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"Megbotránkoztatás". Mi sem áll távolabb tő

lünk, mint hogy olvasónkat, netán olvasóinkat
megbotránkoztassuk egy-egy olyan vers, elbe
szélés, tanulmány közlésével. amelynek szerzője

kendőzetlen nyíltsággal veti föl mindennap
jaink élő és időszerű kérdéseit. El kell fogad
nunk, hogy e kérdéseket nemcsak keresztény
szemmel lehet áttekinteni és értékelni, mert tu
datában vagyunk annak, amit Sík Sándor így
fogalmazott meg Egyetemesség és fonna című

tanulmányában: "Kereszténynek nem lehet szü
letni, csak újjászületni, a lélek újjászűletésc pe
dig a kegyelem titkos fakadásain túl izgalmas,
bonyolult, drámai tevékenység, amely minden
nap újra kezdődik, amelyben a belső ember, a
kegyelem szüntelen segítő és gyötrelmes bol
dogsággal ösztökélő lendítései és a mysterium
íniquitatis koncentrikus támadása közt minden
nap újra birtokba veszi és egyensúlyba rendezi
önmagát, Istent, a mindenséget." (A kettős végte
len, 204.) Ebben a szüntelenül kezdődő, való
ban drámai folyamatban feltétlenül segítenek
azok a műalkotások is, amelyek akár negatív
tartalmuk révén döbbentenek rá a világban lé
vő rosszra, embertelenségre, s ezáltal késztet
nek arra, hogy a magunk életét próbáljuk újra
"rendezni". Az ilyen művek olvasásához, szem
léléséhez, hallgatásához, befogadásához termé
szetesen egyfajta keresztényi nagykorúságra
van szükség, olyan magatartásra, melyet e szá
zad bonyolult, a kegyelem műkődésének gyak
ran ellentmondani látszó jelenségei sokszoro
san megkövetelnek tőlünk. Sosem tudhatjuk
pontosan, honnan, mi által kapjuk azt a kegyel
mi indítást, amelyre szükségünk van életünk és
Istennel való egyensúlyi kapcsolatunk kíalakí
tásához.

Annak idején az úgynevezett neokatolikus
irodalmi mozgalom is súlyos, drámai viták
közben fejlődött, lett egységessé, harcokban
alakította ki a maga világ- és müvészetszernlé
letét. Hadd idézzük e mozgalom egyik kiemel
kedő alakjának, Georges Bernanosnak Les
grands eimenéres la lune ll. című müvéböl az
alábbi részletet, melyet Eckhardt Sándor Egy
vallástalan beszéde a hívőkhöz címmel fordított
le: "Ti mondogatjátok az embereknek egy
olyan nyelven, mely alig különbözik a moralis
tákétól. a morálbestiákétól, hogy fékezzék
meg kívánságaikat. Pedig nincsenek már kí
vánságaik, nincsenek céljaik, nem látnak sem
mi olyat, amiért érdemes volna erőlködni."

Nos, az első pillanatban talán megbotránkoz
tató művek néha éppen arra döbbenthetnek

560

rá, hogy van még miért erölködnünk, van még
mit tennünk.

Kétségtelen, sokkal tisztább és egyértel
műbb az olyan irodalmi műalkotás, az olyan
festmény, amelyben kézzelfoghatóan van jelen
a kegyelem, áthatja a szercplók életét, megfor
dítja a rosszat, a boldogság fényébe vonja a
boldogtalanságot. Az életben azonban semmi
sem ilyen egyszerű és látványos. Vannak
ugyan az úgynevezett "hitbuzgalmi irodalom
nak" is "remekei", mint erre Henri Bremond
figyelmeztetett, de ugyanő sóhajtott föl kicsit
keservesen: "Általában mégis mennyi szegény
ség, különöse n a XIX. század közepe óta!"

Fogadjuk el a múvészeteket olyanoknak,
amilyenek, s hagyjuk meg nekik azt a lehető

séget, hogy a maguk eszközeivel minél telje
sebben ábrázolják azt a világot, melyet ne
künk is be kell laknunk, s meg kell változtat
nunk, hogy készséges legyen a jóra. De csak
azt változtathatjuk meg, aminek ismerjük igazi
természetét. - Egyébként köszönjük olvasónk
nak, hogy maga is érett nagykorúságról tett ta
núságot, amikor elénk tárta kétségeit, nem
maradva meg az anonimitásban módot adott,
hogy együtt gondoljuk végig a modern múvé
szet egyik legizgalmasabb, legvitatottabb
problémáját.

A "Számunk ÍróI" -röl, Néhány olvasónk em
lítette, hogy szeretnének részletesebb infor
mációkat kapni az írások szerzöiröl. Észrevé
teleiket, javaslataikat köszönjük, s keressük a
jobb megoldást. Jelenlegi gyakorlatunk szerint
nem említjük külön azokat, akiket közismert
személyiségeknek tartunk vagy az elmúlt év
során már bemutattunk. Szerzöinknek foglalko
zását, és - ha nem budapesti - a lakóhelyét
szoktuk közölni. Elsősorban a helyszűke miatt
vagyunk ennyire szófukarok. Ha azonban olva
sóink többet szeretnének megtudni az egyes
írások szerzöíröl, akkor kívánságuknak igyek
szünk eleget tenni. Várjuk észrevételeiket!

Hamvas Béla Sokan kérték, hogy közöljünk
több írást Hamvas Béláról. Örömmel jelezhet
jük, hogy az író özvegyével augusztusi és szep
temberi számunkban közlünk beszélgetést, s az
író három tanulmányát az ősz folyamán megje
lentetjük külön kiadványban: Silentium, Titkos
jegyzőkönyv, Unicomis. Kiadóhivatalunkban
kapható már a Vigilia Repertóriuma s a szernlé
lődésről szóló kiadvány a középkori irodalom
egyik gyöngyszemével és Hans Urs von Baltha
sarnak, századunk egyik kiemelkedő teológusá
nak.tanulmányával.


