. de lelki síkra emelten. Ilyen például
a lelki keI'Jlv.\,;g, amikor az ernber kegyelmeit és
erényeit saját magának tulajdonítja. másokat pe
dig lenéz. lnkúbb ő oktat ki másokat, mintsem
hogy elfogadjon tőlük valamit. Vagy a lelki kapzsi
ság: az ilyen nem tud betelni a könyvekkel, keresz
tekkel. rózsafüzérekkel stb. Csak úgy szabadulunk
meg ezektől a hibáktól. ha elszekunk a vigasztalá
sok tejétől és szilárdabb eledellel táplálkozunk"
(48. o.), Alig hiszünk a szemünknek. amikor ilye
neket olvasunk: "a látomásokról, kinyilatkoztatá
sokról. megszólitásokról és lelki érzékelések
ről ... : az (ilyen) érzéki tapasztalások rendszerint
veszélyekkel járnak. Az érzékek ugyanis azt »vé
lik«. hogy ítéletet mondhatnak szellemi dolgokról,
noha annyira járatlanok ebben, mint az igavonó
ökör a tudományban. Az érzékek terén könnyen
k özrernűködhcr a sátán is, mert hatással van a test
re. be még ha Istentől is származnak ezek az érzé
ki jelenségek, annál kevésbé segítik a lelket, minél
k ülsőbbek (és ez egy nagyon fontos és nagyon ér
dekes mcgállupltása ') ,kevésbé ösztönöznek az
ima lelkületére és azt a látszatot keltik. mintha na
gyobb jelentőségük lenne és jobban vezetnének Is
tenhez, mint a hit. A sátán szívesen felhasználja
ezeket. hogy ártson a lelkeknek. Mindezekből az
okokból nyilvánvaló, hogy legjobb az ilyen képe
ket elutasítani" (60. o.).

Azért kcll ezeknél az első lépések nél többet időz

ni. mert a belső ima útja nem a kevesek kiváltsága,
hanem a keresztény élet kegyelemszolgáltatásúban
benne foglaltatik. Csak mert sokan nem ismerik a
kezdetek utáni szakaszok jellegzetességeit, a sötét
éjszakákat, mint Keresztes Szent János mondja, a
keresztutak szcllerniségét, mint Stein nevezi az éj
szakákat. azért abbahagyják a belső imát, Holott
hozzátartozik a megtért lélek fejlődéséhez. hogya
kezdeti élmények után saját maga is függetlenitse
magát tőlük (ez a cselekvő éjszaka), és alázattal
tűrje. hogy lsten is megfossza öt ezektől (ez a pasz
sziv éjszaka). Itt az látszik gátolni az előrehaladást,
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ami jónak tünik (élmények, látomások. természet
fölötti jelenségek, pl. nyelvek beszélese. gyógyitús.
lélekbe látás stb.). És minderröl azt gondolja Edith
Stein, Keresztes Szent Jánost értelmezve, hogy in
ká bb kerülni kell őket, mint ambiciunálni. Mind
ketten ezt állitják, mert ugyancsak egy ősi tapasz
talatokat őrző karmelita szabály tanácsolja: Ke
rüld a rosszat, de a jót is, amit lsten nem szánt ne
ked. Ez pedig az Úr Jézusnak az 'utolsó vacsorán
tartott beszédén alapszik, amikor a szőlóművcs

mennyei Atyáról szólva mondja: "Minden szölö
vesszőt, rnely nem hoz gyümölcsöt bennem, le
metsz rólam; a gvűmdlcshozút pedig megtiszt itja.
hogy még többet teremjen" (Jn 15,2). Tehát nem
csak a gyarlóságok száraz ágait metszi le. hanem
az élő ágakról az élő leveleket és az élő rügye ket is

visszametszi a több termés, az élet érdekében. Lzt
hiszi el nehezen a belső imába kezdő ernber. nche
zen felfogható számára, hogy az istenes gondola
tok, érzések és cselekedetek, amelyek tehát az iste
.ni élet ágait, rügyeit , leveleit t art alrnazzák , áldoza
tai lehetnek az Isten tisztító késének. Mindcn

Edith Stein értelmezésében Krisztus kcreszthu
lalában gyökerezik, s ennek kiüresitö voltúl meg
kell éreznie annak a léleknek, aki "a mindcnt"
akarja birtokolni, vagyis az lsten teljcsséget.

Mindezt meg kell értenünk. amikor nekifogunk
A keresz I ludományá-nak olvasásúhoz. illetőleg a
belső imához. Ahogy Nagy Szent Teréz is írja
Szent Jánossal együtt: sokan vannak, akik clkc/
dik az imaeletet. de sokan nem ismerik. nem ert ik
ennek az útját, és megreked nek az elsó szakaszban
Ezért van annyi gnóm-keresztény a szóbcli imák
világában, És Iélő, hogya látszólag elrnciyülő ima
mozgalmak sem szabaditanak meg az emberi szel
lem törpeségeitől. Pedig érdemes vállalni a tisztu
lás éjszakáit ; ezek folyamán már fcltúrul n tiszta
hit élménye, amely nem más, mint "elözetes" az ls
ten-látás mindent átható örömeből.

A keresz I tudománya nem kőunyű olvasmanv

de érdemes átrágni magunkat rajta abr töhb
ször is -, hogy rnegsejtsük , milyen mélységck rejle
nek az evangélium alaptörvénvébcn, a nyolc bol
dogságban; milyen káprázatosan gazdag az isten
tisztelet világa a barátságtól ajegycsscgig. CS ho~)

mindez nemcsak tanítás valarniről. hanem az élet.
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•



SZíNHÁZ

Csernus Mariann
Károlyi-bibl iája

Ez a Biblia a szincsz-cmbcré. Amit hallunk, Cser
nus olvasata, s amit látunk, az is csak az övé. Még
is mindnyájunke, attól az emberségtöl, ami min
den percében jelen van a Katona József Szinház
ban. Olyan részletek kapnak új szint, egyéni hang
súlyt előadásúban. amelyek mellett eddig elsiklot
tunk, Talán vitatható a két Írás aránya, az Újszö
vetség rövidebb lélegzete, ám a teljesség nem kér
hető számon az alkotó szinésztől, aki csak szemé
lyes módon közeledhet minden íráshoz, így az
Íráshoz is. S éppen ez a személyes, emberi hang az
erénye hihlia-monológjának. Vallomás ez fel-feliz
zó, sűrű. Arról, hogy mit jelent Károlyi biblíája

nemcsak neki, hanem egy nemzetnek. Nemzedé
keknek, négy évszázadon át.

Azt a kort is felvi lia ntja ezzel, a tragikusan sűrű

vé lett idöt, amikor a Biblia kinyomatott. Nem vé
let len, hogya Két Szövetség minden eleven nyelv
próhaköve: mit tud kifejezni, mekkora erővel, mi
lyen keményen árnyalt szavakkal az Ó- és Újszö
vetség három nyelvéből. Mert a Biblia összetett ol
vasmány: vallomás a teremtett világról. értekezés
az emberi és isteni dolgokról, máskor történés: no
vella. elbeszélés, ami át-átcsap drámai helyzetekbe.
fel-felszikrázó dialógusok ba. és nagyon sokszor

versbe, látomásba. Ezért lett a rni nyelvünk tük
re lS.

A kor és a nyelv sűrűségét egyszerre érzékelteti
Csernus Mariann, amikor Károlyi előszavából ki
ragadja a legfontosabbat : "Azért kétség nélkül ha
vagyon is ebben valami bűnök az tanitóknak, hogy
enni ideig egészen az Biblia nem volt magyar nyel
ven. dc az fejedelmeknek nagyobb bűnük vagyon.
Kik nemhogy az Bibliának magyar nyelvre való
forditasára gondot viseltek volna. melyben vagyon
az örök életnek beszéde, az kenyér és víz, melynek
utána meg nem éhezünk és szomjúhozunk: de csak
arra sem viseltek ez ideig gondot. hogy az magyar
nemzetségnek szép és nagy dolgainak vagy cseleke
deteinek históriáját megiratták volna és azt az ö
utánok valóknak örök emlékezetre hagyták volna,
holott nincsen ez világon oly nemzetség, mely arra
gondot ne visel ne. "

Mindaz. ami ezután következik, Károlyiék s a
magyar nyelv diadala, egyben egy szinész teremtő

öröme. Szenvedélye s szenvedése is, és sokszor
humora. Az alig két órába átemelt töredékek

egésznek tűnnek műsorában,mert a részletek egy
másra épülnek. Cscrnus mindig azt ragadja meg,

amiben emberi helyzetet, emberi közlest talál és
lényegeset. Amikor ember szól az emberhez, és
emberi, ha lsten beszél hozzánk. Nála ezért a Te
remtés is egyre fokozódó öröm, amelynek csúcsa
az ember teremtése, akit a Teremtő saját képmásá
ra alkot. Már a kezdő pillanata is, ahogya ruszti
kus kőfalat érinti, még mielőtt szólna Mózes első

könyve. Aztán minden mondat felerősödik attól.
ahogyan mondja. A gesztusaitól. Ennek a sajátos
emberi jelzésrendszernek. a hangsúlyozasna k első

csúcspontja az, amikor Ábrahám Sodoma érdeké
ben úgy alkuszik az Urral, mint egy kereskedő,

vagy inkább kalmár. Ettől lesz ez a "jelenet" ele
ven, s a' humor még jobban fokozza Sodoma ke
sőbbi, tragikus pusztulását. Az áldozarot érintet
len lányai gyalázatát amit Lót hozna. És legvé
gül Lót halálát is.

Ugyanez a leírt szövcgbcn lappangó. szemérmes

humor válik hangsúlyossá Sára szavaiban. amikor
meghallja: egy esztendő múlva fia születik. Neki. a
vénségnek. Megint más, naiv. gyermeki hangon
szól Izsák kérdése a tűzről, áldozat ról, amelyről

maga sem tudja: ő lesz lenne Ábrahám áldoza
ta. Ézsau és Jákob története Csernus elmondásá
ban tragikussá válik. s ugyanilyen tragikus mclysc
gü Jákob halála az Ember halálától. f's még rueny
nyi tragédia sűrűsődik össze: Uriásé, s Dávid bűn

hen fogamzott gyermekéé. ami az Ür kemény bün
tetése; és a bün-büntetés fájdalmas zárása az 51
zsoltár szavaiva!. Könyörgéssel a megbocsátasért.

Ez a könyörgés az els ö rész vége is. Erre feIcI a
teljes második rész: az Énekek éneke felszabadult.
emberi öröme, a Bölcsesség könyve fejczcteié, s
mindez felfuttatva a nagy igéret re: Izajás jövendó
lésére. a Megváltó születésére. Jézus őseiről MiitC
szerint szól: Mátét közvetíti, aki közvetitett. Korá
nak, korunknak, elkövetkezöknek. Heródes máig
érvényes álnokságát. gondolatok sűrű sokaságát,
evangélistáink legkeményebb szavát. E gondola
tok után továbblép : a Jelenések könyvéhez, az
Apokalipszishoz. Az estét indító Teremtéshez ez
kötödik olyan szilárdsággal, amely Csernus Mari
ann bibliaolvasatának kettös pillére, szerkczei-osz
lopa. Az összetett és bonyolult gondolatsor, al ,.ct
től eddig" ide torkollik, ehhez a szorongató végsö
időig, s ezt oldja fel Pál apostol levelével. a korin
tusiakhoz írott szavaival. ami a szevetet apoteózi
sa. A szeretetről szóló sorokig mint az egyetlen jár
ható közös útig, melyen a világ emberi maradhat
- ismét összegezés. másféle, Csemusiül. és a vi
lág a teremtett emberé.

Ami a két pillér kőzr megszólal. az a Biblia szin
te minden szine: gondolati, tartalmi, emberi, nyel
vi; így természetes az is, hogya végső tiszteletadás
Károlyi Gáspáré. aki társaival néhány előd után a
reformáció egyik legnagyobb tettét hajtotta végre:
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magyar nyelven engedte olvasni hitünk és kultú
ránk legféltettebb kincsét. A Két Könyvet együtt.
Elválaszthatatlanul. Ez is közlése Csernus M arian
nak, aki a terjedelmi teljesség vállalása nélkül a
tartalmi teljességet tudta felmutatni azokkal, akik
segítettek neki: Bodnár Sándorral, Vágó Nellivel
és Csányi Árpáddal.

TARBAY EDE

•
Jeles napok
Az Állami Bábszinház 10~14 éves gyermekeknek
mutatta be új műsorát. A "jeles napok" a magyar
szóhasználat szerint a különleges, kalendáriumban
is megjelölt, de legalábbis a nép körében még élő

hagyományt követő napok, amelyekhez különle
ges események, szokások, hiedelmek tartoznak.
Egy részük a keresztény vallási ünnepekhez kap
csolódik, de fennmaradtak ősi pogány és középko
ri hiedelmek is,. természetesen népi szokásokká
átalakulva. .

Az Állami Bábszínházban Balogh Géza alkal
mazta színpad ra és rendezte Vargha Balázsnak a
jeles napokról írott összeállítását: Népi játékok bá
bukka! - ahogyan a színlap hirdeti. A művészek

ezúttal nem maradtak a paraván rnögötr, hanem
kijöttek a színpad ra, s a műsor nagyobb részében
maguk is játszva, vagy kezük ön forgatva, táncol
tatva keltették életre a bábokat.

Forgatható korongon a tavasz-nyár-ősz-tél

figuráit villantja fel egyikük. Az alakok kergetik,
de sohasem érik utol egymást. Ebből az alapállás
ból indul a játék, egymás után illusztrálva a négy
évszak jeles napjait.

A produkció betlehemes játékkal kezdődik. A
pásztorok fölkeresik a kis Jézust, a betlehemi bar
langhoz indulnak, miközben csillagok közt angya
lok ereszkednek a barlang fölé. A látvány régi,
aranycsillogású betlehemes szeritképre emlékeztet.
A tél hez tartozik a farsang, a disznótor. a fonóban
a guzsalyozás nótakkal és mókákkal, s végül a tél
temetés a kisze-bábu .elégetésével. Mindezekről a
közönség egy-egy jól megkomponált jelenetet lát
hatott, bábmozgatásokkal és a színészek harsány.
jókedvű, a kicsinyeket állandó lelkesedésben tartó
játékával.

A tavaszt a húsvéti pirostojás. a locsolási szoká
sok és a kakasviadalok, a nyarat a szemiváni tűz

ugrás. a sárkány legyőzése. a Peter-Pál-napi aratá
si szokások. az arató koszorú készítése és útadása
szimbolizálták . Végül "ősszel" a tréfás leánykérés.
a menyasszonyszöktetéssel járó évődések és vigal
mak fejezték be az előadást.

A gyermeksereg nagyon élvezte a szinészek és a
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bábok közös játékát. Az Ambrus Imre tervei sze
rint magyar népi viselet be öltöztetett bábok , vala
mint a színészek játéka, a bábok rnozgatására al
kalmas, ötletes színpad és Sebő Ferenc stílusos ze
néje megérdemelték a nézők elismerését.

Kérdésünk mindössze annyi, vajon a Bábszín
ház gyermeknézőiközül ~ akár fővárosi, vidéki vá
rosból vagy faluról felhozott gyerekekről legyen is
szó - hányan értik például a kisze-bábu elégetését.
a téltemetést vagy a szeritiváni tűzugrást ? A nép
szokások - sajnos - kiveszőben vannak. s ha itt-ott
még fellelhetők, azokról a városi gyermekeknek .- s
a Bábszínház közönsége belőlük verbuválódik .
jóformán fogalmuk sincs, A szép és jó előadást egy
.mesélő'' (narrátor) közremüködése érthetőbbé te

hette volna.

CENNER MIHÁLY



TUDOMÁNY

"Lássátok, halljátok egymást!"
Tízévvel a kötet megjelenése előtt, 1970. január el
sején Bécsben kezdődön. és négy évig tartott az a
nagyszabású felmérés. amelyből Szépfalus! István
könyve született. 904 meglátogatott családbóI709·.
állt rendelkezésére, s folytatott a szerzővel beszél
getést, töltött ki kérdőivet , vallva életéről, magyar
ságtudatáról, hitéről, kapcsolatairól az ó- és újha
zával. Ausztriában jelenleg mintegy 70 ezer ma
gyar él. akik a Icgkülönfélébb okokból és időkö

zökben hagyták el Magyarországot és a magyatek
lakta területeket. A felmérés során megkérdezettek
kétharmada protestáns - nagy részük evangélikus

-, egyharmada pedig római katolikus. Ez az arány
éppen fordítottja az Ausztriában élő magyarok
vallási megoszlásának. Ez a tény is szükségessé tet
te, hogy 1974 őszén a szerző négy római katolikus
és egy református lelkészt felkérjen. és engedélyük

kel egy vasárnapi istentiszteleten "ellenörzö kérdé
seket" intézzen híveikhez. Maga a vállalkozás
egyetlen ember -. az író - kezdeményezése, a meg
valósításhoz azonban az érdekeltségi pontokra
hivatkozva anyagi segítséget adott az 1962 áprili
sában megalakult Osztrák Evangélikus Egyház
Magyar Lelkigondozó Szolgálata. A felmérés után
öt évig tartott részben a felmérés eredményeinek
rendszerezése, részben pedig az ausztriaí magyá
rokkal kapcsolatos adatok összegyűjtése. A
könyvben egymás mellett kaptak helyet a felmérés
tapasztalatai és az ehhez kapcsolódó adatok, egyes
esetekben erősítveegymást, máskor viszont felesel
ve, vagy éppen ellentmondva egymásnak. Az ered
mény pedig: egy irodalmi és tudományos igénye
ket is kielégitő szociográfia. Idézi Illyés Gyula sza
vait. aki 1970 őszén azt mondta: "Fontosnak tar-o
tanám a környező államokban élő magyarság szo
ciográfiai, felvételét is".

Az Ausztriában élő 70 ezer magyar szociográfiai
felvételéhez éppen Szépfalusi István könyve nyújt

egyedülálló, dokumentációs szempontból pótolha

tatlan segitséget. De nemcsak a hazai és külföldi
szakemberek forgathatják jó haszonnal, hanem
mindazok, akiknek szivügye a környező államok
ban vagy bárhol a világon diaszpórában élő ma
gyarság életútja, lehetősége, kapcsolatai. Ezen a
ponton is szerenesés módon találkozott a szerző és
a mű. Szépfalusi István számára a magyarság "ki
zárólag egyéni döntést, vállalást jelenthetett".
Származása, vonzó és taszitó tapasztalatokkal teli
magyarországi és ausztriai életútja formálták, ala
kították ezt a döntést. Ökumenikus érdeklődéseés
gondolkodása hozzájárult ahhoz, hogy megértse és
tiszteletben tartsa mások másfajta nézeteit is. Teszi
ezt anélkül, hogy kozmetikázná, dugdosná a saját
véleményét. Jobb dolog, ha ketten feleselnek egy
mással, vitáznak, mintha az egyik mindig csak en
ged, a másiknak meg mindig igaza van _. még ak
kor is. ha nincs ... A kötet egyik magyarországi
méltatója helyesen jegyezte meg: "A differenciálat
lan egységnél többet érhet az azonos érdekek szer
vezte csoportosulások sokszínű gazdagsága", és
"bizonyára nehezebb irányítani, felügyelni e soka
ságot, de a személyiség mozgásterét talán köny
nyebb megtalálni". Az ausztriai magyar egyesüle
tekre célozva születtek a fenti mondatok , megértve
a sokféleségben is ott rejlő lehetőségeket. Janko
vich Ferenc ugyanezt így fogalmazta egy versében:
"Ezerfelé is húz a sok ág, gally s hajtás, egy gyö

kérből szív mind ez a tölgyfa-tartás."
Szépfalusi István könyve ezerfelé húzó ágakról.

s egyúttal a többségnél ma még létező "gyökér-tu
datról" is árulkodik. A közös gyökér elsősorban az
"anya- vagy apa-nyelv" ismeretét, ápolását. a ma
gyar kultúrát, a magyarságtudat erősítését segíti,
ugyanakkor beilleszkedést is jelent az új hazába.
A teljes beolvadás és a teljes elkülönülés helyett
aurea mediocritásként ott van a helyes út is (Lássá
tok, halljátok egymást! - Mai magyarok Ausztriá
ban. Európai Protestáns Magrar Sz abadegvetem,
Bern. 1980).

BÖRÖCZ ENIKŐ

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. ... Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9- I6 óráig.
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RÉSUMÉ

Duns ce numéro plusieurs articJes analysent les problémes du .Jiongrois" en tant qu'unité lin
guistique, ethnique et culturelle, ainsi que les rapports culturels de la mére-patrie et des Hongrois
vivant en dehors des frontiéres de Hongrie, - dans les pays voisins, voire dans l'Europe occiden
tale et dans les pays doutre-rner. L 'étude qui ouvre ce nurnéro, Qu'est-ce le hongrois", a été'écritc
par Béla GUNDA, ethnographe, lauréat du prix Herder. Aprés la récapitulation historique, so
ciologique et de sciences morales de la question, il écrit ceei: "Nous devons toujours élre cons
cients de ce que c'est que le hongrois. Cette notion concerne non seulement le passé et le présént.
rnais aussi I'avenir. Ce que sera le hongrois dans l'avenir, cela dépend de nolre génération qui vit
et travaillc aujourd'hui, c'est-á-dire dc nous-mémes, La question est de savoir tout dabord. avec
quel comportement ethique peut I'individu et la communauté résoudre dans le présent les de
voirs leur incombant dans un pays socialiste ... II est faux de, considérer le socialisme comme un
paraverit derriére lequel on voit apparaitre l'absence de principes et de critiques, le caméléonisme
et la cornplicite qui le déguise, bref: un comportement contraire á I'éthique du socialisme ; - car
en ce eas la not ion de qu'est-ce le hongrois ~ se dénature dans l'avenir de plus en pill; cl il faudra
rcmonter dans l'histoire pour pouvoir répondre á cette question."

András SZENNAY, l'abbé chef de l'ordre bénédictin de Pannonhalma se pcnche sur
Ic problérnes du rapport des pretres et des laíques, en suggérant que l'Eglise doit. plus que
jarnais, s'appuyer sur le service des laíques.

Cc numero publie égalemcnt l'étude de Péter Sz. NAGY, intitulée: Inilia/ion il Szcntkuthy qui
mesure l'étcndue de l'activité littéraire du célebre écrivain hongrois contemporain et les corréla
tions de litrérature mondiale de son oeuvre, L'étude est suivie d'un moreeau choisi du roman de
Miklós SZENTKUTHY: Bréviaire de Saint Orphée dont trois volumes sont déjá parus. Le ro
saire dc DO/1 Carlos est une partie prise du ve volume du Bréviaire intitulée: Marie la Sanglume.

Parmi les articles de politique de l'Eglisc, il faut noter l'étude de József BÁNK, archeveque.
sur ta formation des cncycliques pontificales et de leur importance. - Ferenc SZABÓ SJ, le rédac
teur en chef dc l'érnission hongroise du Radio Vatican, instruit les lecteurs hongrois dc l'écho
dans l'Eglise et dans le mande de l'encyclique Laborem exercens parue récemment. II modifie et
compléte la eritique sur l'encyclique de Jenő GERGELY, historien marxiste. qui dans un article
de la revue matérialiste Világosság a déclaré que Laborem exercens signifie un pas en arriére par
rapport aux lettres de sujet semblable de Paul VI. Ferenc Szabó démontre les défauts de largu
mcntation de Jenő Gergely. - L'étude de JóísefBOROVI, Les droits primordiaux de rEglise danol
la Rcpubliquc Populuire Hongroise ,examinc la situation juridique de l'Eglise catholiquc hongroise
cn montrant quelques taches blanches des rapports Eglise-Etat; - cette étude prend dc Factua
lité il la féle dc la constitutien. Ie 20 aoűt, jour de Saint Etienne.

(Mária TOMPA)

INHALT

In unsercr August-Numrner befassen sich mehrere Beitrage mit der Problematik des Ungarturns
als sprachliche, cmische und kulturelle Einheit, sowie mit den kulturellen Kontakten der ausser
haJb der Landesgrenzen in den benachbarten Lándern, bezw. in Westeuropa und Übersee le
benden Ungarn mit dem Mutterland. Der einführende Essay wurde von dem mit dern Herder
preis ausgczeichneten Folkloristen Béla GUNDA geschrieben. Was is/ der Ungar ? ist der Titel
scines Beitrags. Nach cinem geschichtlichen, soziologischen und geisteswissenschaftlichen Über-
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blick der Frage schreibt er wie folgt: "Wir müssen immer dessen bewusst sein, dass die Frage:
was ist der Ungar? sich nicht nur auf die Vergangenheit und auf die Gegenwart, sondern sich
auch auf die Zukunft bezieht. Was der Ungar in der Zukunft sein wird, das hangt von den heute
Lebenden und Arbeitenden. also von uns selbst ab. Vor allem davon mit welchem ethischcn Ver
halten der einzelne Mensch und die Gemeinschaft in ihrer sozialistischen Heimat ihre Aufgabon
erfüllen ... Der Sozialismus kann nicht als ein Paravent betrachtet werden, hinter welchem Prin
zipienlosigkeit, Kritiklosigkeit und diese übertünchende Kumpanei und der Ethik des Sozialis
mus widersprechendes Verhalten sich verbergen - weil in diesem Falle der Begriff was ist der Un
gar? in der Zukunft sich immer mehr verzerrt und wir dann in der Geschichte einen Schritt nach
rückwarts tU)1 müssen um auf diese Frage eine Antwort zu bekommen."

András SZENNAy, Erzabt von Pannonhalma schreibt über das Verháltnis zwischen Priestern
und Laien, hinweisend darauf, dass die Kirche sich vie! mehr wie bisher auf den Dienst
der Laien stützen muss. .Wenn die Christen, Priester und Laien schreibt András Szennay -
jencs cigcnartigc und ihr ldentitatsbewusstsein bestimmende Geschwisterbewusstsein und
Geschwistererlebnis nicht entsprechend vertiefen können, dann wird in unserer Kirche die
Beklemmung und das LJnbehagen früher oder spiiter von einer dauernden Kriscnsituation
abgelőst . .. Die nötige Anschauungsánderung und ,Praxis wird natürlich nicht von sich
selbst entstehen. Die konkreten Bedingungen müssen wir schaffen. Uns kommt diese Aufgabc
zu, den heute Lebenden, die der Zukunft entgegenschreiten. Nicht einigen isolierte, gutwillige.
utopistiseho Tráume verfolgende Priester oder Laien werden es schaffen, sondern die,
die gegebenen Rahmen und Möglichkeiten ausfüllenden, nach bestimmtem Pastoralprogramm
arbeitenden Lokalkirchen - also die Bischöfe, Priester und Laien-Gláubige zusamrncn."

ln unserer Nummer veröffentlichen wir ein Essay von Péter Sz. NAGY betitelt Einführung ::u
Szentkuthv in der das Werk des namhaften ungarischen Autors und die weltliterarischcn Zusam
menhánge dcsselben erwogen werden. Anschliessend ein Auszug aus dem noch nicht publizier
ten Werk von Miklós SZENTKUTHY betitelt Der Rosenkran: des Don Carlos aus dem V.-ten
Band des Brevtcr des Heiligen Orpheus (Die Blutige Maria) .
. Von den kirchenpolitischen Schriften hebt sich ein Artikel vom Erzbischof József BÁNK über
die Gestaltung und Bedeutung der pdpstlichen Rundschreiben hervor. Ferenc SZABÚ SJ, Leiter
der Vatikanischen Rundfunksendung in ungarischer Sprache, berichtet über das kirchliche und
weltliche Echo des vor kurzem erschienenem pápstlichen Rundschreibens Laborem exercens. Er
prazisiert und erganzt die Kritik des marxistischen Historikers Jenő GERGELY, der von dem
Rundschreiben in der Budapester materialistischen Zeitschrift Világosság schreibend behaupte
te, dass Laborem exerccns ein Zurückschreiten im Vergleich zu den áhnlichen Ausscrungcn des
Papsies Paul VI. bedeutet : Szabó weist aufdie Mángel der Argumentation von Gergely hin.

(Károly DOROMBY)

CONTENTS

ln our present issue several articles tell about the problems of Hungarians as a language, ethnic
and cultural unit and about the cultural relations between the Hungarians living beyond the
frontiers of the country, i.e, in the neighbouring countries, in Western Europe and overseas, and
the motherland. Our leading study bearing the title What ls the Hungarian ? has been written by
Béla GLJNDA, the Herder-prize winner ethnographer. After examining the question from his
torical, sociological and moral scientific points of view he writes the following: "We must always
be aware of the fact.that the notion of what the Hungarian is refers not only to the past and the
prescut but to the future as weil. What the Hungariari will be in future depends on those living
and working today, i.e. on us. First of ali it depends on with what sort of ethnicattitude the indi
vidual and the community solve the tasks allotted to them in their socialist country in the pre
scnt . .. Socialism cannot be regarded a draught-screen behind which lack of principles, uncriti
calness, time-serving. the companionship screening ali these and an attitude alien to the socialist
ethics can gain a footing -- because then the notion of what the Hungarian is will be more and
more distorted in future and wc must step back in the history in order to get an answer to this
qucstion."
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In the present issue of our periodical we publish a study by Péter Sz. NAGY, which bears the
title lntroduction to Szentkuthy and estimates the famous Hungarian writer's activity and its con
nections with the world literature. This study is followed by a peice titled Don Carlos's Beach
from the fifth volume of St. Orpheus's Breviary (titled The Bloody Mary), which is a so far un
published work of SZENTKUTHY.

Among the articles of ecclesiastical policy there is an outstanding study written by the arch
bishop József BÁNK about the emergence and importance of the cncyclical letters. ~ Ferenc
SZABÓ SJ, the head of the Hungarian-Ianguage transmission of the Radio of the Vatican, in
forms us about the religious and secular reactions to the recently published encyclical Ietter, the
Laborem exercens. He completes a Marxist historian, Jenő GERGELY's criticism about the
encyclical letter. who wrote in the Budapest materialist periodical, the Világosság that the
Laborem exereens is a retrocession compared to Paul VI's other manifestations of the sarne
topic, Szabo points out the shortcomings of Gergely's arguments.

(Katalin BERÉN Yf)

SOMMARIO

Nel numero di agosto piú articoli trattano il problema dell'unitá linguistica, ernica e culturale
ungherese, nonché delrapporto culturale con la madrepatria degli ungheresi viventi al di fuori
dei confini, sia nei Pacsi limitrofi che neJl'Europa occidentale bd oltre Oceano. H saggio intro
duttivo edi Béla GUNDA, etnografo premio Herder, col titolo Chi sono gli Ungheresi? Dopo
aver esaminato la questione dal lato storico, sociologico e idealistico, scrive quanto segue:
"Dobbiamo esser sempre consci del fatto che la domanda non si riferisce soltanto al passato c al
presente, rna anche al futuro. Come saranno gli ungheresi in futuro dipende da noi che viviamo e
lavoriamo adesso, e in primo luogo da come e con quale comportamento etico i singoli individui
e la comunita supranno risolvere i loro compiti nel presente, nell'arnbiente socialistu ... Il socia
lismo non si pua considerare un paravento dietro al quale possono nascondersi la mancanza di
principi e di eritica. i voltafaceia. la complicitá che li dissimula e i comportamenti centrari all'eti
ca socialista, perché in quesio caso il concetto di ungherese in avvenire si storpierá sem pre piú e
dovrernmo tornare indietro nella storia per trovar risposta alla questione."

András SZENNAY, arciabbate di Pannonhalma, scrive del rapporto tra i preti e i laici,
prornuovendo un maggior appoggio della Chiesa sul servizio dei laici, ({ Se i cristiani
scrive - preti e laici, non approfondiscono la particolare coscienza di fratellanza che de
finisce la loro coscienza di identitá, subentrerá prima o poi nella nostra Chiesa allo stato
di malcssere e di ansietá una situazione di crisi stabile... Ma il cambiamento di vedute
e la pratica necessari non si forrneranno automaticamente, bensi dobbiamo creare noi le
premesse concrete, siamo noi, che viviamo oggi, che dobbiamo farlo per coloro che vanno
versa il domani. E non singolo religiosi o laici ben intenzionati e pieni di sogni utopistici,
ma la Chiesa, in comune: veseovi. preti, credenti e laici, tutti assiernc, secondo un ben
definito programma pastorale, entro i dati limiti e le date possibilitá.»

Tra gli scritti di politica ecclesiastica emerge 10 studio dell'arcivescovo József BÁNK sull'ori
gine e l'importanza dell e encicliche papali. Ferenc SZAB() SJ, dirigente delle trasmissioni in un- .
gherese della Radio Vaticana, ei informa dell'eco avuto, nel mondo ecclesiastleo e in quello laico
dall'enciclica Laborem exercens, comparsa di recente. Egli chiarisce, rispettivamente cornpleta.
la eritica sull'enciclica di uno storico marxista. Jenő GERGELY, che nella rivista Világosság, di
indirizzo materialista, sostenéva che la suddetta enciclica era un passo indietro rispetto a dichia
razioni sullo stesso terna di Paolo VI: Szabó dimostra i difetti dei ragionamenti di Gergely.

Nel saggio I dirinifondamentali della Chiesa nella Repubhlica Popolarc Ungherese. di attualita
il 20 ágosto, giorno in cui si festeggia Santo Stefano, primo re d'Ungheria, e anche il nuovo Sta
tuto, József BOROVI analizza la situazione della Chiesa cattolica in Ungheria dal punto di vista
del diritto pubblico, indieundo le macchie bianche nei rapporti tra Chiesa e Stato.

(Brita FRANC HI)
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Haza és nagyvilág

Tisztelettel, szeretettel köszöntjük

70. születésnapján Ottlik Géza

irót, a magyar széppróza nagymesterét, a Vigilia barátját,
régi munkatársát.

Ottlik Géza munkásságának, írói-emberi magatartásá
nak s a magyar irodalom jelenében betöltött szerepének
méltatására visszatérünk.

RÓMÁBA UTAZÓ MAGY AROK SZÁMÁRA

sok hasznos és szükséges tudnivalót tartalmaz az immár
harmadszor megjelenőRómai magyar tájékoztató cimű, az
idén 24 oldalra bővült füzet. Ingyen kapható a római
Szent Péter bazilika előcsarnokában levő soknyelvű infor
mációs szolgálatnál (a bazilika főkapuján belépve jobbra)
mindennap de. fél 10--12és du. fél 4-5 óráig.

Megtudjuk belőle, hogya nyári időszámitás idején min
den kedden reggel 9 órakor énekes magyar szentmise van
szentbeszéddel a Szent Péter bazilika új magyar kápolná
jában, Szent Péter sirja közelében, minden pénteken du. 3
órakor csoportos katakombalátogatás magyar nyelvű ve
zetéssel és szentmisével. Megtudjuk azt is, hol és hogyan
szerezhető (ingyenes) belépőjegy pápai audienciákra és
szertartásokra, hol lehet vásárolni képeslapokat, albumo
kat, kegytárgyakat (érmek, feszületek, rózsafüzérek stb.),
hogyan lehet részt venni az Assisi-i zarándoklaton (ma
gyar nyelvű vezetés és szentmise Szent Ferenc slrjánál),
hol lehet magyar nyelven felvilágosítást kapni. A Római
Magyar Tájékoztató egyéb hasznos tudnivalókat is közöl,
többek közt a római közlekedéssel kapcsolatban is.

BENKÖ ISTVÁN, A DACHAUI FOGOLY
(1982. márciusi számunk)

Kezembe került a Vigilia márciusi száma, benne a Da
chauban készült fölvételiel.

Az ismeretlen személy dr. Hirsch (sajnos a keresztnevé
re nem emlékszem), úgy rémlik nekem, hogy földbirtokos
volt. Az én nevem helyesen: Frankl József (nem Frankel),
egész életemben gyógyszerész voltam, már az édesapám is
az volt. Szegeden születtem I902-ben.

A fénykép egyik példánya megvan nekem, azóta is őr

zöm, hogy 1945. augusztus végén Dachauból hazajutot
tam.

Benkő Istvánt csak a tábor fölszabadulása után ismer
tem meg, mert előtte külön helyen voltunk. Engem egy
másik táborból szállítottak Dachauba 1945. április 28-án
este, akkor még az őrtoronyban volt néhány német (1945.
január végéig Kauferinben voltam). Másnap fölszabadult
a tábor.

Frank! József
Szeged

HIBAIGAzJTÁS. A lapunk júliusi számának 500. oldalán
közölt Mécs László-fotó nyomdatechnikai okokból elmo
sódott, torz képpé formálódott. Az előzetes szerkesztőségi

levonaton még hibátlanul kaptuk kézhez.

BARÁT MEGY A FÁK KÖZÖTT
(1982. júliusi számunk)

Mécs Lászlóval 1942-ben találkoztam Szerb Antal jóvol
tából, aki négy évig a Vas utcai kereskedelmiben magyar
irodalomtörténetre tanitott. Izgalmasak voltak az órái.
Mécs Lászlóval több héten át foglalkozott, sokra tartotta
költészetét. Háromszor voltunk nála a Villányi úti rend
házban, illetve iskolában. Mécs nagyon vidám természetü
volt, sokat mókázott, de sokat panaszkodott is a kiadók
ra, hogy kihasználják!

Több versét elemeztük a költő és Szerb Antal közremű
ködésével. Érettségi tételern (1942-ben) is Mécs László
volt. Egyórás előadást tartottam, ami az elnököt nagyon
meglepte. Megigértette velem, hogy megírom - a Remény
sugár cimű vallásos lap közölte is a cikkem.

Illés Endre Ostya nélkül cimü kötetében legnagyobb
meglepetésemre azt olvastam, hogy Mécs felbontotta élet
mű-szerződését 1939-ben a Révaínál, mert nem tudott a
kiadóval együttműködni. Illés így jellemzi őt: "neokatoli
kus költőcezár". Szerintem sem neokatolikus nem volt,
sem kőltőcezár. Katolikus volt és költő. Egyszerűen így!
Tudomásom szerint, mivel Mécs László felvidéki, kiadója
az Athenaeum volt. Ott jelentek meg a könyvei, közöttük
a legnagyobb, az Összes versek 1920-1940 is, 1941 könyv
napján. Legkedvesebb könyveim közé tartozik. Igaz, az
Élőket mérek cimű kötete, a Katolikus Irók Könyvei so
rozatban 1938-ban, a Révainál jelent meg.

Lőrincz Ferenc
Budapest

Köszönöm az igen széles látókörrel szerkesztett, igen
tartalmas folyóiratuknak minden egyes számát.

Bárdos Lajos

SZÁMUNK IRÓl

BOROVI JÓZSEF a Hittudományi Akadémián a ká
nonjogi tanszék vezető professzora. 1978. májusi szá
munkban "A Cseh-lengyel és a magyar egyházszervezés"
cimű irása jelent meg.

HAJDU D. DÉNES üzemgazdász; néprajzkutatással,
gyűjtéssel foglalkozik.

SZENNAY ANDRÁS pannonhalmi főapát, a Hittu
dományi Akadémia fundamentális teológiai tanszékének
professzora. Az utóbbi években lapunk ba irt tanulmá
nyai: "A holnap egyháza felé" (1980. március), .Szent
Gellért lelkisége és teológiája" (1980. december), "Az egy
ház újraéled a közösségekben" (1981. június),,,A Roncal
li-misztérium" (1982. január).

UGRIN ARANKA irodalomtörténész, a Szépirodalmi
Könyvkiadó szerkesztője. A cikkünkben említeu Áprily
köteten kivül sajtó alá rendezte Petelei István Tiszta ház
cimű könyvét, munkatársa volt A magyar sajto története
első kötetének.

Itt hivjuk fel olvasóink és az érdeklődők figyeimét arra,
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalában
megvásárolhatók.
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