
fémjelzI. Az "evangéliumi eazté tlkáröl" tú nódve ezeket írj a: . A keresztény rnüv ész
nem mesteri ábrázolója kíván lenni hősének, hanem felebarátja, s nem szerencséje,
hanem veresége óráiban akar közelebb férkőznl hozzá. A klasszikus müv ész maszkot
visel, a keresztény mezítelen ; a klasszikus rnüv ész mester, a keresztény szamaritá
nus" (45) . Majd .Az Idő sürgetése" c. cikkben visszatér a gondolat: "A katolikus
irodalom nagy programja - szerintem - a szer étet lesz, a szeretet prog ramja, anélkül.
hogy sokkal közelebbit tudn ék erről a tém áról vagy ,Jóslat ról' mondani" (58). A közel
múlt katolikus irod almát is "a kegyelem irodalmának" tartja . (Nyilván Maurlac, Berna
nos, Graham Greene múvelre gondoL) "A nyugati világ ma a magány problematlkájá·
val vivódik, a keleti világ a szocializmus k érd ésetvel. (gy vagy úgy, legfObb gondunk
lett a ,másik ember ', a többi, a felebarát. S a felebarát problémája ml volna más, mint
a szeretet problémája, az evangélium veleje" (59) . Természetesen nem a szeretet
Ideológ lájáról , hanem "a szeretet realitásáról" beszél Pilinszky. Ime egy másik rneq
jegyzés, amely megvIlágltja egyik költeményének hátterét: " ,Ha öröklétre születtünk, /
miért halunk meg hiába?' Ezt a két sort én írtam tizenhét évvel ezelőtt ,In memoriam
N. N: c. versemben . Vállalhatom-e még ezeket a sorokat, vagy meg kellene tagadnom
őket? Szeretném hinni, hogy nem. Nyomasztó, gyötrődő lelkiállapot kényszerítette
akkoriban versembe e kérdést. Mert van, amikor az ószinteség a kétségbeesett lélek
maradék ereje . Szeretném hlnnl hát, hogy másokban ls inkább lesz e két sorom a
szolida ritás, az együttszenvedés, mintsem a reménytelenség dokumentuma" (116) .
Végül még egy idézet ebból a témakörból, amelyet barátjának, Pierre Emmanuelnek
egyik esszéje sugallt: .Ha van is tudománya, maga a nyelv nem tudomány. Elsőren

den: közlés és összeköttetés . Kimeríthetetlen eszköz arra, hogy hírt adjak magamról
másoknak, s azonos szinten hireket szerezzek másokról magam számára. A beszéd
tehát: adás és befogadás. Nyitottság. Szeretet. (. ..) A nyelv elsőrendúen nem a nyel 
vészet. még csak nem is a költészet, hanem az ember megszentelódésének, a szeretet
teljességének és klteljesítésének a gondja . A többi csak irodalom, és csak filológia "
(223-224) .

Folytathatnánk. Nemcsak a szeretetről, hanem az imádságról, az alázatró l, I s tenrő l ,

Jézusról, a múvészetról stb . valós ágos kis florIl églumokat állíthatnánk össze. (A könyv
mutatója megkönnyiti ezt a vállalkozást .) Ugyanígy modern Irókról és k ölt ökről . festök
ról vagy zenészek ről. fIlmrendezőkről ls remekbe szabott portrékat. jellemzéseket
találunk ezekben a röv id Jegyzetekben . Maurlac vagy Julien Green naplójegyzeteihez
hasonlítanám ezeket a jegyzeteket, bár Pilinszky sokkal szúkszavúbb, mint fr ancia
kortársai.

Hálásak lehetünk a VIgiliának, hogy ezzel a sz ép kötettel, egyik legnagyobb modern
k ölt őnk evangéliumi tanúságtételével megajándékozott bennünket.

Szabó F.

Szabó Ferenc : J e I e k a z é j s z a k á b a n. Róma 1983, 425 o.

P. Szabó Ferenc nemrég megjelent kötetében újabb tanulmányait és verseit teszi
közzé. A mü három részre oszlik. Az elsó teljesen új esszésorozat: Pascal egy hires
gondolatát variálja , világitja meg, modern írók és gondolkodók múveit elemezve: .E
végtelen terek örök csendje rémülettel tölt el .. : Pascal, az elsó modern ember, a
tudomány és a gondolkodás páratlan zsenije, e felkiáltásával a világegyetemben szinte
elvesző emberparány szorongását fejezi kl. Szabó Ferenc bemutatja a hivő tudós és
gondolkodó vIlágnézetét - Pascal . éjszakatt " ; elemzi Paul Valéry Pascalról írt tanul 
mányát és magának Valérynek szellemi drámáját; majd irodalmi és filozófiai ref lexlói·
val végigkísér bennünket a modern nyugtalanság útvesztóln át a keresztény reménység
der űsebb tájaIig. Valéryn kívül részletesebben elemzi Baudelaire és magyar tan ítványa.
Babits világnézetét (Babitsnál fóleg a pascali és ágostoni vonásokra mutat rá); össze
veti Pascal és Teilhard de Chardin vIlágképét, III. hitét; végül a szorongás modern
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filozófiáját és azon túl a keresztény hit és rem énység teológiai távlatait mutatja be.
Többször hivatkozik korábbl könyv eire. ahol már a kérdéskör egy·egy szempontját
jobban kidolgozta. Az esszésorozat végén közölt néhány műfordftás (Szt . Agoston ,
Keresztes Szt . János, Péguy és Claudel műveiból) az .éjszaka fényeit' villantja fel.

A köt et második részében a szerz ö szemé lyes költői vallomásait olvashatjuk . Eze
ken a költeményeken ls végigvonul a szoron gás és remé nység kettős temattkaja .

Végül a harmadik rész kül földi és magyarországi folyóiratokban megjelent tariul 
mánv okat, ill. kisebb részben a Vatikáni Rádióban elhangzott megemlékezéseket tar 
tal maz, amel yek - Irók, művészek , gondol kodók vall omásait elemezve - szintén a
központi témakör egy·egy szempont ját vil ágít ják meg.

Szabó Ferencnek ez a legú jabb kötete - személyesebb hangon - szinte összegez i
negyedszázados eszrn élödését . lr ökkal és gondolkodókkal párbeszédet folytatva fel.
tárja korunk szellemi drámáját. amely a hi tetlenség és hit, szoron gás és reménys ég
között feszü l ő belső kaland ; Baudelaire-től Pierr e Emmanuelig, Pascaltól Teilhard de
Chardlnlg a .nyugtalan sz ív" keresését. lázadását és felfedezését tükrözi. A szerz ö
a bevezetőben vallja : . A hit sem szünteti meg a nyugtalanságot, mivel lsten felfog·
batat lan misztérium. A hitben ls megmarad a homály . De a ,szeretet rendjében' olyan
érzéket kapunk, amely val amiképpen ráhangolódik a Szeretetre. Mindenesetre : .a ho
mály sohasem lehet ok arra , hogy ne higgyek a fényben' . A Vil ágosság a sötétségbe
jött; aki Jézust követi , nem jár sötétségben:

R.

Prokop Péter : K e r e s z t ú t o n . Róma, 1983, 38 o. - U r am, I r g a I m a z z . Róma,
1983, 106 o.

A modem magyar egyházművészet albu m formájú füzete Prokop Péter két gyűjte·

ményes váloga tása. Grafikák.
Keresz tú ton c lrn ü albumának bevezetőjében az étbont ja a rnüvészl alkotás össze.

tevőit: belső látomás, bel ő l e fakadó rnüvészt alkotás és a néző, ahogy felfogja a mü
vet . Az Ihle t pillanatait drámai tömörséggel rögzltl. .Néha a szüz vonal olyan érzéssel
szaladt. hogy vétek volna tov ább fejleszteni. Remeg, törékeny, szinte Illat lengi kö
rül . " Az egyszerűség , a megismételh etetlenség ömlik el a rajzoló, a szerszámai
összej átszása s vala mi titokzatos karm ester, talán az Ihlet vezénylése alatt :

A köt ött témakör miatt formavilága tragikus. Ennek ellenére nem tolmácsol pesszl 
mlst a életé rzést. Prokop Péter az ún. római Iskola út ján Indul el. de grafikáit nem
lehet közke letű st flusok körébe vonni , saj átos. önálló stilusa van, amelynek jellemz öle
a harsány drámaiság . A művész megállapftja: . A következő rajzsorozat f öszerepl öle .. .
egysze r Jézus. Másszor csak valak i, ruha nélküli .az ember' . Néha meg egyszerre mind
a kettő. Lehet , hogya néző , aki klérzl. hogy mit kell magára vonatkoztatnia:
Művészete sokrétű. Realista szellemű kifejezőeszközökkel dolgozik. .Denaturált

alakjaimban csak annyit kölcsönzök a természet Iorrnáltól, s azt ls eltorzftva a klrnon 
dás érdekében , amennyi szükséges kiemelkedni a világból a szellem más dimenziói
fel ó:

A Keresztút képelt lapozva egyre jobban érződik bennük a szenved ö ember. A IV.
állomás : Artat lanok találkozása . A biblikus téma mellett a ma szenvedő emberel, akik
már végigcsináltak két háborút , s egymást vigasztaló öl elkezésük. Ez lehet két barát.
anya és fia, szenvedésben összetalálkozó szerelmesek stb . A VI -ban emberi test ke
rete fogl alja magába a szenved ö arc képmásá t. Veronika nem nő, nem asszony, csak
kendő. A XI. vonalakkal odavetett narrat ív művészet . A bal latort jelző vonalak gör
csös elhajl ása, a jobb lato r rneqny újtott kezének tapogatózása a Megváltó felé. A
XIII-ban nincs szükséq teljes alakra. Az az odavetett két ernyedt láb a vil ág fölé ma
gasodva adja tudtunkra. Betel jes edett. A sorozat a győze lmes Kri sztus modern lkonjá
val zárul.
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