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PASKAILAsZLÓ püspök

"MINDNYÁJAN ÁBRAHÁM FIAI VAGYUNK ... "

A II. vatikáni zsinat egyik legjelentősebb gyakorlati. lelkipásztori útmutatása a dialógus sürgetése volt .. az előző zsinatoktól leginkább ebben különbözik. Szinte valamennyi
dokumentum kitér a párbeszédre. Századunk legjellemzőbb vonásai közé tartozik a
dialógus: iisszetett,feszültséggel teli korunkban az együttélés egyik feltétele és követelménye. Amikor a Zsinat a dialógust sürgeti. nem csupán a kor igényét veszifigyelembe mint az együttélés követelményét, hanem az autentikus evangelizáció eszközeként állítja az egyház elé.
Ebben a programban sajátos helyet foglalt el a zsidósággal folytatandó párbeszéd.
Már a Zsinat kezdetén szerepelt egy tervezet a zsidókkal kapcsolatban, amelyben többek között az antiszemitizmus elítélése szerepelt. Előzőleg a Szent Officium egyik dekrétuma 1928. március 25-én már elítélte az antiszemitizmust. A Zsinat szükségesnek és
időszerűnek tartotta, hogy ezzel a-kérdéssel újból foglalkozzék. Kidolgozásán különösen korunk egyik legtekintélyesebb teológusa. Augustin Bea bíboros fáradozott. Mint
valamennyi tervezet, ez is sok változáson. vitán ment keresztül, mig elnyerte végsőfor
máját a nem keresztény vallásokról szóló nyilatkozatban (Nostrae aetate).
A nem keresztény vallásokról szóló nyilatkozat rövid. így a zsidóságra vonatkozó
rész sem terjedelmes. Ennek ellenére nagy jelentőségű, mert szakítást jelent a katolikus
teológia és szemlélet tradícióival. A zsinati dokumentum szentirási alapokra épül. és elutasítja a zsidósággal kapcsolatban kialakult nem szentlrási szellemű értékelést. Első
sorban Szent Pál apostol tanítását követi a rómaiakhoz írt levelének 9-ll. fejezete
alapján.
Az egyház hittel vallja, hogy Jézus Krisztusban új szövetség jött létre Isten és az
egész emberiség között. A Jézus Krisztusban kötött sziivetséget Isten századokon keresztül előkészítette. Előkészítője és jelképe volt az Isten és a zsidó nép közt létrejött
szovetség. lsten szeretetének egységes műve az előkészítés és a beteljesítés .. szeretetének megnyilatkozása az a mély lelkiés szellemi kapcsolat. amely 'a keresztényeket és a
zsidókat összefűzi. Ilyen értelemben a hit által mindnyájan Ábrahám leszármazottai
vagyunk .. közösek a pátriárkák. Mozes, a próféták. Az egyházról szóló zsinati konstitúciá (Lumen Gentium) a zsidó népről mint választott népről, a szövetség népéről szál.
Ezzel a Zsinat határozottan elutasítja azt a beállítottságot. mintha a zsidóság elvetett
nép lenne. A zsidók kedvesek lsten előtt az ősökért való kiválasztottságuk okán. lsten
ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományait. A Zsinat tagadja azt afeltevést, mintha
a Szentirásbál következne, hogy Isten a zsidó népet kárhozatra szánta vagy megátkozta volna. A dokumentum külön kitér arra a diszkrimináciora, amely Krisztus haláláért
kollektíve az egész zsidóságot vádolja (az ún. istengyilkosság vádja). Bár a zsidó hatóságok követelték Krisztus halálát. ezt nem lehet általánosítani valamennyi kortársra.
még kevésbé a későbbi utódokra.
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Amikor a Zsinat ezeket az alapelveket lefekteti, egyben előírja, hogy a katekézisben
és az igehirdetésben semmi olyat ne tanítsanak, ami nem felel meg a; evangéliumi igazságnak vagy a keresztény szellemnek. Krisztus keresztjéről úgy keli szolni, mint Krisztus egyetemes szeretetének jeléről és minden kegyelem forrásárol.
A teológiai megfontolások mellett a Zsinat állást foglalt az antiszemitizmus. ellen is.'
Az antiszemitizmus régi jelenség, megtalálható már a kereszténység előtti időhen és a
keresztény középkorban is. Hosszas elemzésre volna szűkség azoknak az okoknak a
feltárásához, amelyek kiváltották, eredményezték, mélyítették. A Zsinat az okokat
nem kereste, hanem egyértelműenkimondta, hogy az egyház mélyen sajnálja mindazt a
gyűlöletet, űldozést és az antiszemitizmusnak sokféle megnyilatkozását. amely bármikor és bárki részéről a zsidók ellen irányult. Egyúttal azt is kifejezte. hogy ezt nem politikai számításból, hanem vallási szempontból, az eva'!géliumi szeretet alapján teszi.
Az elvi és teológiai meggondolások mellett a Zsinat gyakorlati útmutatást is ad.
Ajánlja 'egymás kölcsönös megismerését és nagyrabecsűlését . Ennek fő eszkirzei a
szentlrási és teológiai tanulmányok, valamint a testvéri párbeszéd.
A zsinati tanítás irányt mutatott: a dialógust feladatul tűzte ki. Ennek [olvamán sok
új kérdés és megoldandó feladat előkerülése várható. Az igazi dialogus mindig a jiivfit
építi, de nem vonatkoztat el a múlt történelmi tehertételeitől.fésziillS(;geit(iI,láelmeilől sem. Mindezek feloldásához sok türelem, alázat és idő szűk séges.
A keresztenv-csido dialogusnak sajnálatosan megvan a maga ,1l//ÚlO,1 politikai
szinezete is. E: már a Zsillal idején is megmutatkozott. Ezérr itangsúlvoztúk a zsinat!
,atyúk, hogy nem politikai scámltások vezetik áket a: antiszemitizmus elitélcsébc«. E::
a háttér, valamint u torténelmi tehertétel a: azotu eltelt id/iben is "I:lelhe{('í, llvcn mindenekelát t a már emlitett, k olcsiimisen sok érzelmi li'l:ült.lt!ggeltl'!itell untiszvmitizmus, amehnek teloldása a dialogusfeladatu. Másik igen SÚ/vOI tchertctcl cl legll/ríbhi
id(ik kegyet/en, embertelen. gyi/kos zsidáűldiizése, a: úgvnevezett 11010((1/I.1//(/n" ,
amelyfájdalmas emlékként tapadt meg a zsidóság lelkében, .I' ame/v ji'II,;tlell tisztázást
kíván a zsidó-keresztény párbeszéd során.
A Zsinut szorgulmaz:a a keresztény-zsidó dialogusr.folytctásátfeludatként állit atta
a: egyház e/é. Ezért iiriimme/fogadjuk, hogya Vigilia je/en számában vállalkozott a
párbeszéd fonalának [elvételére, Bízunk abban. hogy ez a fáradozás nem lesz eredménytelen, fotvtatodnifog, és a szeretet, megbecsülés,' egymás értékelésének szelleme
tanúságot tesz Istennek arró/ a szeretetéről. amelyet az üdvösség történe/ében választoll népén keresztül nyilatkoztatott ki az emberiségnek.
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LUKÁCS LÁSZLÓ

A ZSIDÓ-KERESZTÉNY
TEOLÓGIAI PÁRBESZÉD

Az utóbbi tíz évben a nemzetközi teológiai irodalomban megszaporodtak a cikkek a zsidóságról.
A föllendülő érdeklődés a II. vatikáni zsinat indítására vezethető vissza. A Zsinat eleinte önálló
nyilatkozatot kívánt közzétenni a zsidókról. Az eredeti tervezetet azonban többször átdolgozták, s ez végül a nem keresztény vallásokról szóló nyilatkozattá terebélyesedett. Az 1965 őszén
kiadott nyilatkozat föltárja, "milyen nagy a keresztények és a zsidók közös szellemi öröksége.
Ezért akarja a Zsinat támogatni és ajánlani a kölcsönös megismerést és nagyrabecsülést kettejük
között" (Nostra aetate, 4). Az egymásra találáshoz fontos indítást adott azoknak a zsidó gondolkodóknak páratlan hatása is, akik századunkban közeledtek vagy eljutottak Krisztushoz (pl.
Martin Buber, Simone Weil, Edith Stein)..
Karl Barth egy évre rá, I966-ban írta le ökumenikus testamentumában: "Nem akarunk megfeledkezni arról, hogy végeredményben csupán egyetlen igazán nagy ökumenikus kérdés létezik: a
zsidósággal való kapcsolatunk". Megállapítása - jegyzi meg a Stimmen der Zeit 1981. áprilisi
számában Erich Zenger - nemcsak az evangélikus egyházra, hanem az egész kereszténységre
vonatkozik.
Érdekes, hogy mégis csak egy évtizeddel a Zsinat után, a hetvenes években fordultak a keresztény teológusok megértéssel és érdeklődéssel a zsidó vallás felé. A párbeszédnek számos jeiét
megfigyelhetjük. Alig van olyan jelentősebb folyóirat, amelyik több tanulmányban (vagy akár
rendszeresen, esetleg önálló, tematikus számmal is) ne foglalkozott volna ezzel a témával.
A most megjelenőfélben levő, harminc kötetre tervezett hatalmas teológiai enciklopédia
(Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft) önálló monográfiát szánt ennek a kérdésnek Judentum und Christentum (Zsidóság és kereszténység) címmel. A már megjelent kötetben - a II.
vatikáni zsinat határozatát követve - előbb a vallásszabadság keresztény fogalmát tisztázza,
majd a kereszténység viszonyát a világ vallásaihoz. A folyóiratok hasábjain s az egymásra válaszoló monográfiákban egy-egy témában élénk párbeszéd alakult ki zsidó és keresztény teológusok között, másutt vitakörök, munkacsoportok jöttek létre.
Ennek egyik példája a Zsidók és keresztények elnevezés ü német rnunkacsoport, amelyikben
hat zsidó és tizenhét katolikus teológus dolgozott. Kétéves tanácskozás és tanulmányozás eredményeképpen I979-re készítették el közös dokumentumukat. Ebben az írásban tehát - mint Zenger említett cikkében hangsúlyozza - zsidók és keresztények közösen szólnak a zsidókhoz és a
keresztényekhez, arról, mi teszi a zsidókat zsidóvá. a keresztényeket kereszténnyé. Klaus Hemmerle, Aachen püspöke (akí püspökké kinevezéséig maga is tagja volt a munkacsoportnak) azt
.irja a dokumentum előszavában, hogy mérföldkövetjelent a zsidó-keresztény párbeszéd útján".
Visszakeresnek a közös gyökerek hez, és utat törnek előre, hogy újra létrejöjjön az üdvösség útján vándorlók úti közössége. Ez "saját zsidó-voltunk, illetve keresztény-voltunk miatt egyaránt
szükséges és lehetséges" írja Hemmerle. A dokumentum szelleme azt sugallja, hogya keresztények csak úgy lehetnek keresztények, ha tudják, hogy úti társaságukban zsidók is vannak. a zsidók pedig csak úgy lehetnek igazán zsidók, ha tudják, hogy úti társaságukban a keresztények is
velük haladnak. A fölvetett témák valóban .mind a keresztények, mind a zsidók önértelmezésének mélyére hatolnak be".
Rendkivűl lényeges megállapítása a dokumentumnak, hogy erre a párbeszédre mindkét félnek
szüksége van. A keresztények nem tekinthetik a zsidókat csupán az Ószövetség fennmaradt tanúinak, viszont a zsídó partnerek sem gondolhatják azt, hogy csak ők tudnak valami lényegeset
hozzáadni a keresztények hitéhez, a zsidó hit számára azonban nincs lényeges jelentősége a kereszténységnek. Semmiképp sem fogadhatjuk el azt az álláspontot, hogy "az egyháznak alapvetően, saját önértelmezése érdekében van szüksége Izrael létére, a zsinagógának viszont legföljebb
kihívást, esetleg fenyegetést jelent a keresztények elvárása; létük igazolásához azonban nincse-
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nek ráutalva az egyházra" (Maier: Judentum und Christentum, Herder 1980. 131. old.). A kitűnő
amerikai zsidó teológus, Jakob Petucho....-ski egyenesen igy fogalmaz a katolikus Oesterreicher
könyvéhez (Az egyház újrafölfedezi a zsidóságot) írt előszavában: "Meg kellene alkotnunk a kereszténység zsidó teológiáját és a zsidóság keresztény teológiáját" (Orientierung, f980. 21. sz.).
Több fontos egyházi nyilatkozat is született az elmúlt években. Ezek közül kiemelkedik a
Nostra aetate című zsinati határozatról 1974·ben kiadott római Irányelvek és útmutatás, valamint a francia püspöki karnak 1973-ban sa német püspöki karnak 1980-ban kiadott nyilatkozata.
VI. Pál pápa 1974-ben a Keresztények Egysége titkárságán belül önálló bizottságot hozott létre
Vallási kapcsolataink a zsidósággal elnevezéssel. II. János Pál pápa 1979-ben zsidó szervezetek
képviselői előtt beszélt a testvéri párbeszéd szükségességéről, és azt sürgette, hogy az egyház
"számoljon föl minden előítéletet és megkülönböztetést a zsidó néppel kapcsolatban".
A francia és a német püspökkari nyilatkozat pozitívan értékeli a zsidó nép Iétét és jelenlétét az
üdvösség történetében; Isten adta társaink és testvéreink ők az üdvösséghez vezető úton. Szét
.kell rombol nunk jó néhány téves elképzelést, fölszámolni előítéleteket, szembenézni kétezer éves
történelmi múltunk nem egy tévedésével és hiányosságával. A konfliktus egyidős az egyházzal,
hiszen Jézus életére és halálára nyúlik vissza. Mégis, mint a német körlevél megállapítja, az Újszövetség "negatív kijelentéseit a zsidókról nem vizsgálhatjuk elszigetelten, csupán az Újszövetség számos pozitív állításával együtt" (Herder Korrespondenz, 1980.június). A kereszténység és a
zsidóság véglegesen elszakadt ugyan egymástól az első század végére, az ellenséges indulatok
azonban tovább éltek "vérrel és könnyel írt tőrténelmükben" (Hans Küng kifejezése: Concilium,
1974. október), és részben élnek még napjainkban is. "A keresztények közőtt többé-kevésbé
most is továbbélő antiszemitizmust a kölcsönös szeretetre és megértésre épülő párbeszédnek kell
főlváltania" ~ állapítják meg a német püspökök. Majd hozzáteszik: "Németországban különös
okunk van arra, hogy Istentől és zsidó testvéreinktől bocsánatot kérjünk. Bár hálásan emlékezünk arra, hogy sok keresztény részben óriási áldozatok árán is kiállt a zsidóságért. mégsem lehet és szabad elfelejtenünk vagy eltitkolnunk azt, amit éppen a mi népünk művelt a zsidósággal."
A meginduló párbeszéd során szembe kellett nézni két jelentős mozzanattal. Az egyik: a második világháború után létrejött Izrael állam. Ez kétségkívül a legjelentősebb esemény volt a zsidó nép történetében Jeruzsálem pusztulása óta. A teológiai párbeszéd során ismételten fölmerült
az igény arra, hogy üdvösségtörténeti szerepük mellett el kell ismerni a zsidók kulturális és politikai létet, az államisághoz való jogukat - a hivatalos egyházi nyilatkozatok azonban igen óvatosan távol tartják magukat ettől- a teológia terület én túlmutató - politikai jellegű (és nagy politikai indulatokat felkavaró) kérdéstől.
A másik fordulatot különös módon egy film és az utána - részben tőle függetlenül - kiadott
dokumentum-gyűjtemény váltotta ki. A Holocaust cimű film a koncentrációs táborokban megsemmisített hatmillió zsidónak állít emléket. Nyomán a megdöbbenés és a közösségi önvizsgálat
új hullámokat vetett Amerikában és Európában. A film fölvetette kérdések egyre szélesebb körben gyűrűztek tovább: hogyan volt képes az emberiség, a keresztény kultúrkörben élő ember
ilyen szörnyűségekre? Mekkora hatalma van a gonoszságnak a történelemben, és hogyan lehet
fölvenni vele a harcot? Az I977-ben megjelent Dimensions of the Holocaust cimű amerikai dokumentum-gyűjtemény német kiadása nyomán a kérdést többen egyenesen a klasszikus teodicea elleni támadássá szélesitették : hogyan fér össze Isten létével a világban található, sőt uralomra kerülő Rossz? Sőt: lehetséges-e hinni Auschwitz után? (Jellemző már a német kiadásnak tendenciózusan megváltoztatott címe is: Gott nach Auschwitz. Herder 1979.) A szerteágazó vita sok igaztalan támadást, kritikát hozott a keresztény hit ellen. Hasznos eredménye volt azonban, hogy némileg közelebb kerültünk a teológiai értelemben vett bűn és a történelmi-társadalmi értelemben
vett emberi gonoszság, igazságtalanság együttes vizsgálat ához.
A film és utórezgései a közhangulatban jelentősen növelték a zsidóság iránti rokonszenvet. (A
jelenséget jól foglalja össze Hauerwas professzor a Cross Currents 1981. évi első számában.
A gazdag irodalomból kiemelkedik R. Ruether Felebaráti szeretet és testvérgyilkosság cimű
könyve, amelyet az Orientierung 1979. novemberi száma ismertet.) Ahogy Jean Améry irja a
Mein Judentum című, 1979-ben kiadott kötetben: "Nem azért, mintha ebben az országban kívánnék lakni. Túlságosan forró, túl zajos, minden szempontból túlságosan idegen számomra.
Nem is azért, mert mindig egyetértek azzal, ami ott történik. Elítélem a teokratikus törekvéseket.
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a vallással átszínezett nacionalizmust - Izrael az én számomra nem is ígéret, nem a Biblia által
törvényesíthető területi követelés, nem szentföld, csupán a túlélők gyűjtőhelye ... Ha Izraellel
szolidáris vagyok, akkor csupán halott bajtársaimmal vállalok hűséget" (Orientierung 1980. 4.
sz.).

Keresztény részről a kutatás kiindulópontja és a közeledés fő iránya az, hogy az egyházat meghatározza zsidó eredete és előtörténete. Az egyház és a zsidó nép egy és ugyanannak az Istennek
két kiválasztott gyermeke, akik nem vehetik semmibe egymást, ha hűek akarnak maradni önmagukhoz és hagyományaikhoz. Ahogy II. János Pál fogalmazta I979-ben : "Az újszövetség népe
lelkileg egybekapcsolódik Ábrahám törzsével", A német püspöki kar nyilatkozata ezzel a mondattal kezdődik: "Aki Jézus Krisztussal találkozik, az a zsidósággal találkozik". Hans Küng említett cikkében lapidárisabban fogalmaz: "A zsidóság nélkül nincs kereszténység".
Örvendetes azonban, hogy zsidó szerzők is kezdik ma fölismerni Jézusnak, "nagy testvérüknek" (Martin Buber) zsidó voltát. Schalom Ben-Chorin Bruder Jesus című könyvében ekként ír
róla: "Jézus nekem örök testvérem, nemcsak embertestvérem, hanem zsidó testvérem is. Magamon érzem testvéri kezét, amint átölel, hogy követésére induljak ... Hite, föltétel nélküli hite, tökéletes ráhagyatkozása Istenre, az Atyára, készsége, hogy magát egészen alávesse Isten akaratának - ez az a magatartás, amelyet Jézus elibénk állít, és amelyik minket - zsidókat és keresztényeket - összeköthet."
Milyen szellemi örökséget hagyott Izrael az egyházra? Elsősorban az Ószövetséget. Ahogyan
az 1974-ben kiadott római Irányelvek és útmutatás mondja: "Jobban meg kell értenünk, mi az,
ami sajátos és maradandó érték az Ószövetségben ... " Az ószövetségi és az újszövetségi szentírás szorosan egymásba fonódik, és semmiképpen sem választható el egymástól. Az egyház története során mindig határozottan elutasította azokat a törekvéseket, amelyek az Ószövetséget
megpróbálták kizárni a kánon ból.
Az Ószövetség tanúskodik az egyetlen, igaz Istenről, az egész világ teremtőjéről és fenntartójáról, s az emberről mint Isten képmásáról. Izrael Istentől kegyelemben kiválasztott népnek tudta
magát, és elvállalta az ezzel járó szövetségi hűség súlyos kötelezettségét: "Te az én népem leszel,
én pedig a te Istened". A próféták újra meg újra óvták a népet a szövetség elárulásától.
Az emberiség bűneivel és a választott nép hűtlenségével szemben Izrael' tudatában van annak,
hogy Isten nemcsak teremtője a világnak, hanem megváltója is. A történelem irányát végső soron lsten szabta meg úgy, hogy az az üdvösség, a végső beteljesülés felé tartson, minden jelenlegi
gyöngeségünk, nyomorúságunk, hányattatásunk ellenére. Ezt a végső, tökéletes boldogságot a
magunk erejéből nem tudjuk elérni, bár minden erőnkkel küzdenünk kell érte. A döntő fordulatot a Messiás hozza meg. A zsidóságot a messiási remények éltetik történelmi viszontagságai közepette. A próféták útmutatása nyomán tudják azt is, hogy a végső beteljesedést .Jsten szolgája"
garantálja, akinek személyében testet ölt a néppel kötött szövetség, aki "a népek világossága"
lesz.
Gazdag örökség köt tehát össze bennünket - de éppen ebben a közös örökségben rejlenek a
szinte áthidalhatatlannak tűnő ellentétek is: magában a Bibliában, elsősorban pedig Jézus Krisz- ,
tusnak a személyében. Jellemző, hogy a már idézett Ben-Chorin így folytatja vallomását Jézusról: "De ez nem a messiás keze, ez a sebekkel megjelölt kéz. Ez biztosan nem isteni, hanem emberi kéz, amelynek ráncaiba a legmélyebb fájdalom vésődött bele ... Jézus hite egyesít bennünket, a Jézusba vetett hit viszont elválaszt."
A teológiai párbeszéd egyik legfontosabb témája éppen ezért a Messiás személyének, a messiási igéreteknek. az Isten országa eljövetelének kérdése. A Concilium tematikus számában (1974.
okt.) Jakob Petuchowski tisztázza a messiási várakozás fogalmát a zsidó hagyományban. A történelem során - állapítja meg - nemegyszer indultak olyan törekvések, amelyek emberi erővel
akarták kivívni a pusztán nemzeti vagy politikai értelemben vett megváltást. Újra és újra rá kellett azonban eszmélniük arra, hogy az ember egymaga képtelen ezt elérni. Tudomásul kellett
venniük azt is, hogy mindenfajta nacionalista, csupán evilági-politikai értelmezés meghamisítja
az igazi messiásvárást.
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A keresztény Messiás-fogalmat a

világhírű

evangélikus teológus,

Jűrgen

Moltmann elemzi az

előzőhöz csatlakozó tanulmányban. A kereszténység a próféták hagyományához hűséges akkor,
amikor belső és transzcendens értelmet ad a messiási remények nek anélkül, hogy kizárhá a meg-

váltásnak külső. a látható történelemben is működő és nyilvánvalóvá lett jelentőségét. Keresztelő Jánosnak Jézushoz intézett kérdése ma is fölvetődik: "Te vagy-e az. akinek el kell jönnie, vagy
mást várjunk?" Jézus válaszul tetteire utal: .Menjetek, jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és
láttok: Vakok látnak. sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak. II szegények pedig hallgatják az evangélium hirdetését" (Mt 11,2-6.; Lk 4.18.). A szenvedő Messiás lIZ. aki szolidaritást vállalt bűnnel és halállal sújtott emberi történelmünkkel, s megváltott a bűntől és a haláltól, Krisztusban nyílik meg eszkatologikus reménységünk az
abszolút jövőben. Istenben mondja Moltmann. H.Frankemölle a zsidó és a keresztény messianizmust összehasonlítva megállapítja. hogy Messiás-várásunknak új lendületet adhat Izrael messiási reménysége, annak ellenére is, hogy nem fogadják el Krisztusban a világ megváltóját (Kairos 1978. 2. sz.).
A párbeszéd legelejénjárunk , de folytatása - minden nehézség ellenére - elkerülhetetlen. Nemcsak közös gyökereink kötnek össze bennünket, hanem jelenünk is. Ugyanannak az Istennek vagyunk az üdvösségre meghívott, választott gyermekei - el kell fogadnunk egymás társaságát a
történelemnek az üdvösség felé vezető útján. Közösen hisszük azt, hogy "Isten maga írja a történelem drámájúnak forgatókönyvét s együtt várjuk, hogy eljöjjön egyszer az a nap, amikor Istent
mindenki elfogadja. amikor minden nép összegyűlik az Úr hegyéhez" - írja Petuchowsk i. A zsidóságnak és a kereszténységnek párhuzamos jelenléte a történelemben hasznos lehet mindkettő
jük. sőt az egész emberiség üdvössége szempontjából - állapítja meg Jean-Claude Eslin az Études-ben írt tanulmányában (I982.jan.). Ahogyan a francia püspöki nyilatkozat megfogalmazza:
Izraelnek és az egyháznak egyidejű fennmaradása azt jelzi, hogy Isten szándékai még nem teljesültek maradéktalanul.

AKÁC ISTVÁN VERSEI

Pontosan tudta
Pontosan tudta. mit kellett volna tenni:
melyik pillanathan mit mondani, s miért.
De aztán olyan keserűen legyintett.
mint aki körül kártyát oszt a semmi . . .

Kongatás, téli éjjelen
Tél hercege,fagy, mit akarsz te tőlem.'
mért vágnád ki a két szemem ?
- Szelíd madárként ülj szivemre,
mint a megvivott szetelem.
Tudom, tudom. még a fák is
meggörnyednek szined el/itt,
Engem már örök páncél ~~d, a dárdád nem elég erős.
Legyünk holtomig barátok:
nézzünk együtt csillagba. kőbe,
s szórjuk közös titkainkat
ebbe a briliáns-időbe . . .
Az éjszakát cl latrok hangja
vad hahotával veri fel. húgod lesik. a kristály-asszonyt,
- őrizd. és figyelj!
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SZÉCSI JÓZSEF

A MIATyÁNK A SZENTíRÁS
ÉS A ZSIDÓ IRODALOM TÜKRÉBEN

Erről a kérdésről Magyarországon eddig hárman írtak. Míndhárman zsidó teológusok. A legismertebb zsidó ima máig is a Káddis. Elsősorban a Miatyánknak a Káddissal való kapcsolatát
elemezték. de nem hagyták figyelmen kívül a Talmud és a Midrás bőséges adatanyagát sem.
A Miatyánk gondolatait a zsidó imakönyv szövegeiben is kimutatták. A kérdésnek ma már nemcsak zsidó irodalma van. elég utalni Jean Carminac Recherches sur le "Notre Pere" (Paris. 1969)
cimű, a kérdést alaposan feldolgozó rnűvére.
A Miatyánk szövegének közlését Máté evangéliumában néhány mondat előzi meg: "Amikor
imádkoztok. ne legyetek olyanok. mint a képmutatók: akik szeretnek (állni) a zsinagógákban. és
az utcák sarkain állva imádkoznak. hogy láthassák őket az emberek; igazán mondom nektek.
(hogy) megkapják bérüket. Te pedig ha imádkozol. menj be az éléskamrádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz a rejtekben; és Atyád aki lát a rejtekben, visszafizet majd neked
(nyilvánosan)." Az 5. vers zárójeles szava azért érdekes. mert csak néhány evangélium-kódex
hozza (Bezae Cantabrigiensis, V-VI. sz. és Cyprius, IX-XI. sz.), és megemlíti az utcai imádkozást. Volt a nyilvános zsinagógai imádkozásnak olyan formája, mclycn fölkértek valakit az ima
vezetésére (seli'ach cibbur - közösség küldötte) előimádkozónak. Egyesek nagyon szerették. ha
fölkérik őket erre. Másrészt ha valaki a rendes reggeli. déli és esti imaidőket be akarta tartani.
akkor sokszor az utcán kellett megállnia, hogy imáját elmondja. Márk evangéliumában ezt
mondja Jézus: " ... ha megálltok imádkozva". Jézus nem abszolút értelemben veti el az utcai
imát. sőt az idézett mondat további részében a másiknak való megbocsátásra szólít fel az ilyen
alkalmak során. hogy cserébe Isten is megbocsásson nekünk. mint a Máté-evangéliumbeli Miatyánkban. A 6. vers szentirási idézet (2Kir 4,33): "Bement. bezárta az ajtót (kettőjük mögött),
és imádkozott az Örökkévalóhoz". A Hetvenes fordítás Izajás szövege (26.20) szinte teljesen azonos a Miatyánk belivel: "Ébredj népem. menj be éléskamraidba és zárd be ajtódat! Rejtőzz el egy
rövid pillanatra. mig elmúlik az Örökkévaló haragja." A Máté 6.6 fordításában zárójelbe tett
"nyilvánosan" kifejezés is több szövegelemlékben előfordul (pl. Koridenthian, IX. sz.). Azért
történik erre célzás a versekben. mert az éléskamra volt a ház egyetlen bezárható helyisége. Mamár jobbára csak konyhákat építenek. ezért fordítják az éléskamrát szobának.
A Máté 6,7-8 azokról ír. akik kilóra mérték az imát: "Amikor pedig imádkoztok. ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok: azt vélik ugyanis. fecsegésükért fogják meghallgatni őket. Tehát
ne hasonlítsatok hozzájuk; mert tudja (az Isten) Atyátok. mire van szükségtek. mielőtt kérnétek
Tőle ... " - A szószaporítás a görög báttálogeo ige fordítása akar lenni (dadogás. hebegés). Volt
egy báttá nevű cserje. ami tele volt tüskével. Aki ennek a növénynek a töviseit szedégette. sziszifuszi munkát végzett. Átvitt értelemben a báttá tövisének szedegetése tehát a fölösleges munkát
fejezte ki. Jelentette továbbá az istenek neveinek sűrű emlegetését a különféle pogány imádságokban. Izajás 1.15 jut eszünkbe: "Bármennyit is imádkoztok. én nem hallgatom meg".
A Lukács 11.1 2-ben ezt olvassuk: "Történt egyszer. hogy egy bizonyos helyen (vagy helységben) imádkozott (Jézus). miután befejezte. egyik tanítványa ezt mondta neki: Uram. taníts meg
minket imádkozni. amint János is megtanította tanítványait. Azt mondta nekik: Ha imádkoztok
(ne szaporítsátok a szót, rnint a többiek; azt vélik ugyanis egyesek. hogy szófecsérlésükért fogják
őket meghallgatni; hanem amikor imádkoztok) mondjátok ... " Jézust imája után egyik tanítványa kérte. hogy őket is tanítsa meg imádkozni. Mindnyájukat vonzotta Jézus beszéde Istennel.
A zsidóság mindig komolyan vette az imák tanítását. az utódok nak való átadását. A zsidó ima
nem improvizatív. napjainkban is keletkeznek új zsidó imák. Egy anekdota szerint inkább az
álefbész-t (a héber ábc-t) kell elmondania annak. aki nem tud imádkozni. mert a jó lsten úgy is
tudja az imát és majd összerakja a betűkből. A római levél ezt írja (8.26-27): "Hasonlóképpen a
Lélek is segítségére van" a mi erőtlenségünknek. mert mi nem tudjuk. hogy miért és miképpen kell
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imádkoznunk, de a mi szóval ki nem mondott fohászkodás unkból maga a Lélek esedezik rniérettünk. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogya Lélek mit gondol, mert a Lélek lsten akarata szerint esedezik a szentekért." Itt viszont az improvizáció helyet kap, és úgy tűnik, a Miatyánk is feledésbe merült. Valószinűleg arról van szó, hogy mind a két ima jó, adott esetben
azonban csak az egyik. Lukács jelzi, hogy Keresztelő Szent János is megtanította tanítványait
imádkozni; lehet. hogy ő is a Miatyánkot tanította, mint az akkori kor legegyszerűbb, legtökéletesebb és legelterjedtebb zsidó imáját.
A Didaché (A tizenkét apostol tanítása - Kr. u. 100-110), a "kereszténység tórája" a Miatyánkot Máté szövegével csaknem megegyezően idézi (8,2). A végén megtaláljuk a doxológiát is.
A Didaché 8,3 így szól: "Napjában háromszor kell így imádkoznotok l", Ez közvetlenül a Miatyánk szövege után áll. Tertullianus (t220 után) igazolja, hogy az első keresztények a zsidók
imaóráit, a nap 3.,6. és 9. óráját megtartva, reggel 9, délelőtt 12 és délután 3 órakor imádkoztak.
Origenész (184--254) azt állítja, hogy a keresztények reggel, délben és este szoktak imádkozni.

A Káddis a leggyakrabban mondott zsidó imák egyike, jelentése: szent. Négy fő formája van.
Nagyrészt arám nyelvű, kisebb részben héber. Felfogható doxológiaként vagy himnuszként, melyet mondhat a közösség, lehet az istentisztelet egyes részeinek lezárása csakúgy, mint az egyéni
ima befejezése. Mondják a Tóra olvasása és tanulás után is. Az előimádkozónak a szakaszok végén a közösség válaszol.
A Káddis - a Talmud közlése szerint - Babilóniában keletkezett. Valószínű, hogy egykori szövege régen ismert volt Izraelben. Bevezető szavai Ezekiel 38,23-ból származnak, mely rokon a
Máté 6,9-cel. Az ima központja: jöhé sömé rábbá mövorách -legyen az Ö nagy neve áldott, mely
ma arám, egykor héber lehetett. A talmudi korban Rabbi Jochanan tanítványai még így idézték :
jöhé sömau hággodául movauroch, Isten magasztalása méllett a megváltásban való hitet tartalmazza. Amikor a bész hákneszesz, a gyülekezet háza megtelt, vagy véget értek az imák, mindig
fölhangzott a Káddis. A Káddis várakozás Isten uralmának eljövetelére a földön, amikor majd
az egész világ megtelik Isten imádásával és dicséretével.
A Káddisnak mind a négy formáját állva recitálták, arccal Jeruzsálem felé. Rabbi Jósua ben
Levi szerint: "hangosan és egyetértésben csatlakozni a gyülekezet válaszához", ennek megvan az
a hatalma, hogy befolyásolja az égi döntést valakinek a javára (Sábbát 119b és Midrás Proverbium 10). A.Káddis régiségét látszik bizonyítani, hogy dominál benne az eszkatologikus ~árako- •
zás és nincs benne utalás a jeruzsálemi Templom pusztulására.
A Talmud szerint a Káddis befejező ima volt, záróistentisztelet ; vagy egy aggádikus előadást
(a Szentírás homiletikus fejtegetése) fejezett be (Szóta 49a és Rási hozzáírt kommentárja; Sábbát
119b). A Káddis a mennyekben trónoló Király előtt a legkedvesebb ima (Beráchót 3a). Tudjuk,
Rabbi Jochanan tanítványai azt tanították, hogy minden imát és tanulmányt félbe kell szakítani,
ha alkalmunk nyílik a Káddist elmondani, vagy azt mástól meghallgatni (Beráchót 2Ia).
Mint az előírt napi ima részét, a Szóferim traktátus említi először a Talmudban (Kr. u. VI.
sz.). Magát a Káddis elnevezést is itt találjuk először (Szóferim 10,7). A zsidóságban az úgynevezett gáóni korban (Kr, u. VI-Xi. sz.) törvényes zsinagógiai imádság lett. A zsinagógai ima ma tíz
felnőtt férfi (minján) jelenlétét követeli meg.
A gyászolók Káddis-mondása valószínűlega XIII. századból, Németországból, a keresztes üldözés időszak ából való. Egy kései aggáda szerint (Széder Elijahu Zuta) Rabbi Akiba megrövidítette egy lélek túlvilági büntetését azzal, hogy sürgette az elhunyt fiát, recitálja ezt a verset: Jöhé
sömé rábbó mövorách. J. A történet úgy szól, hogy Akibának egyszer megjelent egy elhunyt gonosz ember szelleme és elpanaszolta, milyen szörnyű büntetést kapott a másvilágon. "És nincs
semmi mód, melynek útján meg lehet téged e nehéz büntetéstől menteni? - kérdezte Akiba.
- Egy fiam van - felelt a szellem -, 'kit feleségem a halálom után szült. Ha ő a gyülekezet előtt naponta fennhangon elmondaná lelkem üdvéért a Káddis-imát, úgy ez megkönnyítené büntetésem." Rabbi Akiba utánajárt az elhunyt ember elzüllött családjának, megtalálta a fiút, megtanította a vallásra, és a fiú nemsokára el tudta mondani a Káddis imát a gyülekezetben. Nemsokára
megjelent a szellem Akibának és így szólt: "Találj örök lelki nyugalmat, mivel az én lelkemnek
nyugalmat szereztél".
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Az elhunytak túlvilági szenvedésének enyhítése már korábban felbukkan a Talmudban (Szan104a). A gyászolók Káddisát ma tizenegy és nem egészen tizenkét hónapig mondják (Sulchan Aruch, Joré Dea 376,4). Az első évben a temetés évfordulóján, a következőkben pedig a halálozás évfordulóján (Jahrzeit), valamint a sírkőavatásnál. A Káddis nem kimondottan az elhunyt lelkekért mondott ima, hanem inkább a "cidduk ha-din" (az ítélet indoka) kifejezése a
gyászoló által (Beráchót IX. 5). Olyan jó ugyanis senki sem volt életében, hogy ne kellene érte
Káddist mondani, ezért mondják tizenegy hónapig, de olyan rossz sem volt senki, hogy tizenkét
hónapig kellene érte mondani. A Káddis-imát a holtak imájának gondolják sokan, olyannyira,
hogy a jiddis nyelvben a fiút gyakran káddisnak nevezik, az elhunyt férfiről pedig megemlítik:
'
anélkül halt meg, hogy káddist hagyott volna.
hedri~

A Talmudelmondja, hogy egyes kiváló rabbik és tanítók a megszokott, rendes imák mellett recitáltak még egy rövid imádságot is, s azt tanítványaik is követték (Beráchót 16b--17a, 29b). Ezek
az imák és Jézus Miatyánkja között van hasonlóság. A Miatyánkot semmiképpen sem lehet késői betoldásnak tekinteni az evangéliumokban, hisz nincs benne szó arról, hogy Jézus a messiás.
Miatyánk héberül: Ovinu. A Talmud szerint a "Miatyánk, ki az Égben vagy" megszólítás igen
gyakori volt esszénus körökben (Beráchót V. 1.; Jóma VIII. 9.; Szóta IX. 15.; Abót V. 20.; Toszefta Demai II. 9.). A zsidó imákban mindenütt ott van a Miatyánk három fontos része: jöjjön
el uralmad; szenteltessék meg neved; legyenmeg akaratod a mennyben és a földön. A Miatyánk
a zsidó imakönyvben szokásos formulával kezdődik. A ,jöjjön el a Te országod" fordítására
megjegyzendő, hogy a görög bászilejá szó királyságot, uralmat jelent, melyet a héber málchusz és
a latin regnum ad vissza hűségesen. Nem hagyható figyelmen kívül Tertullianus Bibliája, melyben a Miatyánk szövegsorrendje : szenteltessék meg neved, legyen meg akaratod, jöjjön el királyságod ..Ugyanez a sorrend a Káddisban is. A Miatyánk nem hozza a Káddis első szakaszának
befejezését: "éltetekben és napjatokban .és Izráel egész házának életében, nemsokára és közeli
időben". Nincs meg Lukácsnál sem, sőt nála még a "legyen meg a te akaratod" is hiányzik.
A Miatyánk, mint minden zsidó ima, híven követi azt a sorrendet, melyet a Talmud tanít, tehát
először kell az általános üdvért (corché rabbim) könyörögni, és utána az egyéni szükségletért
(corché jáchid].
A "szenteltessék meg a Te neved" mondat zsidó vonatkozásához a teljes zsidó irodalomtörténetet föl lehetne vonultatni. Gondoljunk most csak EzekieIre (36,23): "Megmutatom, hogy szent
az én nevem!"
A tradicionális zsidó irodalomban Ábrahám (Szifré Deuteronomium (313) vagy Izráel (Leviticus rabba 23, I) alapozza meg Isten uralmát a földön. Ez jelenti Isten uralmának múltbéli elismerését, de jövőbeni királyságának kiterjedését is az emberiségre (Targum Abdiás 2,1; Cant.
r, 2', ID-hez). A zsidó imákban kezdettől ott van a "melech hááulorn"; Rabbi Jochanan (Beráchót
12a) az olyan dicséretet, áldást, melyből hiányzik Isten királyságának említése, nem tartja elfogadhatónak. Nemcsak Isten világuralmának gondolatával, hanem Isten országának kifejezésével
is többször találkozunk a targumokban és a tradicionális zsidó irodalomban. A prozelita magára
veszi (Tanchuma Beráchót Lechlecha 6,32), a pogányságba tévedt város (Deut. 13,14) leveti magáról Isten uralmát (Szanhedrin III b). Érdekes a következő gondolat: "Ne mondja az ember: én
ezt vagy azt a tiltottat nem kívánom meg, sőt mondja: én megkívánom, de mennyei Atyám eltiltotta - ezáltal elszakad az ember a bűntől és vállalja Isten országát" (Szifrá 20,26-hoz 93b). Igen
fontos az az álláspont, hogy a törvény megtartása nem meríti ki a málchusz somájim fogalmát
(Szifré Deuteronomium 32,29-hez 138b): "Vállalj átok Isten országát, vetélkedjetek istenfélelemben és tegyétek egymással a szeretet munkáját". Isten országát a "nagy javak" közé számítja a
zsidóság (Genesis rabba 9,13), melyre várni kell, és aki vár rá, arról Isten tanúságot tesz (Peszikta rabba ti 34). Miért előzi meg a zsidó imában a "Halljad Izráel" szakasz (Deut. 6,4-9) az "És
lesz, ha hallgattok" (Deut. Il,13-21)? - kérdi a Talmud. Azért, hogy először az ember Isten országát vállalja magára, és utána a törvényeket!" (Beráchót II. 2).
"Tedd meg akaratodat a mennyben, és ami jónak tetszik szemeidben, azt hajtsd végre!"
- mondja a Talmud (Beráchót 29b). A legyen meg a Te akaratod gondolatát szépen fejezi ki Rabbi Eliezer imája; Legyen meg a Te akaratod az égben fenn, és adj lelket azoknak, akik félnek Té-
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ged a földön, és tedd, ami a Te szemeidben jónak tűnik fel; áldott légy Te, aki meghallgatod az
imát! (Tószefta Beráchót II I. 7).
1\ zsidó irodalom Mózes III. könyvének egyik szakaszához (10,12-13) kapcsolja az istenfélelem
mindenekfölöttiségét (Sábbát 31b). A zsidó hagyománya Prédikátor könyvének 12,13 verséből
eredezteti azt, hogy istenfélő ember felér valamennyi emberrel, mert benne a legnagyobb teljesedik be: Istenakaratának teljesitése (Beráchót VI. 6). Nevezetes Rabbi Alexandri imája: "Világok ura, nyilvánvaló és tudott előtted, hogy akaratunk teljesíteni a Te akaratod: legyen a Te
akaratod, hogy visszatérjünk hozzád, teljesitve akaratod parancsait teljes szívvel l" (Beráchót
17a). Amit lsten tesz, azjó. Jó a halál éppúgy, mint a "jécer hárá", a rossz hajlam, vagy a szenvedés és az alvilág (Genesis rabba 9). Náchum (gimzói) lsten akaratának elfogadásában példakép
lett. Amikor tanítványai mérhetetlen nyomorban és szenvedésben rátaláltak és így szóltak: Jaj
nekünk. hogy így találunk! - ő így felelt: Jaj volna nekem, ha nem igy találtatok volna I (Táánit
2Ia). A rossz hírre is van áldás: Áldott az igaz biró! (Beráchót 60b). A gyehennán szenvedők igy
szólnak: "Jól jutalmaztál. jól büntettél, jó, hogy rendelted a gyehennát a gonoszok, és a gánéden-t ajók számára!" (Erubin 19a). Az igaznak vallás kifejezése (mácdik) annyit is jelent, hogy
önként, szivesen vállalni a szenvedést (Peszikta rabbati 34). Jobban kell örülni a szenvedésnek,
mint ajónak (Szifré Deuteronomium 32). Rabban Oámáliel tanítása ez volt (Ábot II. 4.): .Szüntesd meg akaratod az Ő (Isten) akaratával szemben l". A Tóra szavai csak abban az emberben
gyökereznek meg, aki olyanná teszi magát, mintha nem létezne! (Szóta 21b). .Mit tegyen az ember, hogy éljen? ... semmisítse meg magát!" (Tárnid 32a).

A Miatyánk második része a Szentírásból és a kor zsidó imáiból eredhet. A .rníndennapi kenyerünket add meg" a Bibliából származik (Példabeszédek 30,8): eledelül add nekem kiszabott kenyerem! .Jechem chukk i". Ez nem szerepel a Káddisban. A mindennapi kenyér "epiúsziosz"
szava nem egyszerű. Origenész sem tudta megtalálni. pedig kereste más iróknál, sőt a dialektusokban is. Végül azt gondolta. talán az evangélisták alkotása. A szír nyelvű evangéliumban, melyet Szent Jeromos ismert. a kérés igy szól: "holnapi kenyerünket add meg nekünk ma!" így Jézus a holnapi napra szükséges kenyeret kivánta biztositani tanítványainak. Az epiúsziosz szónak
a holnapin kívül később másjelentése is napfényre került: "a napi szükséglet számára elegendő".
Ezt tanította Rabbi Eliezer : "Aki teremtette a nappalt, gondoskodik is (ti. az emberről), ezért az,
akinek elegendője van, és ezt mondja: mit fogok enni holnap? a kishitűek közé tartozik!" (Szóta 48b). Jézus kishitűeknek mondja aholnappal fontoskodókat (Máté 6,25-34 és Lukács
12,22-31 vö. Beráchót 35b és Kiddusin IV. 14) Rabbi Méir tanítványai ezt kérdezték: Mi a legrövidebb ima? - A Te néped szűkségletei nagyok ... legyen meg a te akara tod, hogy megadd
mindenkinek szűkségletét! (Beráchót 29b). A Talmud monda ta pedig: "Áldott az lsten, nap nap
után a kenyérért, melyet ad!" (Jomtób 16a).
A Biblia ezt tanítja (Sirák fia 28,2): Bocsásd meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is megbocsátják a vétked! Az "és bocsásd meg a vétkeinket. .. " nem szerepel a Káddisban.
de lényege zsidó. A Talmud szerint: lsten olyan mértékkel mér nekünk, amilyennel mi mérünk
embertársainknak (MegiIlah 12a), vagy: Ami bűnt embertársam ellen elkövettem, azt igyekszem
jóvá tenni és az ő bocsánatát kiérdemelni - így imádkozunk: bocsásd meg Te is az én bűneimet!
(Jórna 87a). A Semóne eszré ima (a 18 áldás) esdekli: Bocsásd meg Atyánk, hogy vétkeztünk!
Vizsgáljuk tovább a tradíciót: "Még ha testi sértő a sértettnek kártérítést nyújtott is, lsten nem
bocsát meg neki, míg meg nem követte a sértettet!" (Bábá Káma VIII. 7.); "Aki az embereken
könyörül, azon megkönyörül a mennyben, aki nem könyörül embereken, azon nem könyörülnek az égben!" (Sábbát ISI b): "Isten elleni vétkeket az engesztelő nap eltöröl, ember elteni vétkeket nem töröl el, míg az ember embertársát meg nem követi" (Jórna VIII. 9.).
A "ne vigy minket a kísértésbe ... " ismert zsidó imák szövegeiben föllelhető: "ne hagyd uralkodni rajtunk a rossz ösztönt" (töfillá sáchárisz - reggeli ima). A "ne vigy minket a kisértésbe" az
ókortól benne van a reggeli imában (Beráchót 60b). A "szabadíts meg a gonosztól" használata a
Talmud szerint főleg esszénus közösségekben fordult elő (Beráchót I0b-17a). A reggeli imádság
kéri: "Ments meg minket a rossz embertől, rossz véletlentől, rossz hajlam tól, rossz társtól és
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rossz szomszéd tól és rontó sátántól, szigorú ítélettől és szigorú bírótól, akár hitsorsosunk, akár
nem hitsorsosunk" (Beráchót 16b alapján).
A Miatyánk doxológiája a Szentírásból ered (I Krónikák könyve 29.l1~13): "Tiéd Örökkévaló a nagyság, és a hatalom, és az ékesség, és a győzelem, és a fenség, bizony minden az égben és a
földön; tiéd Örökkévaló, a királyság, aki fölülemelkedik mindenek fölé fejként", Benne van az
úgynevezett záróimában is (Olénu vő. Jóma VI. 2.).
A Miatyánk az ókori zsidóság vallási, szellemi életének gyümölcse. Nem keresztény imának
indul t, de a jézusi-keresztény gondolatvilág, létértelmezés keresztény imává tette. Tudjuk, hogya
zsidóság és a kereszténység útja az első század vérzivatarában szétvált. Ennek igen sok oka volt.
Az elkülönülés nemcsak a szívekbe és az elmékbe, hanem a külső formákba is beköltözött. Ismert az úgynevezett "elkülönülési motivum", melyet a zsidóság önmagát védve, a külső behatások elszigetelésére lassan létrehozott. A magunk részéről feltételezzük azt, hogy a zsidóság imaéletében a Miatyánk szerepét egy idő után a Káddis vette át. Ennek oka főként az, hogya Miatyánk speciális keresztény imává lett, új tartalmi töltést nyert, és így már korábbi feladatát a zsidóságban nem láthatta el. Amíg a zsidóság a Miatyánk helyett a Káddist kezdte imádkozni, bizonyára több ima is létrejött, de ezek elvesztek. Tudjuk jól, ha valamit alkotunk, akkor az szűle
tése után új életet kezd. Sok festő nem is álmodik arról, idővel mit fognak művéről mondani, milyen új értelmet tulajdonítanak neki. A gyermek egy idő után a maga önálló útjára lép, és sokszor nem apja elképzeléseit követi. Így történt ez a Miatyánkkal is.
A kereszténység Miatyánkja a megváltott emberiség feltámadásba vetett reménységét hordozza. Arról beszél, hogy az lsten szeretete kiáradt és mindenkit magához hív. Az élet nem halállal
végződik, hanem örök élettel folytatódik.
Irodalom: I. Vajda Béla: A Kuddis és a Miatyánk , Budapest 1904. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat Évkönyv. 4[, 5X.
- ". Pfejffer Izsák: Legyen meg a Te akaratod. Budapest. 1926. Magyar Zsidó Szemle Blau L'.I0s .Iuhileuml lmlckkönyv. 290--302. 3. Seltman Rezső: Miatvánk . Budapest. J 929. Magyar Zsidó Lexikon. 5X7 599. 4. K,,, SClnd," ().
.\':iivels~g;görög-magyars=ómagyará=al. Budapest. 1956. X. 5. BoIlabás Enikő- A s.:ó hatalmárol 1I1'('1l'(··,~{'(; md;Á"ii::('·
titesben. Budapest. 1978. MlüK Évkönyv. 88. - 6. Vanyó László : Az ókeresztény l'grhúz innlulma. Budapest. 19XO. 119
- 7. Rajray Sándor: Újszovetségi Apokrifusok . Pozsony. 1905. 181.- 8. Tana debé Hítuhu II 17. 11/11,hulI/l/ 'voach. VÖ
Jalk ut Jrsaia 286. - 9. Szabolcsi Bence: Egy XV/l. századi zsido muzsik us . Sulomonc Ross/ c'v i ora. Budapest. 194x.
I M IT Évkönyv. 58 70. 10. Karner Károly: Máté e vangéliuma , Sopron. 1935. 44 45.

KULIFAI GYULA VERSEI

E/bocsájtó
Jónás sors
akit egyszer az Úr Ninivébe
az hiáha ide-oda
messze, tagadásha
hiába árok és felejtés
menekűlés és tettetés

cethalgyomrú zsákutca minden
ha egyszer Ninivébe

zsehedhen k ulcsod
ha elleledted
tapogasd meg
karodon órád
less oda
nincs már sok

időd

lábadon semmi
de az út előtted
indulj mezitláb!
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GYÜRKI LÁSZLÓ

TALÁLKOZNI A ZSIDÓSÁGGAL

A német püspöki kar 1980. május 22-én kelt dokumentumában az egyház és a zsidóság viszonyával foglalkozik. Arról a kötelékről szól, amely szelIemileg összekapcsolja az Újszövetség népét
Ábrahám nemzetségével (Nostra aetate, 4). Ennek a dokumentumnak a gondolatmenetét követjük írásunkban.

I. Izrael lelki öröksége az egyház számára
A Nostra aetate zsinati irat megállapítja, hogy "nagy a keresztények és a zsidók szellemi öröksége" (4. pont). Jézus és az apostolok származásuk által zsidó örökséget hoztak népük vallási hagyományaiból a keresztény nép világába. Az Újszövetség népét ez az örökség szelIemileg összekapcsolja Ábrahám nemzetségével, s ebből az örökségből állandóan merít. Miben áll ez az
örökség?
l. Izrael szent könyvei, amelyet a keresztények Ószövetségnek neveznek. A Bibliával való bensőséges kapcsolat szükségképpen elvezeti a keresztényt a "Könyv népével" való találkozásra
(gyakran nevezzük így a zsidókat). Amikor az Újszövetség "Írásról" , vagy "Írásokról" beszél,
akkor az Ószövetségre hivatkozik. A II. vatikáni zsinat így tanít erről: "Amikor lsten végtelen
szeretetében az egész emberi nem üdvösségét gondosan elő akarta készíteni, különleges gondviseléséveI egy népet választott ki magának és reá bízta ígéreteit ... Az üdvösség rendje, amelyet a
szent szerzők előre hirdettek, elmondtak és kifejtettek, az ószövetségi könyvekben van meg lsten
igaz szavaképpen" (Dei Verbum, 14). Az Ószövetség tehát a zsidók és keresztények számára egyaránt a hit forrása.
Az Ószövetségben tehát a kinyilatkoztató lsten szól, Ábrahám, Izsák, Jákob Istene, aki Jézus
Istene is. Az 1974. december l-én megjelent Irányelvek a Nostra aetate zsinati irat 4. fejezetével
kapcsolatban hangsúlyozzák: arra kell törekedni, hogy jobban megértsük az Ószövetség sajátos
és maradandó értékét ... Ezt nem homályosította el az Újszövetség a későbbi magyarázattaI,
csak megadja neki a teljes értelmét, kölcsönös világosságot és magyarázatot lehet rá találni.
A Biblia tanulmányozása során látjuk, hogy Lukács kivételével szerzői mind zsidók voltak.
Ha egyre mélyebben akarjuk megérteni azt, amit lsten a zsidó szerzők által, az ő irodalmi műfa
jaikban számunkra ki akart nyilatkoztatni, akkor tudatában kell lennünk annak, hogy Isten szövetségét meghatározott néppel, a történelem meghatározott idejében kötötte. Jézus olyan utat
mutatott az emberiségnek, amely ebben a szövetségben gyökerezik. Az egyház jogosan vetett el
minden olyan törekvést, amely az Ószövetséget írásainak kánonjából ki akarta rekeszteni és csak
az Újszövetséget szerette volna meghagyni.
2. Az Ószövetség, vagyis Izrael szent iratai, tanúságot tesznek az egy Istenről. A Dei Verbum
szerint Isten "a tulajdonául lefoglalt népnek egyetlen igaz és élő Istenként úgy nyilatkoztatta ki
magát, hogy Izrael megtapasztalja, milyen úton-módon bánik Isten az emberekkel, és hogy ezeket az utakat magának a próféták száján át szóló Istennek szavából napról napra mélyebben és
yilágosabban megértse, és egyre szélesebb körben tárja a népek elé" (14). A MTörv 6,4 Izrael hitvallása lelt: Halld Izrael, Jahveh a mi Istenünk az egyedüli Jahveh! Ezt a hitvallást elmondja reggel és este imádságként a családban, valamint a zsinagógai istentiszteleten. Hitvallásszerű tartalma folytán a középkori vértanúk ezzel az imádsággal ajkukon léptek a máglyára. Amikor az
írástudók megkérdik Jézust, hogy melyik a legfőbb parancs, ugyanezt erősíti meg (Mk 2,29).
3. Az egyetlen lsten a világ teremtője. A Biblia első verséből klasszikus tömörséggel tárul
elénk: .Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet" (Ter I, I). Ezek a szavak határozottan állitják , hogy a Teremtő és a teremtmények nem cserélhetők fel. Elutasítja azt a törekvést, hogya
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világot istennek tartsák. Ez a kinyilatkoztatás megóvta az emberiséget a világ gnosztikus-új platonikus értelmezésétől; amely szerint a világ az Isten kiáradása, emanációja. Ez a tanítás óvta
meg attól a filozófiától is, amely szerint a világ történelme nem más, mint Isten önkifejlődése. Jézus és egyháza által az Ószövetség teremtés-üzenete jutott el a népekhez, és segíti őket abban,
hogy helyes magatartást alakítsanak ki a világgal szemben.
4. Izrael Írásának jelentös tanítása: az ember "Isten képmása" (vö.: Ter 1,26). "Isten ugyanis
halhatatlanságra teremtette az embert és saját lényének képmásává tette" (Bölcs 2,23). Ez a tanítás elidegeníthetetlen méltóságot ad az embernek, amelyet ma "emberi jogoknak" nevezünk.
A zsidóság szerint a gyilkos Isten képmását kisebbíti. Az embernek azért jár tisztelet, mert lsten
képmása. Ezt a zsidó tanitást formulázta meg a Jakab-levél: "Vele (nyelv által) áldjuk az Urat és
az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik Isten hasonlóságára vannak teremtve" (Jak 3,9).
5. Izrael vallja, hogy Isten szövetségre lépett vele. Ez a szövetség kegyelem és kőtelesség is
egyúttal. A szövetségből fakadó követelmény Jahveh kizárólagos imádására irányul. A szövetségi forma így hangzik: te az én népem leszel, én a te Istened leszek. A próféták mindig arra törekedtek, hogy népüket a szövetség megszegésétől visszatartsák.
Izrael Írásai korábbi szövetségkötésekrőlis tudósítanak: Isten szövetségre lépett Noéval (Ter
9,9-17), majd Ábrahámmal, akinek esküvel ígérte meg a földet (Ter 15). A Noéval kötött szövetségben az üdvösség horizoutja kiterjed az egész földre, minden élőlényre, beleértve az állatvilágot is. Isten üdvözítő szándékát semmi sem tudja megakadályozni. Isten akkor is meg akarja váltani a világot, ha az ember áthágja a szövetséget (Iz 24,5). Beteljesíti azt, amit a Noéval kötött
szövetségben ígért, s az egész földdel és minden emberrel kötött.
A szövetség beteljesítésében nagy szerepe lesz "Jahveh Szolgájának", aki mint lsten választottja a népek világossága lesz (lz 42,6). A keresztény hittanúság szerint ez a Szolga Jézus Krisztusban jplent meg. Kereszten kiontott vére, a "szövetség vére sokakért", amit az általa nyújtott kehely, mint "új szövetség az én véremben" jelzett (Mk 14,24; Lk 22,20). Jézus halálának jelentéséhez az egyház a zsidó hagyomány fogalmait használta. Az üdvösséget úgy jelzi. mint szövetséget.
amely által Isten egy megmaradó hűségviszonyban marad Izraellel és az egész világgal. A szövetség azt jelenti, hogy Isten nem hagyta el, amit megalkotott, s a Teremtő Megváltó is (Iz 54,5).
6. Az Isten bölcsessége szerinti élet (héberül torahi irányítja, rendezi a hívő zsidó életét ma is
Isten előtt mindennap. Ennek a bölcsességnek a középpontjában a "tíz szó", vagy tízparancs ál].
A tízparancs minden ember lelkiismeretét megjelöli, nemcsak a zsidóét. Az emberiség erkölcsi
tudatát foglalja magában. Erről írja Szent Pál, hogy ez a törvény minden ember szívébe van írva
és vádolja őket (Róm 2,14). Enélkül nincs igazi közösségi élet, és nincs igazi kapcsolat Istennel
sem. A történelmi tapasztalat is igazolja, hogy az Isten törvényein alapuló lelkiismeret nélkül az
ember embemek farkasává. és minden igazságtalanság megengedetté válik. A tizparancs megadja az emberi magatartás belső rendjét, ezért nélkülözhetetlen.
7. A zsidó vallásból fakad a messiási remény. Ennek a reménynek a kezdete a dávidi dinasztiával kapcsolatos (2Sám 7,12-16). A próféták beszélnek az emberek reményéről és az lsten ígéreteiről, amelyek az általános szeretet, béke és élet országának eljövetelére vonatkoznak. Mit adott a
világnak ez a messiási üzenet?
a) A messiási eszme megszabadította az emberiséget a ciklikus gondolkodástól. A világ története nem körforgás, nem ugyanannak az eseménynek a visszatérése. A messiási ígéret a történelmet célirányosnak mutatja. A történelem az Istentől rendelt cél a meg nem váltottból a megváltás - felé halad.
b) Az üdvösséget a végső üdvösségszerző hozza meg, akit Messiásnak nevezünk. Az egyház
azt vallja, hogy a Názáreti Jézusban jött el a megígért Messiás és benne teljesedtek be a messiási
remények. A dicsőséges Messiás visszatérését az idők végén várja az egyház (Mk 13,26). Különösen a Jelenések könyve beszél az Úr második eljöveteléről úgy, mint az "Antikrisztus" megsemmisítéséről, amikor a Messiás új eget és új földet teremt.
A messiási gondolat bizonyos formában a szekularizált világban is műkődik. A világ nem akar
többé körbe jámi, hanem ajövőt, a célt kutatja. A messiási hit ajövőre tekint s hirdeti Izrael és a
népek számára azt, aki az üdvösséget meghozza. A messiási remények összekapcsolódnak egy
igazságosabb világ utáni vággyal, szilárd békével az egész emberiség számára, amelyről Izrael
prófétái jövendölték, hogy elérkezik az üdvösség idejében.
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Az Újszövetség folytatja ezt a vonalat. Krisztus ítéletet tart a földkerekségen (ApCsel 17,31) és
békét hirdet minden embernek (F;{ 2,17). Az egyház várja Izraellel az új eget és az új földet,
amelyben az igazságosság lakik majd (2Pt 3,13). Jézus a hamis messiási ideológiáktól is megőrzi
a népeket, amelyek félrevezetésükre törekszenek.
8. Ajámbor zsidóság Istent imádó és dicsérő nép. Izrael nagy imádságos könyvéből az egyház
mindenekelőtt a zsoltárokat vette át istentiszteletébe. A Dei Verbum zsinati irat az Ószövetséggel
kapcsolatban az .Jmádságnak csodálatos kincsei"-ről beszél (14). A Miatyánk is magán viseli a
zsidóság pecsétjét. A Talmud szerint egyes kiváló mesterek szokása volt az ismert imádságok
mellett rövid fohászt recitálni, s azt tanítványaik is követték. A jámbor zsidó is várja az Isten országát ( tárdfel nekünk mielőbh a Te királyságod dicsőségét) . kívánja a Név megszentelését (szenteltessék Illegaz Ő IUIgy Neve a világon). lsten akaratának teljesedését, imádkozik a mindennapi
kenyérért ( áldott az lsten. nap IUIP után a kenyérért. amelyet ad) és a bűnök bocsánatáért (aki (lZ
embereken könyörü!, azon megkönyörülnek a mennyben). A két nagy dicsérő imádság, Zakariás
és Mária hálaéneke (Benedictus - Magnificat) szintén át van szőve az Ószövetség mondataival és
gondolataival.
9. Izrael magatartása Isten előtt - istenfélelem, engedelmesség, istenismeret, megtérés, az "emlékezés", szeretet, bizalom, szentség, lsten üdvözítő tetteinek dicsőítése - azonos a keresztény
közösség magatartásával. Ezek egyáltalán nem az egyház "találmányai", hanem Izrael lelki hagyományához tartoznak, amelyeket az egyház átvett tőle, hogy továbbadja a világ népeinek.
lt). Izrael lelki örökségéből való lsten üdvözítő cselekedeteinek mint konkrét történeti tényeknek a megtapasztalása. A következőket említhetjük, amelyek egymással összefüggnek: kivonulás, húsvét, szenvcdés, ítélet, feltámadás. A Sás-tengeri szabadulás következtében lett Izrael lsten
népe. Minduntalan erre az eseményre emlékezett; és ezt újra és újra emlékezetbe idézte.
A kivonulás a pusztában vándorlást jelenti, ahol Izrael találkozott Istenével és megtapasztalta
segítségét. A kivonulás számára a szabadságot hozta, és az ígéret földjére való indulást jelezte,
amelyet az Ú r Ábrahámnak és utódainak kínált. De a kivonulás megismertette Izraelt az élet keserűségeivel, a szenvedés, az ítélet megtapasztalásával, de a velük kapcsolatos isteni szabadulással is. Ezért képezi az exodus a zsidó hagyományban a remény zálogát, s erre támaszkodik a végső szabadulás, a halottak feltámasztása is az idő végén.
Jézus életútjában Názáretből, rokonsága köréből való elindulásában, szenvedéssel és meg
nem értessel összekapcsolt vándorútjában, a Golgota keresztjében, a feltámadásban - az ő népének exodus-megtapasztalása is tükröződik.
Más népekkel ellentétben, a zsidó nép nem dicsőséges aranykorára, az istenektől való származására hivatkozik, hanem nyomorúságos rabszolgaságára, amelyből Isten szabadította ki. Ez a
múlt idő hozta meg számára a jelen adományát, és ebből fakad köszönete. A zsidó vallás "emlék vallás". Az emlék, emlékezés fogalmak központi helyet foglalnak el Izrael szent könyveiben.
Izrael ünnepei emlékünnepek : a zsidóság Isten üdvözítő cselekedeteire gondol, s ezeket jelenvalóvá teszi minden nemzedék számára. S mindez nem statikus megemlékezés, hanem meggyőző
dés, hogy lsten ugyanúgy folytatja tettét. mint a múltban, s népét és minden népet el fog vezetni a
teljes megváltásta. A zsidó ünnepekben három dimenzió ismerhető fel: üdvözítő múlt, jelen és
jövő.

Ennek figyelembevétele nélkül nem lehet megérteni a keresztény ünnepeket az egyházi évben, s
nem az eucharisztia ünneplését. Ezek lsten üdvözítő tetteinek emlékei. Nem Izrael ünnepei mellett állnak, hanem szoros összefüggésben vannak azokkal.
Ha az egyház meggyőződéssel vallja, hogy Jézus feltámadásával az eljövendö Aeon (a korai
zsidóság kifejezése) már belépett ebbe az időbe, akkor egy maradandó és közös témát érint a keresztény és zsidó eszkatológiában. A Nostra aetate ezt így fejezi ki: "A prófétákkal és Pál apostollal együtt várja az egyház azt a csupán lsten előtt ismeretes napot", amikor a népek mind
együttesen könyörögnek Istenhez és vállvetve szolgálnak neki" (5::0(3,9). Az "Úr napja" Izrael
szent irataiban és az Újszövetségben egyaránt fontos szerepet játszik. A próféták és az Újszövetség szerint ez a "nap" átfogja az egész világot és teljességgel a "végre" irányítja. Ez a nap ad dinamizmust a történelemnek, ez vezeti a beteljesedéshez. Ez a nap azonban az átmenet napja is a
végső üdvösségbe, ezért a remény napja Izrael és a keresztény egyház számára.

főképp
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II. A Szentírás és az egyház a kereszténység és a zsidóság viszonyáról

l. Az Újszövetség tanúsága. aj Az Újszövetségben nagyon fontos kijelentések találhatók a zsidó
Jézus élete és halála Izrael földjén történt. Jézus kijelenti. hogy küldetése Izrael elveszett
juhaihoz szól (Mt 15,24). Az evangélium először a zsidó néphez fordult. Első hirdetői is nagyobbrészt a zsidó népből valók voltak.
h J Ugyanakkor nem tagadható, hogy az Újszövetségben Jézus idejéből és az ősegyház korából
kritikus kijelentések is találhatók, Jézus kemény beszéddel lépett föl az írástudók és farizeusok
ellen (Mt 23,37), a farizeusokat vak vezetőknek mondja, akiknek bűne megmarad (Jn 9,41), a ti
atyátok az ördög (Jn 8,44) - olvassuk. Jézus tehát vétkes magatartást állít. Pál apostol pedig kijelenti, hogy nem mindenki izraelita, aki Izraeltől származik (Róm 9,6). Van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a kellő megértés (Róm 10,2). Szemrehányóan kérdezi az apostol: Vajon Izrael
nem értette meg az üzenetet? (Róm 10,19). Bizonyos megkeményedésről beszél Pál, megemlékezik az üldözésekrőí, amelyeket honfitársai részéről szenvedett (l Tesz 2,15; 2Kor II ,24-26). Az
Apostolok Cselekedetei-ben többször olvasunk arról, hogy milyen nehézségeket támasztottak az
evangélium hirdetőivel szemben (ApCsel 13,15; 14,5-19; 17,5-8; 18,12; 23,12).
Ezek a kijelentések kellemetlen fényt vethetnek a korabeli zsidókra. Vigyáznunk kell azonban,
hogy e múltban történt eseményekből ne vonjunk le általános ítéletet, másrészt ezeket a részeket
nem magyarázhatjuk izoláltan, hanem az Újszövetség többi - pozitív - kijelentésével összefüggésben.
ej A János-evangélium tanúsága szerint "az üdvösség a zsidóktól ered" (Jn 4,22). Láttuk már,
hogy az üdvösséget hozó Jézus Krisztus a zsidóságból származik. Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz irt levelében találunk nagyon elismerő kijelentéseket a zsidókról. "Mi előnye van tehát a
zsidóknak?" kérdi az apostol. "Először is, az lsten rájuk bízta tanítását" (Róm 3,1). Izrael szent
iratait a keresztények Ószövetségnek nevezik. A Róm 9,4-ben pedig felsorolja azokat a kiváltságokat. amelyeket lsten adott nekik: "övék az istenfiúság, a dicsőség, a szövetség, a törvényadás,
az istentisztelet és az igéretek ". lsten kegyelmi adományai nem szűntek meg, Isten nem vonta
vissza őket.
A kerdésre : .. Vajon lsten elvetette népét?", így felel: .Jsten nem vetette el népét. amelyet előre
kiválasztott" i Rom 11,l 2) Nem azért hotlottak meg. hogy elessenek, hanem azért, hogy üdvösség fakadjon belöle a pogányoknak AL apostol beszél a győkérről. amely az egyházat hordozza
(Róm 11.1 X) 1.1 q:esl lzraelre vonatkozik. s nem csupán az atyakra. a pátriárkákra. De nemcsak
gyökerről besze] Pal. hanem a nemes olaj fitról es ágairól is (Róm 11,16-21). A gyökérből kapja a
fa a nedvet amelynek terrnekenysegét köszönheti. A pogányságból megtért hívek egyháza a nemes olajfaha olta tou he s rt:szest: lett a gyökérnek és az olajfa termékenységének. S ha a korabeli
zsidók teszben meg lS hotlottak .1 hotlas kövében. Jézus Krisztusban (Róm 9,32), az apostol kijelentése szerun runescnek k izarva al üdvősségből. "mert Istennek van hatalma, hogy újra beoltsa
őket" (Rom 11.2.1)
Beft:Jt:Lésül Pal egy "ll[okról" szól Izrael megátalkodottságával kapcsolatban: "A megátalkodottság csak részben erte Izraelt. amig a pogányok teljes számban meg nem térnek, akkor majd
egész Izrael el nyen aL üdvösséget az í rás szerint: Sionbókjön a szabadító és eltörli Jákob gonoszságát" iRom 11.25 26). Pál Izrael megkeményedésében és ellenségeskedésében az evangéliummal
szemben bizonyos dialektikus magatartást lát a pogányok megmenekü1éséhez. Vétkükből üdvösség fakad a pogányoknak ... Mert ha már elvetésük megbékélés a világnak, mi más lesz fölvételük, ha nem élet a halálból (Róm 11,15).
Az Apostolok Cselekedetei-ben is találunk prófétai kijelentést Izrael "helyreállításáról". Erről
kérdezik az apostolok Jézust feltámadása után. Jézus válasza szerint ennek idejét az Atya határozza meg. Az apostolok feladata, hogy az evangélium tanúi legyenek a föld határáig (ApCsel
1,6--8). A prófétákjövendöléseiről tehát nem tudunk közelebbit. Az ApCsel 3,19-21 szerint a zsidóknak Jézushoz kell térni, hogy "bűneik bocsánatot nyerjenek, Akkor eljön az Úr színe előtt a
megbékélés ideje, ahogy az lsten réges-rég megmondta szerit.prófétái ajka által." Eszerint, amikor Krisztus újra eljön, Izrael számára is hozza a "megújulást". A zsidók ekkor minden megváltottal megbékélnek, szenvedéseiktől és bűneiktől megváltást nyernek.
népről.

815

Az Újszövetség pozitív kijelentéseit a zsidósággal és üdvösségükkel kapcsolatban a teológiában és igehirdetésben sokkal jobban kell hangsúlyozni, mint eddig, "nehogy olyasmit tanítsanak,
ami nem felel meg az evangéliumi igazságnak és a krisztusi szellemnek" (Nostra aetate, 4).
2. A katolikus egyház nyilatkozatai. 1974. december l-én tették közzé a Nostra aetate nyilatkozat 4. pontjához fűzött irányelveket, amelyek hangsúlyozzák a zsidók és keresztények kőzti kapcsolat forduIópontját. Kiemelik egymás megismerésének fontosságát és elítélik az antiszemitizmus minden formáját. Ebben a szellemben hangzott el VI. Pál pápa 1974. október 22-én, majd
II. János Pál 1979. március 21-én a zsidó szervezetek vezetői előtt mondott beszéde. A pápa lengyelországi útja során meglátogatta az auschwitzi haláltábort és a héber felíratú tábla előtt hoszszasan időzött. Ennek a népnek a fiait és lányait teljes kiirtásra ítélték. E nép eredete Ábrahámra
vezethető vissza, aki a mi hitünk atyja - hangsúlyozta a pápa.
Más egyházak közül a német evangélikus tanács 1975-ben, a svájcí evangélikus egyház
1977-ben, majd a Rajna-vidék evangélikus egyháza adott ki hasonló szellemű nyilatkozatot.
Ezek szerint az "antiszemitizmus" számára már semmi hely sem marad többé.

III. Hitbeli különbségek
Amikor kifejtjük a közös szellemi örökséget, a zsidó--keresztény dialógusban tisztán kell látnunk
a hitbeli különbségeket is, amelyek elválasztanak bennünket. A dialógus csak az igazság jegyében történhet. Ezért a következőket kell szem előtt tartanunk:
1. A keresztény tanítás szerint a Názáreti Jézussal elérkezett az lsten országa (Mk 1,15). A keresztények számára Jézus a megígért Messiás, vele a végső idő már belépett a történelembe. Jézus
csodái elővételezettjelei az eljövendő beteljesedésnek, Isten üdvözítő erői már működnek, különösen az egyház szentségeiben.
Azt is tudja a keresztény, hogy a Názáreti Jézus eljövetelével az ószövetségi próféták minden
jövendölése még nem teljesedett be, a népek közötti béke nem érkezett el, s a halál is megmutatja
hatalmát. A keresztényeknek meg kell érteniük, ha a zsidók éppen ezek miatt nem tudják a Názáreti Jézusban a megígért Messiást elfogadni. Amikor a messiási jövendölésekről beszélünk, azt
hisszük, mintha az Oszövetségnek tiszta és jóJ meghatározott fogalma lenne a Messiásról. Az
Ószövetség gyakrabban szól a messiási országról, vagy még inkább lsten végső uralmáról, mint
magáról a Messiás személyéről. Az eszkatologikus látásban a próféták előre látják az általános
béke, az igazság, a szeretet és az élet királyságát. Amikor Jézus jöveteléről mint az Ószövetség tökéletes beteljesedéséről beszélünk, elfelejtjük, hogy mindez igaz Jézus életében és személyében,
de számos egyéb jövendölés vár még beteljesedésre. A zsidóság éppen abban segíthet az egyháznak, hogy ez az eszkatologikus várakozás eleven maradjon.
2. A keresztény hit szerint a keresztre feszített és föltámadt Jézus Krisztus nemcsak a megígért
Messiás, hanem az Atyával egylényegű Fiú is. J. Petuchowski így foglalja össze ezzel kapcsolatban a zsidóság problémáját: "A mai zsidó szemlélet számára természetesen a központi probléma
az Isten Fiának szerepe a kereszténységben. Hiszen ez az a pont, amelyet egy zsidó nem léphet át
anélkül, hogy megszűnne zsidó lenni." Ezzel a szigorú monoteizmussal szemben, amit a Sema Izrae/-ben a jámbor zsidók naponta megvallanak, abszolút ellentmondást, majdnem blaszfémiát
látnak. Ezért a kereszténynek megértést kell tanúsítania akkor is, ha ő az istenfiúság-tanában
semmi ellentmondást sem talál a monoteizmusra.
3. Jézus nem szüntette meg, hanem beteljesítette a törvényt (Mt 5,17). Ugyanakkor népe törvényi életére bizonyos kritikát gyakorolt. A szeretet kettős parancsát állította előtérbe, s a Torah
sok parancsát és tiltását, valamint az atyák hagyományát Ca farizeusi-rabbinista magyarázatot) a
szeretet parancsára összpontosította. Szent Pál azt állítja, hogy az ember útja az üdvösséghez kizárólag a megfeszített és föltámadt Krisztusba vetett hit által vezet, és nem a törvény cselekedetei
által. A keresztény az apostol tanítása és az apostoli zsinat szerint már nincs kötelezve a Torah
bölcsességére. Ez természetesen nem aztjelenti, hogy a keresztény "törvény nélküli" életet élhet.
Krisztus törvényéhez van kötve, amely a szeretet törvényében teljesedik ki CGa/5, 14; Róm
13,8--10).
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IV. Téves vélemények
Az igehirdetésben és hitoktatásban gyakran hangzanak el téves és eltorzított állítások a zsidósággal kapcsolatban.
1. A "zsidók" kifejezés, amely gyakran fordul elő Szent János evangéliumában, teológiai antijudaizmusra csábít. Úgy gondolták, hogy ez a kifejezés a Jézus korabeli egész zsidóságra utal.
Szent János evangéliumában viszont ez a kifejezés Jézusnak a zsidóság vezető rétegéből kikerülő
ellenségeire, főként a főpapokra vonatkozik. Az evangélista az első század végén reflektál az eseményre, amely Jézussal és keresztre feszítésével történt, az eseményt kozmikus-univerzális horizontba állítja. Ebben a "zsidók" negatív hangsúllyal az istenellenes kozmosz képviselői. Az evangélista ezzel azt a világot jelzi, amely Istenről és Krisztusról nem akar tudomást szerezni. A Jézus
elleni eljárást az evangélista úgy állitja be, mint a világ sötétségének támadását a világosság ellen.
A helyes exegézis szerint ebből a kifejezésből nem lehet zsidóellenességre következtetni.
2. Hasonló a helyzet a "farizeus" szóval is. A farizeusokkal kapcsolatos kij~fentések vizsgálata
az evangéliumokban és a róluk kidolgozott hagyomány azt mutatja, hogy a farizeusok speciális
ellenségei voltak Jézusnak, s részük volt a húsvét utáni egyház és Izrael elszakadásában is. A farizeusok Jézus idejében és később is szigorúan szervezett és befolyásos csoportot alkottak. Jézussal elsősorban a törvény magyarázata miatt kerültek konfliktusba. A farizeus szó a keresztény és
nem zsidó környezetben a "képmutató" szinonimája lett. A zsidóságban viszont a farizeus és farizeizmus szó a Torah nagy magyarázóinak a korszakát idézi, Izrael vallási vezetőit, akik a templom pusztulása után megmentették a zsidóságot, és növekedését elindították. Igaz, hogy az evangéliumokbanelőfordul velük kapcsolatban a "képmutató" kifejezés (MT 23), de ez a polemikus
irodalmi műfaj egyáltalán nem igazolja a farizeus kifejezés negatív használatát. Az Újszövetség
azt is bizonyítja, hogy Jézus bizonyos formában magáévá tette a farizeusi tanítás jelentős szempontjait, pedagógiai módszereit és életmódjukat.
3. A jámbor zsidó örömét leli a Torah-ban. A sátoros ünnep végén külön is ünnepli. A 119.
zsoltár ismételten szól erről az örömről, s nagyon világos, hogy a zsidó nem terhet lát benne, hanem áldást és kegyelmet. A Torahjelenti az életre vezető tanítást, amelyet Isten adott népének. '
Az életet a Torah bölcsessége szerint értelmezi, és nem úgy veszi, mint parancsok és kötelességek
gyűjteményét, de úgy sem, mint dicsőségre vezető cselekedetet, amint igen sok keresztény gondolja. A zsidó számára a Torah szerinti élet három alapelemből tevődik össze: a bizalom, a munka megvalósítása, és a mindennapok megszentelése. Ajámbor zsidó az egy Istenben való hitet az
engedelmesség és a Torah szerint igyekszik élni. Ebben a szemléletben a keresztény felismeri,
hogy a zsidó számára a Torah alapján az élet és a hit között nincs szakadás. A vallás nem szuperstruktúra. A valóság és az élet az első, és ez a valóság szent, mert Isten teremtette, s mert az
ember Isten képmása. A zsidóság mindig nagyon temporális volt, de ez nincs ellentétben a hittel.
Ezt meg kell értenie a kereszténynek, ha a zsidó életét helyesen akarja megítélni.
4. A zsidókat nem lehet istengyilkosnak nevezni; a II. vatikáni zsinat határozottan tiltja ezt.
Jézus kereszthalálával kapcsolatban saját bűneinkre kell gondolnunk. Nekünk ismeretünk van,
és mégis megtagadjuk őt ... Ezt a terhet nem rakhatjuk a zsidók vállára. Ben-Chorin így ír erről:
"Először, ha a zsidók tényleg ígyelátkozták magukat (az evangélium csak nagyon gyengén tanúsítja, csupán Máté említi), akkor csakis egy felbujtott tömeg kiáltozásáróllehet itt szó a felizgatottság pillanatában, amiről a többi zsidók Jeruzsálemben már semmit sem tudtak, még kevésbé
a Galileában és egészen bizonyosan nem az Alexandriától a Rómáig szétszórtságban élő zsidók.
Teológiailag pedig egészen másképpen kell a dolgot értelmezni. Ha ezt az önmagukra kimondott
átkot a kereszten függő Krisztus főpapi imája követi: .Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek', akkor Krisztus szavának fel kellett függeszteni ennek az elvakult tömegnek az önmagára kimondott átkát. Ha nincsen így, akkor Krisztus szavát megfosztjuk minden jelentőségétől ... Ha Krisztus vére mirajtunk és a mi gyermekeinken, akkor - keresztény
módon nézve - a bűnök megbocsátására mondott igen áradt mireánk." Így látja a zsidó teológus azt az igazságot, amelyet a keresztények évszázadokon keresztül nem így láttak. Ha már az
első századtól kezdve el szakadt is az egyház a zsidóságtól, Izrael üdvösség-jelentése megmarad.
Izrael üdvössége éppúgy, mint a pogányoké, 'Isten tervében van elrejtve (Róm 11,25).
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SCHŐNER ALFRÉD

A ZSIDÓ VALLÁS KAPCSOLATA

A MA EMBERÉVEL
Őszinte köszönetet mondok a megtisztelő meghívásért. s remélern. hogy e mai előadás némi betekintést nyújt a magyar zsidóság történetébe, tanításaiba. terveibe, céljaiba.
A meghívó szövegén mottóként János ('1'ullgéfiumiÍnak szcp felhivasát ta\últam: "Hogy mindnyájan eggyé legyenek".
Az Újszövetség mondatát a Tóra fontos fejezetrészével, illetve e fejezet bölcs gondolatával szeretném kiegészíteni. Az Izsák feláldozása-történet mindkct vallásnak fontos teológiai alaptétele.
Amikor Ábrahám és Izsák elindult Maria hegye felé, így ír a Szenürás: "Ketten egvűt! haladtak".
Vallom az előbbi bibliai idézet szellemében. hogy közösen tudunk előrejutni, ha szent cél, Isten és ember szolgálata lebeg előttünk. Az idő szavára hallgatni ősi kötelességünk. Átérezni nemzedékek problémáit, átadni az ősi tanítást: örökké időszerű feladatunk. A Talmud igazsága évezredek messzeségéből szól hozzánk: .Ki az időt erővel előretolja. azt a körülrnények szoritják. De
aki meghajol ai idő parancsszava előtt. annak osztályrészéül a valóság adatik" iBeráchot 641a).

A magyar zsidóság történetéből. "Számos próféta adatott néked Izrael. Az a prófécia, amelyre
szükség volt, az leíratott. s amelyre nem volt szükség. az nem nyert megfogalmazást" t Megilla
14/b).
Hosszú-hosszú évszázadok óta élnek Magyarországon zsidók. Első szervezett közösségünk
egyértelmű bizonyítéka az a múlt században előkerült az egykori Dunapentelén talált
sírkő,
amely tanúsítja, hogy ott zsidó közősség élt. A l Il. század elsó harmadában az itt műkődő zsinagógafő nevét is ismerjük, Cosmius-nak hívták: s az ernlék rögzíti tisztséget is: archi synagogus
Judaeorum. A honfoglalast követően hol betelepültek a zsidók, hol kiűzték őket. Döntő változást a XVIII. és a XIX. század jelentett a hazai zsidóság életében.
Témánk fontos fejezetét képezi Liill' Lipot életének és munk ásságánuk érintése, mert - Venetianer Lajos szavai szerint ~ " ... neve elválaszthatatlanul van egybeforrva a magyar zsidók
emancipációjával. melynek legbuzgóbb előharcosa volt". Ö az, aki igyekszik kapcsolatot teremteni az adott kor emberével, s érdeklődési köre túlterjed zsidóságán. A magyar zsinagóga és a zsidó liturgia megmagyarositója. Pályájának, rabbinrk us műkődésének három jelentős állomása:
Nagykanizsa, Pápa, Szeged.
Míg az első két vidéki városban megújhodást ígérő elgondolásai nem találtak fogékony talajra, addig Szegeden hithű zsidókent. mégis újszerűen folytathatta pasztorációs és tudományos
munkáját. Igaz, hogy az első magyar nyelven írt és elmondott zsinagógai prédikáció Krakauer
Salamontól származik 1818-ból, de a magas szinten prédikáló rabbik sorát Lőw Lipót nyitotta
meg. Első magyar nyelv ű prédikációját l 844-ben készítette. Szavait idézik a következő sorok:
"Szólj a magyarhoz az ő nyelvén, ha gyengén is, de szavad visszhangzik rokonszenves kebelében". Magyar nyelvű prédikációinak szellemisége nagy hatással volt a kor zsidóságára. A gondolkodó, érző emberhez beszél, amikor a liturgia útalak irásúhoz kezd, amikor a Szemirást magyarázza, vagy amikor a Ben Chunanja címü tudományos folyóíratával az ország határain is
túllép.
Fia. Low Immánuel idejében építik fel Magyarország legszebb zsidó templomát. 1903-ban
avatják fel a zsinagógát Szegeden, amely Baumhorn Lipót építész keze nyomán magán viseli'
a Lőw Immánuel kigondolta szimbólumrendszert. Hadd emeljük ki azt a tanítást, amely hitünk s
a talmudikus gondolatvilág egyik sarkalatos pontja, s mely a ma emberéhez is szól. Egyben felhívja a figyelmet a kapcsolatteremtés szükségességcre is. A zsinagóga kupolája oszlopokon nyugAz el?adás az egri szemináriurnban hangzott el 19l>! szeprember l-én.
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szik. Az osz1opfejek adnak helyet Ávot traktátusa héber nyelvű tanításának: "Három dolgon áll
a világ: - a Tórán, - a munkán alapuló istenszolgálaton, - s a szeretet gyakorlásán".
A kataklizma évei. "Ember, légy mindig istenfélő! Gyarapítsd a békét testvéreik között, isme-

rőseid között! Segítsd elő a békét az emberek körében" (Beráchot II ja).

Talán soha nem volt a zsidóságnak olyan nagy szüksége a hitre, mint a negyvenes évek diszkriminációs korszaka után. A második világháború üldöztetése és pusztítása nyomán 600000 magyar zsidó szenvedett mártírhalált. A vidéki zsidóság 90 százalékát kiirtották. A Tóra mondata
köreinkben is valósággá vált: "Nincs olyan ház, amelyben ne lenne halott".
Ámosz próféta vízióját túlszárnyalta a történelem. Hiszen a városba, ahonnan ezer zsidót deportáltak, nem jött vissza száz. S a városba, ahonnan elhurcoltak száz zsidót, nem jött vissza egy
sem. A tömegirtás kegyetlen következménye, hogy a magyar zsidóság demográfiája egyedi Jelleget mutat. A középső korosztály szinte hiányzik. Nagyságunk jelenleg - hozzávetőlegesen - százezer főre tehető. A többség Budapesten lakik, de a nagyobb vidéki városokban, Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, Pécsett és a szórványokban is találhatók kisebb közösségek.

Intézményi rendszerünk a ma emberének szolgálatában. "Akiben nem született meg a tiszteletadás és a tisztesség érzése, annak ősei biztosan nem voltak jelen a Szináj-hegyi kinyilatkoztatásnál" (Nedárim 20jb).
Az évszázadokig megkülönböztetett és hátrányos jogi helyzetben lévő magyar zsidóság teljes
vallási és állampolgári egyenlőséget Magyarországon csak a felszabadulás után, a szocialista társadalmi rendszertől kapott. E megváltozott szociális helyzetben hazai zsidóságunk struktúrája a
következő képet mutatja:
Az ország hitközségeit és zsidó intézményeisa Magyar Izraeliták Országos Képviselete egyesíti. Legnagyobb közösségünk a Budapesti Izraelita Hitközség. Ez magában foglalja az ortodox és
a kongresszusi - neológ - árnyalatot is.
Rabbijainkat Kelet- és Közép-Európa egyetlen ilyen jellegű főiskoláján, az Országos Rabbiképző Intézetben nevelik, amely nemrég ünnepelte fennállásának századik évfordulóját. Az utolsó évtizedben hallgatósága nemzetközi összetételű. A hazai diákokon kívül tanultak, illetve tanulnak nálunk Bulgáriából, Csehszlovákiából, a Német Demokratikus Köztársaságból és a
Szovjetunióból küldött hallgatók. Két esztendővel ezelőtt avatták fel az első szovjet növendéket,
aki jelenleg a Moszkvai Zsidó Hitközség főrabbi helyettese.
A rabbijelöltek megismerik a hagyományos stúdiumokat. A Szentírást, a Talmud bizonyos részeit, a Sulchán Áruch fontos fejezeteit, az egyetemes és a hazai zsidóság történetét, a zsidó irodalmat, gyakorlati lelkészetet, retorikát. A rabbi joga és kötelessége a szocialista társadalomban
című tantárgyuk célja, hogy ráirányítsa a jelöltekfigyeimét arra: nem elég rátenni a kezet a korszak és a társadalom érverésére, hanem át kell venni annak hullámzását is.
Rabbijainkra nagy feladat hárul. Az Istentől kapott szeretet szavát elvinni a betegek ágyához,
s a vigasztalás légkörét megteremteni a gyászházban. Tanulva tanítani. Istennek tetszően az emberért élni.
Körzeteinkben a legfiatalabb gyermekek részére hitoktatást (Talmud- Tórát) indítunk. A kisfiúkat és leánykákat felkészítjük vallásunk legalapvetőbbtanításaira. Ugyanakkor általános etikai
kérdésekkel is foglalkozunk. Az emberek tiszteletére, becsületes életútra, szorgalmas tanulásra,
szülőtiszteletre neveljük őket.
Az Anna Frank nevét viselő felekezeti gimnáziumunkban középiskolai szinten tanítjuk diákjainkat. Közösségünk rendelkezik felekezeti kórházzal és szociális otthonokkal is. Az Országos
Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény Európa egyik legértékesebb ~ ilyen jellegű - múzeuma.
A magyar zsidóság publikációi. Kiadványaink rendeltetése az, hogy a magyar zsidóság jobban
megismerje múltját, történetét, vallási szokásainkat, s szóljon a ma emberéhez is.
Új Élet: A felszabadulást kÖvetően e felekezeti újságunkban - mely ismert harcos antifasiszta
jellegéről - tükröződik hazai zsidóságunk élete, vallási rendszerünk, kultúránk.
Magyar Zsidó Oklevéltár: A század elején indult meg a levéltárakból kigyűjtött okiratok eredeti nyelvű publikálása, melyet kísérő és értelmező szöveg egészít ki. Wertheimer Adolfaz Okle-
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véltár II., III., IV. kötetéhez írt előszavában 1937-ben a sorozat céljáról így vall: "Az Izraelíta
Magyar Társulatot és annak vezetőségét örömmel és büszkeséggel tölti el azon érzés és azon tudat, hogy az Oklevéltár további köteteinek kiadásával nemcsak nemes kötelességet teljesítenek,
de oly munkát is végeznek, mely oknyomozó tevékenységével a levéltárakból napvilágra hozza
azokat az okmányokat és leveleket, melyek fényesen bizonyítják a már részben a rómaiak pannoniai uralma óta itt élő magyar zsidóságnak az első századok óta a magyar nemzettel való
összeforrottságát".
Évkönyvek: 1895-ben indult meg - hosszabb-rövidebb megszakításokkal - a napjainkban is
megjelen ő sorozat, amely" ... zsidó vallású íróink tollából tudományos, társadalmi és szépirodalmi dolgozatokat közöl".
Egyéb kiadványok: évtizedek óta rendszeresen napvilágot látnak az egyes vidéki hitközségek
monográfiáí. A tudományos érdeklődést reprezentálja -többek között - Scheiber Sándor tanulmánykötete, a Folklór és tárgytörténet. Nemrégiben adtuk ki Bródy László verseskötetét A Biblia turistája címmel. Évenként megjelenő zsinagógiai naptárunk, a Luách a legalapvetőbb tudnivalókról tájékoztatja a hivőket.
A nyitottság és társkeresés is jellemző tulajdonságunk. Az alárendeltség tudatának megszűné
se további munkára és az érzelmek elmélyítésére késztetnek valamennyiünket.

Kapcsolatteremtés. A felszabadulást követően a magyar zsidóság kilépett évszázados elzártságából. Megtörténtek a kezdeti lépések a többi egyházzal és felekezettel való együttműködésre.
Az elmúlt esztendőben a MIOK a Zsidó Világkongresszus teljesjogú tagja lett. Részt veszünk az
Európai Zsidó Hitközségek Tanácsának munkájában is.
A magyar zsidóság vezetői képviselik egyházunkat az ország társadalmi szerveiben és törvényhozásában. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja s a VII. kerület országgyűlési képviselője Salgó László főrabbi, a Budapesti Rabbiság elnöke. A Budapesti Fővárosi Tanács tagjává választották Héber Imrét, a MIOK és a BIH elnökét. A Hazafias Népfront Budapesti Bizottságában működik Scheiber Sándor professzor, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója.
Több rabbi a kerületi és vidéki népfrontbizottságok aktív tagja. Az Országos Béketanács munkájában Máté Miklós főrabbi képviseli felekezetünket.
. A magyar zsidóság küldöttei aktívan közreműködnek a hazai Ökomenikus Tanács céljainak
megvalósításában. A kapcsolatteremtésnek és a kapcsolat továbbfejlesztésének reprezentatív
eseménye volt közösségi életünkben a Magyarországi Református Egyház küldöttségével való
újbóli konzultáció.
A közös állásfoglalásban" ... mindkét felekezet részéről aláhúzták : a testvéri együttműködés
nek legfontosabb alapja a két felekezet különböző hitének egyazon, közös parancsa, az Örökkévaló Istentől vett küldetése: a Mindenható tisztelete és szeretete, ezzel egyidejűleg az emberért
végzendő szolgálat, melyhez elengedhetetlenül hozzátartozik társadalmunk hazafias célkitűzései
nek, humanitárius programjának támogatása.
A párbeszéd során megállapitották. hogy Isten legnagyobb ajándéka az ember számára nem a
hatalom, hanem a béke. A bibliai »béke« (sálom) fogalmának elemzése során aláhúzták : Istennek ez az ajándéka, amely jelen kell hogy legyen az egyénben, a család közösségében, az azonos
hitűek és a különbőző felekezetűek, valamint a különböző világnézetű emberek közösségében is,
a hivő ember számára nemcsak ajándék, hanem egyúttal kötelesség is, azaz ennek a békességnek
a megvalósítására való történelmi küldetés is. Isten a békességet és nerri a háborúság gondolatát plántálja az emberi szívekbe és lelkekbe, hogy az emberiség boldogulhasson ...
A két felekezet közötti testvéri együttműködés további építésére nézve ajánlásokat fogadtak
el, amelyeket a jövőben kölcsönösen érvényesíteni kívánnak. Kölcsönösen képviseltetik magukat a két felekezet kiemelkedő rendezvényein; a tudományos testületekben, a bibliai szaktárgyakban kicserélik tapasztalataikat, tudományos közleményeknek adnak helyet kölcsönösen
kiadványaikban."
Igaz, korunk ellentmondásokkal telített, ezt azonban - az előbb leírtak szellemében - mi is szeretnénk feloldani. Az emberiséget talán még soha nem fenyegette annyi megpróbáltatás. Megméretünk. Az összefogásra még soha nem volt ennyire szükség. Mi is igényeljük a párbeszédet. Mi
is valljuk és hisszük, hogya dialógus el nem választ, hanem összeköt.
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Céljaink. "Kora reggel, ha halli,k a hívó szó, indulj és segíts! Ha késő este riaszt a hívás, fáradtan is kelj fel! Tétlen és közönyös soha ne maradj!" (Böráchot 82ja).
Isten az embert önmagához hasonlónak teremtette. Azért, hogy halandó léte ellenére a jelenben élve koráért és a jövőért munkálkodjék. Teremtsen újat, hozzon létre szellemi és fizikai aJkotásokat. Kreativitásából adódóan tegyen különbséget szent és profán, jó és rossz között. A választás iránti vágy, a választóképesség birtoklása az ember lényegéhez tartozik.
Évezredek kifejlesztette érzékenység irányít bennünket a közös útra, melyen együtt haladunk
híveink kel, testvéreinkkel, embertársainkkal. Tanítjuk:
- Istent és rajta keresztül az embereket szereti az, kinek szívében megfogan a segítőkészség esirája. Kinek érzékenyen reagál a lelke napjaink kavargó forgatagában is. Aki affinitív, s veleszületetten, vagy neveltetése miatt együtt izzik korával és az örök értékű eszmeiséggel.
- Istent és rajta keresztül az embereket szereti az -lett légyen a felszabadulás utáni generáció
szülötte, vagy idősebb korosztály tagja ~, aki együtt érez a negyvenes évek szenvedéseit átélt
magáramaradottal. Aki szeretettől átitatott bizakodást teremt a törtszívűek körében. Aki nevelő, oktató szóval évezredes tanításainkat is hirdeti gyermekei vagy unokái előtt.
- Istent és rajta keresztül az embereket szereti az, aki kora reggel és késő este közönytől mentesen tettre kész. Aki közösségünk holnapját saját jövője részeként is tekinti, aki a jelen munkálódását látva, bízva bízik alkotónkban, az Úrban, sorsunk irányítójában.
Keressűk és ápoljuk megszerzett kapcsolatainkat és erősítjük azokat a szálakat, melyek összekötnek bennünket: katolikusokat és zsidókat.
Mindennapunk optimizmusra jogosít. A zsinagógáinkban zajló aktív hitélet, a megújuló valláskultúra és vallástudomány, tevékenyen működő intézményeink sora, mind-mind a jövő egyegy lehetősége. Törekszünk, hogy a mózesi szellem forrásra találjon, hogy tanítással olthassuk
a tudásra vágyók szomját. Hirdetjük vallásunk emberségét, erkölcsiségét, szilárd istenhitét.
A XIII. században, Spanyolországban élő kiváló tudós, Náchmánides levelet küldött távolban
tanuló fiának. E levél köznapi imakönyvünk liturgiai olvasmánya: "Minden szavadat halk áhítattal ejtsd ki, szemedet a földre szegezd, de a szíved a Magasságot keresse".
E több évszázados tanítás a messzeségből hozzánk is szól. Biztonsággal, hűséggel, szorgalmas
munkával éljünk itt, a földi valóságban. De hitünk a Magasságokat, a Világ Alkotóját keresse.
Ha Istent keressük, megtaláljuk teremtményét, az embert is. S ha az embert szeretjük, e szívből
jövő s tanításainkból fakadó érzelem Istennek is tetsző.
Hit, becsületes élet, szorgalmas munka és a közös együtt-élni akarás: ezek a legfontosabb elvek, célok, amelyek a magyar zsidóság teológiai alapjait, s egyben célkitűzéseit jelentik.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kézirataikat 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 megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze
tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadóórák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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H EG.EOOS GÉZ~

A kiterjedés metafizikája
Határtalan felől határtalan felé
nyujtázik el formák körül formátlanul
hármas kiterjedésben érzékelt terűnk,
és végtelenből végtelenbe áradó
a szűntelenség, melyet odakint az ész
időnek mond, mig lelkünk idebent
tartamnak él át, ameddig a földi lét
lemérhető és számmal kifejezhe'tó
mértékegységeket képes koholni
számlálhatatlan közt a megszámlálható
körülhatároltaknak - ez az amit élünk.
Élet előtti Js élet utáni közt
tér és idő tört számmal, hányadossal ki nem mondható
paránya: pillanatnál rövidebb,
milimikronnál rövidebb
kiterjedésben éljük át a végtelent;
egy megélt perc egy pontnyi földi téren
sem kevesebb a számokkal nem mérhető
határtalannál. amelyet az idegek
sejtjeibe rejtőző emberész
amúgy sem érhet át. - Egyetlen pillanat
egyetlen ponton ugyanolyan folyamat,
akár maga a lét: egy röpke gondolat.:
egy férfiajktól női ajkhoz vezető
egyetlen csók, vagy egy kép, egy zene,
egy emberséges közéleti eszmerend
saját-élményünkké teszi a végtelent,
mert közben mi magunk vagyunk a végtelen:
mind ami volt - az ok, s a lesz - az okozat,
és ami van - azonos enmagával,
s tartalma lesz a szűkös értelemmel
valóban fel sosem fogott valónak.
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

SCHEIBER SÁNDORRAL

Háromszor találkoztunk, amíg sor került erre
a beszélgetésre. Először a Rabbiképző Intézet
direktori szobájában, napi feladatokkal zsúfolt hivatali időben, délelőtt tizenegykor. EIkérte irásban is megfogalmazott kérdéseimet.
hogy odahaza alaposan áttanulmányozhassa
őket; nem akar hevenyészett, felületes válaszokat adni- mondta.
- Egyébként sem vagyok jó interjúalany
fűzte hozzá-, nem is igen szoktam kötélnek
állni. De a Vigilia magas szinvonala. hallatlan
nyitottsága lefegyverzett. Az az őszinte partneri hozzáállás, ahogy az ateistákkal vagy a
más vallású tudósokkal, művészekkel szót ért
és vitatkozik, komoly eredmény s óriási tekintélyt kölcsönöz alapnak.
Második alkalommal, amikor ismét hivatalában kerestem fel, már elolvasta a kérdéseket.
Rezignáltan fogadott.
- Nézze, a kifejezetten tudományos jellegü
és az általános emberi vonatkozású témákban
elmondom a véleményemet, de a teológiát
hagyjuk a szakemberekre.
Egyetértettünk. Így került sor harmadik találkozónkra, immár a lakásán, a K ülső-J ózsefváros egyik megviselt bérházában. Dolgozószobájába lépve először a hatalmas tölgyfa
könyvespolcon akadt meg a szemern. Főúri
kastélyokban állhattak ilyen szépen faragott.
stilusos könyvállványok. Mint kiderült. Scheiber Sándor 1945 tavaszán találta a polcot
- elemeire szed ve a szomszédos Teleki téren.
Hazahozta, összeszerelte
a szeba disze azóta.
A felszabadulás fordulópontja többször is szóba került beszélgetésünk során. Nem sokkal
előtte, 1944 szilveszterén gyilkolták meg édesanyját a nyilasok; 45 tavaszán kezdte tanári
munkáját a Rabbiképző Intézetben. Számára
- és a magyar zsidóság számára
1945-ben
kezdődött, történelmi léptékkel mérve is, az
igazán- szabad élet.
- A nácizmus okozta döhhencth/flj{olocsúdm
Adorno azt állította, hog» Auschwitz után IICI/7
lehet töhh,; versct irni. Pilinsrk r Jállos szcrint

- egész koltészete ezt tanúsitja -- nem lehet már
úgy verset irni, mint annak előtte, a borzalomnak he kell épülnie a sejtjeinkbe, hogy még egyszer Ile istnétládhcssen meg. S lehet-e hinni
Auschwitz, Dachau, Buchenwald pokla után?
A zsidoságot oly sok megpróbáltatás, szenvedés
érte a ll. világháború előtt és alatt, hOKY ez a
kérdcs természetszerűen fölmerül az emberben ..
Kadlccova, a csehszlovák egyházügyi hivatal
egykori elnöke a Paulus Gesellschaft emlékezetes összejövetflén, a hatvanas években a keresztény marxista párbeszéd nyitoűlésén azzal
kezdte beszédét, hogy ő mélven hivő zsidó volt,
dc a lágerben elvesztette a hitét . . .
Az irodalomban, különösen Amerikában,
gyakori ez a téma. Főleg amióta a televízió bemutatta a négyrészes Holocaust cimű filmet.
Óriási az érdeklődés, pró és kontra jelennek
meg a kűlönböző alapállású könyvek, tanulmányok. A Judaism című zsidó folyóirat ez évi
első számában két idevágó könyvet ismertet.
Az egyiknek a szerzője Berkovicz, s a címe: Istenne/ a pokolban, A másikat egy bizonyos
Brenner írta: /-lit és kételkedés a Holocaust túlé/ifihen. Ebben van egy statisztika, mely szerint a vallásos zsidók 48 százaléka megtartotta
hitét a haláltábor után is. Ez az arány persze
országonként, társadalmi csoportonként változó, hol magasabb, hol alacsonyabb.
Dc annak, aki megélte a szörnyűségeket,
nincs szüksége felmérésekre. Emlékszem, engem 1945 nagy ünnepein, tehát Újévkor és az
Engesztelő napján meghívtak Pécsre prédikálni, olyan kőzősségbe, ahová az életben maradt
zsidóknak is csupán a töredéke tért vissza. Az
ottani elöljáró azt kérte tőlem, hogy jól mossam meg a hivek fejét, mert nem járnak templomba. "Ha erre van szükség, akkor nem alkalmas személyhez folyamodtak, én erre nem
vagyok képes feleltem.- Nekem magamnak
is éles dialógusom van Istenne!. Édesanyámat,
az ártatlan, tiszta asszonyt megölték; ezt, ha
az eszemmel esetleg belatom is, a szívemmel
nem tudom Isten akarataként elfogadni. Csak
azt igérhetern, hogy a saját problémáirnat és a
mások problémáit viszem a szószékre." Ma is
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hiszem, hogy helyesen cselekedtem. A hit gyakorta együtt jár a kétkedéssel, gondolom,
nemcsak a zsidóknál, a keresztényeknél is.
- Csakhogy a keresztényeket nem érték
olyan fizikai és lelki megrázkódtatások, mint a
zsidókat . . , A két vallás közti választóvonalat
egyébként Jézus húzta vagy húzza meg. Érdekelne, milyen nézetek élnek a modern zsidó gondolkodákban Jézus alakjáról? A zsidó teológiában ·az utóbbi években megélénkült a figyelem
Jézus személye és tanítása iránt. Sok zsidó val/ja. hogy: nem hiszek őbenne, messiási voltában,
de hiszek abban, amit tanított . . .

- Az első zsidó tudós, aki Jézusról írt, Joseph Klausner volt, a jeruzsálemi Héber Egyetem történész professzora. Héberül írta meg a
könyvet, de később számos nyelvre lefordít ották, magyarra is. A magyar kíadásból, sajnos,
hiányzik a tudományos dokumentáció. Klausnert heves támadások érték zsidó részről, amiért ő Jézusról pozitív értelemben mert nyilatkozni, s több tekintetben is mellette voksolt.
Ma ez már általános, jó példa rá Vermes Géza
könyve, a Jézus, a zsidó. Történeti bizonyítékok hiányában sem kétséges, hogy Jézus élt.
A hagyomány nagyon makacs, erős - és nagyon megbízható. Ahogyan Mózes létezéséről
sincs tudományos bizonyítékunk; de a Mózes
öt könyvében és a későbbi iratokban lefektetett hagyomány valódiságában nem lehet kételkednünk. Már korábban bizonyítást nyert,
hogy mindazt, amit az evangéliumok Jézus tanításaként közölnek, igazolni lehet a zsidó irodalomból. Strack és Billerbeck ötkötetes magyarázatot írtak az Újszövetséghez Kommentár az Újtestaméntumhoz a Talmudból és a
Midrásból címmel. Kimutatták, hogy Jézus
minden fordulatához, tételéhez megfelelő párhuzam található a hagyományos irodalomban, tanításai tehát tagadhatatlanul mutatják
zsidó származását és létét. Ezt egyébként
1894-ben írt doktori disszertációjában már
Helier Bernát is érintette. Az evangéliumi parabola viszonya az aggádához című dolgozatában
néhány példázatáról bizonyította, hogy szinte
minden ízükben zsidó forrásból erednek.
- Jézus zsidó származása, tanításainak egyetemes etikai értéke talán közelebb visz bennűn
ket a párbeszédhez, amely nemcsak hivők és
ateisták, katolikusok és protestánsok, hanem
keresztények és zsidók között is felette kivanatosésfontos. Vannak-e esélyei, sha igen, melyek
a kilátásai ennek a dialágusnak ?
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- Engedje meg, hogy erre nagyon röviden
válaszoljak. Én nem bízom pusztán a párbeszédben - semmilyen téren. Vajon meggyőz
zük-e egymást saját érveink igazságáról? Bebizonyítjuk-e a másiknak, hogy amit állít, képtelenség? .. Szerintem nem párbeszédre van
szükség, hanem tettekre. Hadd említsek példaként egy szent embert, aki nézetem szerint a
legtöbbet tette a katolikus egyház vallási, erkölcsi, politikai nyitásáért : XXIII. János pápát. Kivételes egyéniség volt, szerénységével,
emberségével, a tett erejébe vetett bizodalmával Jézus hű tanítványának bizonyult. Ha valaki, ő igazán tudta, hogy a dialógus kevés, a
változtatni és változni akaráshoz cselekedetek
kellenek.
- Én úgy gondolom, hogy a párbeszéd is lehet
tett. hiszen egymás szándékainak megismerését. társadalmi, emberi közeledésünket szolgálja. Persze nem szabad, hogy szócsépléssé fajuljon ... Talán nem tévedek, ha azt mondom,
hogy a dialógus egy nélkülözhetetlen formájából, a tettekre, a munkára épülő szakmai kapcsolatokból alakult ki az Ön barátsága is a
nemrég elhunyt néprajzkutatoval, Bálint Sándorral.

- Barátságunk 1945-ből datálódik, LőW Immánuel tiszteletében találkoztunk. Bálint Sándor utolsó nagy könyvében, A szögedi nemzetben vall róla, magasra értékelve zsidó folklorisztikus munkásságát. Az általam szerkesztett
s 1947-ben megjelent Lőw-ernlékkönyvről a
Tiszatáj-ban írt tanulmányt, amelyet A hagyomány szolgálatában című posztumusz kötetébe
is felvett. Így kezdődött, s a vallási néprajzzal
folytatódott. Ö már 1938-ban könyvet írt ebben a tárgykörben, majd kőzreadta a Karácsony. húsvét. pünkösd és az Ünnepi kalendárium cimű, felfedezésszámba menő nagy tanulmányait. Az egyes témákban hosszas levelezést folytattunk, hiszen igen sok keresztény
ünnepi formának zsidó eredete van. Bevallom,
én is törtem a fejem egy hasonló vállalkozáson, meg akartam írni a magyarországi zsidó
néprajz történetét, de ez a tervem meghiúsult;
széttördeltem magam, nem voltam olyan kitartó, mint Bálint Sándor. Az ő hiánya a néprajztudományban - pótolhatatlan. Könyveit
évszázadokig fogják forgatni, s ha lefordítják
néhányalapnyelvre, hamarosan kézikönyvvé
válnak világszerte.

- A tudós és személyisége nehezen választható ketté. Mégis, hadd kérdezzem meg: milyennek ismerte meg őt mint embert?
- A legtisztább jellemnek. Nem volt kétes
gondolata sem, nemhogy cselekedete. Az ellenségeit sem tudta gyűlölni. Pedig voltak ellenségei, ki tudja miért és honnan. De ő senkinek soha nem ártott. Azt hiszem, a halála napján kezdték őt igazán felfedezni és értékelni,
akkor döbbentek rá az ellenlábasai és irigyei,
hogy amit alkotott: monumentális. Mert hitt
benne, értett hozzá - és mert semmilyen csábítás, riogatás nem térítette el kitűzött céljaitól.

- Professzor úr is említette, hogy kutatási területe ebben-abban érintkezett a Bálint Sándoréval. Már az 1930-as években irt etnográjiai
tanulmányokai. ugyanakkor behatóan foglalkozott orientalisztikával, kultúrtörténettel, irodalomtörténettel is. Eddigi életművének foglalata
a Folklór és tárgytörténet cimű kétkötetes
munka, amelyben bibliai témákról, középkori
meseelemekrő/, zsidó népszokásokról adfolklorisztikus magyarázatot, a tárgyatörténeti motivumok vizsgálata során pedig Sztárai Mihálytól
KissJozsefig, Bornemisza Pétertől József Attiláig elemzi irodalmunk biblikus vonatkozásait.
Min dolgozik most, folytatja-e az említett munkát?
- Engem mindig egyenlő intenzitással érdekelt a magyar irodalom és a magyar kultúra,
másrészt a zsidó irodalom és a zsidó kultúra.
Ezek egymásra hatásának, találkozásának kutatásából születtek az én dolgozataim. Fontosnak tartom, hogy egy tudós több, de legalább
két területet behatóan ismerjen; csak így, az
összefüggések tanulmányozása révén alkothat
jelentőset. Foglalkoztatott, hogy különböző
korokban az írók, gondolkodók hogyan értelmezték a Bibliát. Meséket, mondákat, anekdotákat, példabeszédeket vizsgáltam, mert
ezek többnyire a két kultúra határmezsgyején
születnek. Persze nem mindegy, hogy az ember miként nyúl az anyaghoz és mit hoz ki belőle. Folklór és tárgytörténet című könyvem
megjelenése, 1974 óta is ezt a munkát folytatom. Több iró műveit elemeztem, köztük zsidó írókat is, abból a szempontból, hogyan jelenítik meg a biblikus témákat írásaikban.
Foglalkoztam Ujvári Péter munkásságának
zsidó folklorisztikus vonatkozásával ; a Magyar Izraeliták Országos Képviseletének idei
Évkönyvében hosszú tanulmányt közöltem
Kaczér Illés és a zsidó folklór kapcsolatáról.

Ujvári nevét ma már kevesen ismerik, holott
korábban roppant olvasott volt, hívei zsidó
Mikszáthnak nevezték. Nem tudom, Mikszáth mit szólt volna ehhez a titulushoz ...
Kaczér Illés neve kevésbé élt a köztudatban, ő
korán kivándorolt, előbb Csehszlovákiába,
Romániába, Angliába, majd Izraelben telepedett le. Zömmel ott jelentek meg regényei is,
köztük az a tetralógia, amelyben egy zsidó
család életét kíséri nyomon a reformkor Magyarországán; ennek a regénynek szinte minden lapján találunk érdekes zsidó néprajzi elemeket.
A közeljövőben Olaszországba utazom, mire ez az interjú napvilágot lát, már megtartottam előadásomat századunk néhány zsidó írójának folklorisztikus jegyei ről. Hatvany Lajos,
Fényes Samu, Pap Károly, Láng György és
Kálmán Márta munkásságát igyekszem bemutatni. Kálmán Márta könyve az idei
könyvhéten jelent meg, a századelő kassai zsidóságának életét ábrázolja igen érzékletesen.
Ha megélem, ebből az anyagból, a XX. századi magyar irodalom zsidó folklór-anyagából
kerekedik majd ki a Folklór és tárgytörténet
harmadik kötete.
Legalább hasonló intenzitással foglalkoztat
a Geniza is. Kairóban. egy X. századi zsinagógában gyűjtötték az elrongyolódott héber kéziratokat és nyomtatványokat, századokon át
gyűlt az anyag, majd hosszú ideig érintetlenül
hevert egy befalazott padlástérben. A XVIIIXIX. század folyamán több utazó hirt adott
erről az értékes gyűjteményről, néhány darabját el is juttatták az európai könyvtárakba. Az
igazi fölfedezés azonban 1896-ban történt,
amikor Schechtner Salamon, a cambridge-i
egyetem posztbiblikus irodalomtanára az
anyag nagy részét magával vitte Angliába, s
kiderítette, hogy jó negyedmillió héber kézirattöredéket rejt az a bizonyos padlás. Ebből
csaknem kétszázezer Cambridge-be került.
Ezekből a kéziratokból ismertük meg Palesztina középkori történetét, elfeledett krónikásokat, a középkori héber költészetet, jelentős
szerzők, Májmonidész és Juda Halévi eredeti
kéziratait. A pesti rabbi képző tanára, Kaufmann Dávid maga is járt Kairóban s mintegy
ezer kéziratot magával hozott, ez most a
könyvtárával és egész hagyatékával együtt a
Magyar Tudományos Akadémia Keleti Gyűj
teményének birtokában van. Velük foglalkozam 1939 óta. Volumen ét tekintve nem túl
nagy anyag, tartalmilag azonban rendkívül érdekes. Külföldön - Angliában, Franciaország-
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ban, a Szovjetunióban, az Egyesült Államokban - járva mindig izgatott, megtalálhatom-e
a Kaufmann-töredék kiegészítő darabjait, S ez
sokszor sikerült. Van olyan kézirat, amelynek
egyik lapja Budapesten van, a másik Londonban, a harmadik Oxfordban, a negyedik Leningrádban, és igy tovább. Erről a kutatásról
tavaly jelent meg könyvem Geniza Studies
címmel Hild~sheimben, illetve New Yorkban.
Hétszáz lap, s minden szöveg adalék a középkor zsidó gondolkodásához, történetéhez,
néprajzához. könyvkultúrájához, az áttérések-.
hez.
- A zsidók keresztény hitre való áttérésére
céloz?
- Fordítva: a keresztények áttérésére a zsidó vallásra. Volt egy korszak, a XII-XIII. század táján, amikor a Biblia és a héber nyelv reneszánsza miatt s a keresztes hadjáratok okozta kiábrándultság folytán európai keresztények - köztük klerikusok - tömegesen tértek
át a zsidó hitre.

ízben odanyilatkozott. hogy minden zsidónak
ezt az utat kell követnie érvényesülése, gyermekei akadálytalan előrejutása érdekében. De
nagy családregényében az Urak és emberekben hallatlan éleslátással, néprajzi elemek felhasználásával Írta le a' korabeli zsidó életet, s
ettől igazán jó, zamatos ez a könyv. Így válik
cáfolatává annak az elhamarkodott ifjúkori
nyilatkozatnak . . . Pilinszky költészetéből
annyira árad a katolicizmus szelleme. hogy
szerintem feltétlenül kijár neki a katolikus költő cím, még ha ő maga ezt nem tartaná is lényegesnek vagy pontosnak. Ezzel nem degradáljuk. csupán jellemezzük a művészetét.
- Az Országos Rabbiképző Intézet, amelynek Ön évtizedek óta igazgatoja. egyedülálló intézmény Kelet-Európában. Kérem, mutassa be
olvasóinknak az intézmény múltját , jelenlegi felépítését, működését . . .

- Intézetünk 1877. október 4-én nyilt meg,
tehát az idén múlt 105 esztendős. Egy nagy
áramlat konkrét lecsapódása volt a rabbiképző alapítása: szerte Európában és Ameriká- Az imént modern zsidó irók nevét említette,
ban évtizedek óta szorgalmazta a zsidó szelles ez feltételezhetően azt jelenti, hogy létezik mi vezető réteg. hogy a hivősereg művelt rabnem héber nyelvű zsidó szépirodalom is. Érdebikat kapjon. Olyanokat. akik ismerik a törtékes módon épp századunkban jó néhány katolinelmet, járatosak a kor szak- és szépiroImákus vallású irá tiltakozott az ellen, hogy őt kaban, a tudományokban, s doktori címet viseltolikus írónak nevezzék ; Pilinszky János egyenek. A budapesti intézet szerenesésnek mondnesen azt mondta, hogy ő nem kaiolikus költő,
ható abból a szempontból, hogy zömmel fiatal
hanem költő és katolíkus - a kettő közölt nagy' tanárokat választott, akik később a világ élena különbség. Zelk Zoltán mondta egy interjúnk
járó zsidó tudósai lettek. Bacher Vilmos akkor
kapcsán, hogy ő elsősorban magyar költő, de
volt 27 éves, később ő lett a Biblia és az aggázsidó ember. Ön szerint beszélhetünk-e zsidó,
da. tehát a zsidó folklór legjobb ismerője a vikatolikus, protestáns irodalomról, vagy - meglágon. Kaujinann Dávid 25 esztendősen érkekülönböztető jegyeket keresve - elégedjünk
zett Morvaországból Pestre, máig őt tartjuk a
meg, függetlenül a szerző és a mű világnézeti
zsidó tudomány egyik legzseniálisabb kutatóalapállásától, az írás immanens esztétikai mér- . jának. Zsidó családtörténettel, epigráfiával,
téivel?
művészettörténettel foglalkozott, s szinte minden területen jelentős eredményeket ért el. De
- A művek tárgyánál fogva szerintem igenis
később. már a mi tanítványaink közt is akadbeszélnünk kell zsidó vagy keresztény irodanak nagy nevek: Blau Lajos, akinek számos
lomról. Ha egy Író, teszem azt, katolikus, és a
monográfiájajelent meg óhéber könyv, a zsidó
katolicizmus egyes eszmei vagy gyakorlati jebűvészet tárgyköréből, vagy éppen a házasságlenségeit ábrázolja, akkor katolikus irodalmat
felbontás és a válólevél történetéről. Nálunk
művel. Legyen akár a lehető legkritikusabb saját vallásával, egyházával szemben. Móricz tanított Guttmann Mihály, ő később a Héber
Egyetem első Talmud-professzora lett s egyZsigmond például kifejezetten igényelte, hogy
maga kezdett bele egy nagyszabású Talmuda zsidó irók a zsidó élettel foglalkozzanak,
mert azt ők ismerik a legjobban. Kiss József enciklopédiába, de csak a negyedik kötetig jutott el. Természetesen az egész Talmudot kinem a balladáival alkotott maradandót. hanem azáltal, hogy hitelesen bemutatta azt a jegyzetelte, cédulái azonban a német megszállás alatt megsemmisültek. Heller Bernát kitű
zsidó világot, amelyből származott. amelyben
élt. Hatvany Lajos megkeresztelkedett, sőt egy nő arabista volt, emellett a zsidó és a magyar
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néprajzt ud om án yt egyforma sza kértelemmel
műve lte .

Egy tudo mán yo s intézet ra ngját a ha llgat ók
és a ta nárok egyűtt adjá k meg. Itt , Pesteri,
mindig kényesek vo ltunk az oktatás és a ku tatás magas szinvonal ára. Amikor 70 éves volt
az intézet, a nemrég elh uny t Gerhord Schá íem,
a kab ba la-t udo rn ány megal a pítója azt írta üdvözlő levelében, hogy a m íg meg nem nyi to tták
a Héber Egyetemet, addíg a pesti rabbí képző
vo lt a hébe r egyete m. Testv érint ézeteink. a bécsi, a berli ni, a bor oszlói, a varsói ra b biké pző
mind elpusztu lt, csa k a bu dapesti tá madt fel
I94 5-ben, legalább is itt , K ő z é p-K el et- E ur óp á 
ban . '

- A világháború alat t mennyi ideig
a k épzés?

sz űn e t e lt

- 1944. már cius 19-én kényszerültün k bezárni az int ézet et. A németek nek céljuk vo lt az
épülettel, itt akarták bere ndezn i az e lső magyarországi koce ntrációs tábort. M ár a meg- :
. szá llás na pj án hat almas ra bszá llító a utó k ho zták a pro minens zsidókat : gy árosokat . bank árakat, új ságírókat, ügyv édeker. de vég ül nem
ta rtottá k itt őket, han em tovább vitt ék a már
kész lágerek be . A' megszállás hón apj ai a latt'
h úszezer ember hull ám zott át a rabbi ké pzőn
- a ha lá l felé. Eic hmann t rop pantu l érdeke lték
a hébe r és j udaisztikus m űvek , el a ka rta szá llítatni a könyvtárat Németországba, de már késő n fogott a terv rncgval ósitá s ához, csak a történeti sza k egy részét sikerült elvitetnic . T ájékozott ember volt , mert az int ézetben fellelhet ő értékes tö rténeti könyveket ka parintotta
meg . Mi volt a célja vele? Zsidókutat ó intézetet k ívánt alapítani, s ehhe z a magyar zsidóság
tö rténetére is szüksége volt .
A z intézet 1945 ta va szán nyílt meg újra, én
1950- ben veit em á t az igazgatói posztot. Mi-

vel, mint emlí te ttem , a többi kelet-európai intézet elpusztult, m űk őd é si terület ünk kibő
vült. Jelenl eg a Szovjetuniób ól, Csehszlová kiábó l, Kelet-N émetországból és Bulgáriából is
vanna k növend ékeink . A hallgatók száma
hú sz, a kép zési idő hat és fél év.•Azelőtt volt
a lsó ta nfo lya munk, ami gimnáziumi érettségit
adott; most csa k a teológiai stúdium folyik , az
e lő bbi o kta tás funk cióját a Zsid ó Gimnázium
vett e át. A miénken kívül Európában még
négy rabbiképző működik : egy-egy Franciaorsz ágban és Olaszor szágban, Angliában pedig k ett ő , egy kon zervatív és egy reform. '
. A pesti inté zet felel ő ss ége ennek megfelelően
ó riás i, de helyt kell állnunk, tartanunk, vagy
ha lehet, emeln ünk kell az eddigi színvonalat
- elmélyíteni a hagyományok, a zsidó irodalom , de k ülönö sen a Szentírás ismeretét.

A Szen/ írás mindhárom beszélgetésünkön
szóba k eriilt. Bibliai idézett el - Izajás könyvének egyik passzusá val - felelt S cheiber profeszszor arra a k érdésemre is, vajon a zsidóság mik orra várja és hogyan k épzeli a M essiás e/jövetelét. ,,Az már a béke ideje lesz - mondta. A vessző, amely Izáj törzsökéből f ak ad, nem
aszerint ítél majd. amit lát és hall. hanem igazságot szalg áltat az alacsony sorúak nak, m élt ányos ítéletet hoz a föld szegénye inek . Akkor
egyiitt lak ík a farkas a báránnyal, és a párduc
együtt tanyá zik a gödölyé vel. A csecsemő nyugodtan já tszadozhat a viperafé szek nél, s az áspiskígy ó üregébe is bedughatja a k ezét . S ehol ,
nem ártanak és nem pusztítanak. mert a föld
úgy tele lesz az Úr ismereté vel. mint ahogy betöltik a vizek a tengert . . . S zerintem , szerintiink <n ézzen körü l a világban - ez az idii még
nem érk ezett el."
BÁLIN T B. ANDRÁ S

GÖMÖRI GYÖRGY VERSEI

Teilhard olvasásakor
Az ásványiságból kifeslik, áttör
a vegetatív lét egén,
átkel az ál/at-vaksors hegygerincein
és egyre följebb. Mig végül ki/ép
gond-gubójából; teljességre-érett
formában akkor megmutatkozik
a kozmosz-ember.

Mern/ing-kép
a gdanski múzeumban

Igen, nem
Öregember hát nehezen emlékezik
igen mindig tisztelte a törvényeket
nem nem szerette az t a munkát
igen dehát az volt a beosztása
nem soha nem lógott a munkahelyén
igen az ál/am megkövetelte hogy
nem nem soha meg nem pofozott senkit
igen benne volt a szabályzatban hogy verni tilos
nem később már nem is nagyon gondolt a munkára
igen esténként ittak meg kártyáztak
nem sohasem érzett faji gyűlöletet
igen hát mi lenne normális átlagpolgár
de a parancs a parancs a parancs az PARANCS

a végösszeg 250 OOO (ember)
de lehet hogyl több
lehet hogy kevesebb
ahogy öregszik úgy felejt (az ember)
nicht war?
kit érdekelnek már a részletek
hol volt hol nem volt
volt egyszer egy lengyel falucska
sobibor
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Krisztus a torló égen
át ívelő szivárvány
tetején ül és ítél lába a földgolyón.
Jobbra tőle a szentek ,
s az éppen-üdvözültek,
kik frissen ondolálva
előbújtak a sírból,
s áttetsző üveglépcsőn
haladnakfölfelé.
Balra a kárhozottak:
kicsavart végtagokkal
vagy éppen fejreállva
hu/Inak a sziklamélyben
fortyogó rőt pokolra.
Középen vértes angyal.
Mérleget tart kezében:
a serpenyőt lehúzza
egy jámbor üdvözült,
s hiába dobja testét
(mint rúdugró a lécre)
a másik serpenyőbe,
akit a bűne húz.
Az arkangyal nyugodt.
Arcán izom se rezdül.
Mini molnár, kinek tisztje,
hogy kimérje a lisztet,
ő embereket mér le
a végső őrletésre.

SZÁRAZ GYÖRGY

EGY INTEItJÚ NYOMÁBAN

Másfél éve múlt, hogy az izraeli Új Kelet riportere megkérdezte: ha I976-ban meg nem írtam volna Egy előítélet nyomában című tanulmányomat a magyar antíszemitizmus történetéről, vajon
ma megírnám-e, és ha igen, úgy Írnám-e meg most, mint annak idején?
A kérdés vonatkozhatott a visszhangok keltette jó vagy rossz érzéseimre, de talán arra is: nem
befolyásoltak-e valami módon az eltelt idő politikai eseményei s azok ilyen-amolyan hangulati
"begyűrűzései". A távlat azóta négy évről csaknem hatra növekedett, de most is csak ugyanazt
mondhatom: a könyvet megírtam akkor, és sajnálnám, ha csak ma kéne hozzáfognom. Válaszként született az egy tiszta és szép emberi-Írói megnyilatkozásra; Ember Mária Hajtűkanyar cimű könyvére gondolok, de igazából gondolnom kell másokra is, például Vas István memoárjaira. Azt hiszem, gyöngécske lett volna a kötetbe foglalt meggyőződés, ha bármilyen rossz reakció
megingathatta volna. Az ilyesmi inkább megerősíti az embert: nem hiábavaló, amit csinált. Tudásom - mind tárgyi, mind emberi vonatkozásban - valamelyest gyarapodhatott azóta, de a lényeg nincs alávetve a kedély hullámzásainak, mert a humánum és lelkiismeret szférájába tartozik. Meglehet hát, hogy ma jobban írnám meg azt a könyvet, de semmiképpen sem másként.
A kötet megjelenése után hosszú időn át valóságos levélözön zúdult rám, bel- és külföldről
egyaránt. Egyszer ki kellene adni ezt a levelezést. Félreértés ne essék, nem dicshimnuszokról beszélek. Nagyon sok levélíró - zsidó és nem zsidó - vitatkozott velem, hiányolt ezt vagy azt, okkal
vagy ok nélkül. De a nagy többség tisztességgel és tisztességet feltételezve. Találkoztam rosszindulattal is, persze, de ez nem okozhatott meglepetést; s azon sem csodálkoztam, amikor tapasztaltam : van, aki szándékosan akar félreérteni. Nem szerettem, ha valaki - zsidóként - rámlegyintett: mit tudhat egy gój a zsidóságról!, de azt sem, ha más valaki - nem zsídóként - úgy "döntött": biztosan azért "érdekel a téma", mert "részben vagy egészben" magam is zsidó vagyok.
Igazából csak egy magyar nyelvű amerikai lap kritikusa bosszantott fel, ő viszont alaposan.
Elismeri ugyan a jó szándékot, de utána megállapítja: " ... amikor az utolsó fejezethez ér a
könyv, Hirtelen változik a stílus; történetírás helyett egy személyes szubjektív élményleírást kapunk. Az I944-es események leírása hiányzik, és az olvasó egyetlen adatot sem kap arról, hány
munkaszolgálatos pusztult el ... hány zsidót indítottak útnak a magyar hatóságok Auschwitz felé ... És megint jön a rosszízű mentegetőzés; többek között egy helyen azt írja ... hogya keretlegények a magyar nép gondosan kiválogatott alja volt."
Hitem szerint a könyvből ki kellett derülnie: célom az előzmények - egy tragikus történelmi
folyamat - nyomon követése volt. Annak vizsgálata, hogy mi vezetett az l 944-es szörnyű esztendőhöz, ami a magyar zsidóságnak a véres tragédiát, nekünk pedig a szégyent hozta. Az iszonyú
"végeredmény" általában és - annak, aki nem röstell könyvek után nézni - részleteiben is eléggé
ismeretes. A történelmi előzmény jóval kevésbé. A könyv tehát főként erről szól, s ha egyáltalán
hasznosnak nevezhető: ilyen értelemben az. És nem fér a fejembe, miért "rosszízű mentegető
zés", ha a gyilkosokat népem aljának nevezem. Vállalnom kéne velük a közösséget a magam és az
összesség nevében? Eötvös és az emancipácíóért küzdött reformnemzedék nevében? Az 1944
után született új generációk nevében is? Vajon végiggondolta a cikkíró, hogy mit akar rámkényszeríteni?
És mit kezdjek ezzel a mondattal: "A legízléstelenebb adalék ... amikor Sz. Gy. a románokat
akarja befeketíteni, hivatkozással egy vasgárdista tábornok kegyetlenkedéseire", Valljam be töredelmesen, hogy a könyv elején, középkori pogromokat emlegetve, az angolokat, franciákat
akartam "befeketiteni"? Soha nem tagadtam, le is írtam, hogy a célom kettős volt: megadni a tő-'
lern telhető elégtételt a magyar zsidóságnak - ebből is következik, hogy a hang helyenként valóban "személyes" és "szubjektív" -, s ugyanakkor védekezni a "fasiszta nép" vádja ellen anélkül,
hogy t~adni vagy kisebbíteni próbálnám a felelősséget. Igen, írtam a Hlinka-gárdístákról, usz-
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tasákról, vérengző tábornokokról - de nem mondtam, hogy azonosak a szlovák, horvát, román
néppel. Külön "alfaj" ez, együtt a magyar pártszolgálatosokkal és bármely kor bármilyen vallású, bármilyen nemzetiségű gyilkos söpredékével. S ha már itt tartunk: azok a bizonyos középkori franciák vagy angolok "fasiszta nép" voltak, s a nyugatról menekülő maradék zsidóságot befogadó magyar állam népe "antifasiszta"? Aztán egyszerre valamely ismeretlen tényező hatására
elkövetkezett a szerepcsere?
A kritika írója - akarva-akaratlanul- két legyet üt egy csapásra. Zsidó olvasóját figyelmezteti,
hogy nacionalista-soviniszta rágalmazóval van dolga, s ha hinni talál nekem, manipulatív mesterkedes áldozatává válik. Ugyanakkor fölingerli a nem zsidó olvasót, aki - félek - sértettségében már nem is a cikkíró iránt érez dühöt, hanem rovásomra kárörömöt l kellett ez neked?
Igen, kellett. Próbáltam a könyvben felvázolni, milyen szerencsétlenül alakult 1945 után az
olyannyira szükséges tisztázás dolga: agyonhallgatás, bután taktikus "lsten békéje" következett,
a sebek gyógyítása helyett a nyílt sebek eltakarása. Ennek az egészségtelen légkörnek - amelyben
természetszerűleg tovább erősödött a "fasiszta nép" teória - következménye lett, hogy kialakult
a szívós közhiedelem: ez a téma tabu. jobb nem feszegetni. S ebben egyes zsidók és nem zsidók
valósággal egyezségre léptek; pedig sértő volt mindkét irányban, és nemcsak oktalan, de veszélyes ís. Nos, ezt a tabut törte meg a könyv, s kiderült, hogya tabu nem létezik. Ilyen értelemben
persze hogy szenzáció volt írásom megjelenése, s bizonyára igen sokan pikantériát szimatoltak
benne. Ezt nem szerettem. A téma nem "pikáns", hanem tragikus - és nemcsak a zsidók, de a
nem zsidók számára is.
A könyv megjelenése után hónapokon át sorra kaptam a meghívásokat honi és külföldi ankétokra, konferenciákra. Három ízben kényszerültem elhárítani külföldi filmes és tévés stábok
ajánlatait. Bevallom, volt ebben némi óvatosság is: távoli vágóasztalokon könnyen visszájára
fordítható a szándék. De hogy nem akartam sem előadóként, sem interjúalanyként "karriert"
csinálni, annak legfőbb oka: sohasem hittem s ma sem hiszem magam a téma szakértőjének.
Megtettem, amit kötelességemnek éreztem, s ezzel elvégeztem a dolgomat, a többi másokra tartozik. Úgy éreztem, mind magamat, mind a munkámat lefokozom, ha "szakemberként" illegetem magam a nyilvánosság előtt. Nem akartam, hogy bárki is higgye: .aneglovagolorn" a lehető
séget, élni, sőt megélni akarok belőle.
Válaszoltam az Új Kelet riporterének félig kimondott kérdésére is: nem zárkózhatom el attól,
hogy a múltat össze ne kapcsoljam a jelennel. Mert bármilyen kicsiny részlete a történelemnek
az, amivel könyvemben foglalkoztam, bizonyos Ieszűrhető tanulságok akár általános érvényűek
is lehetnek. Az izraeli újságíró megkérdezte: nemzetiségnek tekintem-e a Magyarországon élő
zsidóságot, vagy ha nem annak, akkor minek? Becsületesen hozzátette, a kérdést "rázósnak"
szánta, ha úgy gondolom, ne válaszoljak. Bevallom, zavarba hozott, mert ha kényesnek nem is.
de eléggé bonyolultnak érzem a dolgot. Ő kimondta a maga meghatározását: "speciális helyzetben élő kis nemzetiség". Igen, a speciális helyzet. Hiszen ha az országban egy tömbben élő, egy
nyelvű nem magyar közösségekhez - szlávokhoz, románokhoz, németek hez - hasonlítok, akkor
nem találom a nemzetiség kritériumait: hiszen szétszórtan élő, magyar nyelvű és kultúrájú emberek csoportjáról van szó. Mi az összekötő kapocs? A vallás? Akkor nem tartoznak ebbe a csoportba a más vallásúak, az ateisták? Vagy az egykori kirekesztésből táplálkozó szolidaritás, a
tradíciók, a szenvedések és gyász összetartó ereje? Erős kapocs, bizonyosan. De nemzetiségi jellegű? És nem szül-e végső soron egészségtelen ön-kirekesztést, sőt: előítéletet szülő előítéletet?
Amellett úgy tudom, a nemzetiségi hovátartozás kérdése még Izraelben sem tisztázott egészen,
legalábbis ebben a vonatkozásban. Elismerik-e ott zsidó nemzetiségűnek azt, aki itt annak vallja
magát, de vallását tekintve katolikus vagy református? S ha a vallás egyben nemzetiségi kritérium is: zsidó nemzetiségűvé lesz-e az, aki áttér a zsidó vallásra?
Én nem tudok elfogadható tudományos meghatározást kiagyalni. És bevallom, eléggé visszatetsző számomra a hírhedt egykori "probléma": faj-e a zsidóság vagy felekezet? Úgy érzem, ez a
kérdés a lelkiismereti szabadság szférájába tartozik. Bármilyen teóriát próbálunk kiagyalni, sántítani fog. Csak annyit tudok mondani, amennyit könyvem befejező részében is mondtam: miért
ne tarthatná meg, miért ne vallhatná magáénak valaki a magyar nyelvvel. kultúrával egyidejűleg
a több ezer éves zsidó kultúra kincseit, s miért ne vállalhatna az ősök emlékét anélkül, hogy bármiféle tudathasadásos állapotba kerülne? S hogy ennek a - ha tetszik: kettős - kötődésnek dol-
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gát Ő maga nemzetiségi, vallási vagy egyszerűen családi-tradicionális alapon tisztázza önmagával: ez elsősorban - és talán kizárólag - őrá tartozik.
Az izraeli tudósító következő kérdése ez volt: van-e ma Magyarországon zsidókérdés? Hozzátette azt is: Izraelben általában úgy vélekednek: van. Csak azt válaszolhattam : szerintem nincs.
Magyarországon zsidókérdés mint valóságos és megoldásra váró politikai-vallási-társadalmi
probléma, csakugyan volt a felvilágosodás és a reformkor idején. Ez megoldódott a polgári-egyházi emancipációval 1867 után. Valóságos - az ország gazdasági-társadalmi kérdéseivel összefonódó - gond volt a XIX. század 70-es éveitől a menekülő keleti zsidóság mind gyorsabb ütemű
bevándorlása; s noha ezt lovagolta meg az egyidejűleg kialakult politikai antiszemitizmus, mint
valóságos gond, igazából megszűnt a bevándorlás csökkenésével s a letelepült tömegek beilleszkedéséveI. Amit ezen túl zsidókérdésnek neveztek és állítottak: már manipuláció volt, bűnös politikum, amely zsidótörvényekhez, majd az I944-es borzalomhoz vezetett. Ha ebből indulok ki,
csak azt mondhatom: Magyarországon ma sem valóságos. sem manipulatív formában nincs zsidókérdés. Van viszont cigánykérdés, amely mind gazdasági, mind társadalmi vonatkozásban megoldásra vár.
A riporteri kérdés mögött persze ott van a másik. a ki nem mondott: van-e ma antiszemitizmus Magyarországon? Természetesen azt kell mondanom: van. Könyvemben sem tagadtam. Az
előítélet szívós dolog. Élnek még a fertőzött nemzedék tagjai, s a fertőzés bizonyos mértékben át
ís öröklődik. Leküzdéséhez idő és főként nyílt beszéd szükségeltetik. Az 1945 utáni "tabu-politika" mellett volt azért egyéb is: a mai Magyarország mindenkor és következetesen elhatárolta
magát a bűnökért felelős rezsimek től. A bűnösökkel- és főként a gyilkosokkal- való leszámolás
kevés helyen volt olyan következetes, mint nálunk. Itt sohasem került szóba az ilyen jellegű bűn
cselekmények elévülésének lehetősége; a felelősségre vonás elöl csak azok menekülhettek, akik
külföldre mentek vagy sikerült álcázni uk magukat. S a zuglói nyilasház gyilkosainak pere a bizonyíték, hogy a hosszú évekkel később leleplezettek sem kerülhették el a számadást. De ami mindennél fontosabb: nálunk nincsenek megtűrt újfasiszta csoportocskák. provokációk, merényIetek ; uszító firkálmányokkal pedig, ha találkozhatunk, ez többnyire legméltóbb helyükön, a nyilvános vécékben történhet. Ma ebben az országban nincs az antiszemitizmust támogató, vagy
akár csak "néma cinkosként" eltűrő politika, táptalaj híján az előítéletek gyökerei sorvadóban
vannak. S ha nem is volt egészen igazuk a könyvemben említett vidéki egyetemünk fiataljainak,
akik a folyóiratban megjelent változatot a mának semmit sem mondó történelmi stúdiumok világába utalták - mégis hiszem, hogy ajövőt ők képviselik. Persze nem arra a "kegyelmi állapotra"
gondolok, amit a boldog tudatlanság biztosít az ifjabb nemzedékeknek.
Nemrég olvastam egy rövid novellát. Kicsi öregasszony haldoklik odahaza. az eltartója ápolja. Jön a körzeti nővér injekciózni; sztereotip gügyögés, érezni mögötte a fásult szakmai közönyt. A jobb kar vénái már tönkrementek a sok szúrkálástól.ia bal kar következik. Ahogy felgyűri a nővér a hálóinget, elálmélkodik a ráncos, öreg bőrön sötétlő számok láttán: jé, a néni mit
ki nem talált. a karjára tetováltatta a személyi igazolványa számát. .. Egyetértést keresve fordul
az eltartó felé, de "kecses mozdulata" amannak "súlyos, merev nézésébe" ütközik. Értetlenül pillog, s amikor a férfi szeme "lassan résnyire szűkül", rémülten táskájába dobja a fecskendőt és
menekül...
.
Érezhető: ez nem kitalált történet, élményalapja van. És csakugyan érdemes eltöprengeni rajta. Hogy vajon az érzéketlenség jele-e vagy csak a tudatlanságé, amikor egy fiatal ember a koncentrációs tábort idéző .Háftling-szám" láttán csak a személyi igazolványra tud gondolni? Középiskolás diák nyilatkozott nemrég nosztalgia-ügyben a tévé képernyőjén: ő a középkorban
szereme élni, mert akkor mindig táncolhatná az olyan szép régi ráncokat, mint a tangó meg a keringő. És az osztálytársak gyűrűjéből sem csattant föl a nevetés. Bizony ezek a gyerekek .falvédő-szővegnek" vagy jobbík esetben "költői gondolatnak" minősítenék a mi füiünknek oly baljós
csengésű mondatot : A munka szabaddá tesz! És ez nem külön nem-tudás, hanem része az elszomorító általánosnak : a történelmi tudat - és vele a nemzeti önismeret .: zavarainak. És nem segít
a "súlyos, merev nézés", a szem "résnyire szűkülése" - ám pár csöndes mondat ott, a haldokló
ágya fölött, talán komolyabb történelmi stúdium lehetett volna annak a fiatal nővérnek, mint
. könyvtárra menő "kötelező olvasmány".
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Világszerte túl sok a baljós jel, az előitéletek is - úgy látszik, ha nem is az antiszemitizmus viszonylatában, de hasonló érvelések alapján - újratermelődnek és természetük szerint kontra-elő
ítéleteket szülnek. Veszélyes új mítoszok vannak kialakulóban a világ különböző pontjain, közel
és távol. Jós nem vagyok, s görcsösen remélni akaró optimista sem. Mégis: ha nem reményked'nék, nem tudnék dolgozni. Az ember tegye meg, ami telik tőle. Az Előítélet-kötetet annak idején
ilyen erőfeszítésnek szántam.

KUTAS KÁLMÁN VERSEI

Különös ruha

Miértek

Istenadta ruhád a szenvedésed Eleinte sehogysem illik rád -:
túl nagyde belenősz ha békén viseledRáteszi Isten megáldó kezét
és néked arra erőt ád,
hogy végül úgy viseld
mint ünneplő ruhát.

A MIÉR TEK mögött rejlik: AZÉRTmit földi emberelme meg nem ért.
A MIÉRTEK nem-égő mécsbelek,
melyek mennyben meggyújtva fénylenek s ha majd kiszállunk a földi homályból:
aMIÉRTEK AZÉRTJEfelvilágol,
s amit a földön itt még meg nem értek:
lángolni fognak fen t millió A Z É R T E K.

A94-ik életévben
Idő kezén a mérhetetlen ásó -:
múló mindaz, mi maradónak látszó sok percsereg a sírom mélyre ássa ÉN már nem én, csak ÉNem foszló mása Halál néz rám derülten estelenten s ze IIe m v il ág világol két szememben.

Ebben a hónapban tölti be 94. életévét Kutas Kálmán
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költő.

Sok szeretettel köszöntjük.

HETÉNYI VARGA KÁROLY

,

EGYED ANDRAS O. S. P.

Egyed And rás piarista ta nár azo k közé tartozik , ak ik a szomorú e mlékű I944-es eszen d őbe n nem mulasztottak el tenni
vala mit a sz ö rny ű kegyetlenség. és a tömeggyilkosságok
mega kad ályozásá ra . Ez az "e l-nem-mulasztás", ez a " tenni valamit" azonba n korán tsem volt akkoriban olyan természetes. Ső t : kifej eze tten életveszé lyes vállalkozásnak m i n ős ü lt ; többen is életükk el fizettek azé rt, mert megkísérel ték üldözö tt honfitár saik életét megmenteni , szenvedése ike t
és megprób ál tatása ikat enyhíten i. Egyed And rás ismer te a veszélyeke t, mégis k ö zrem űk öd ött
nem csak egyes személyek tnentésében , de részt vett intézetek védelmének megszervezésében is.
A Gestapo ezért - több tár sával egy ütt - le ta rtóztatta . Ha kicsit körültekintőbb , " ügyesebb", talán elkerüli a találkozást a ném et titk o srend őrséggel. De szabad-e hibául felrónunk a tud ós paptan árnak , hogy nem eléggé járatos a kon spirati v sza bályok ismeretében?
Magyarorszá gon mintegy száz egyházi személyt - pap ot, szerzetest - vontak felel ő s ségre e mberm entésben, a ntifasiszta elle nállásba n való részvé telük miatt. Tö bbet közülük k ivégeztek , interná lta k, ő rize tbe n ta rto tta k . Az eddig felt árt ada tok szerint a k ül önb ö z ő kere sztén y egyházakból to vább i 150-200 klerikus folyta tott e rnberment ő, ellenálló tevék enységet úgy, hogy sike rült
kikerülniük a fas iszta terrorszer vezetek e lle nőrzésé t vagy megtorl ását. De a kadtak más kontrolltényezők is. Miel ő t t a pa pok egyálta lá n összeü tközésbe kerülhettek volna a náci te rro rszervezetekk el, má r szembe ta láltá k maguk at a hivat alb ól irán yitott közvéleménnyel.
Am ikor a rró l fagga tom Egyed Andrást, hogya n sikerü lt magát mind végig tá vol tarta nia a " divatos" eszmeá ra mIa to któl, így válaszo l :
- G yermekkoromban Ede lényben sok zsidó szá rmazású ját szótársam , ba rát om volt. Gyö ngyö sön , gimnazista koromban is. Edelényben - vak ációm alatt - rend szere sen németül beszélgettem egy m űvelt , de szegény zsidó kere skedővel , fran ciául pedi g egy fiat al ügyvéddel. A családból
hoztam ez t a szellemet, a mi továbbra is elkísért.
Ede lény községben Egyedé ke t mindenki nyíl tsz í vű , becsületes és segítőkész embereknek tartotta . Ha nem így lett volna , Weinsteinéknek bizony ára eszükbe sem jut, hogy Egyed J án os szabómesterh ez fo rd ulja na k segítségért külföld ön szo rult helyzetbe j uto tt roko nai k érdeké ben. Azt
ugyan j ól sejtetté k, hogy sem a szeré ny viszo nyok közt é lő Egyed csa lád , sem a külföld i ösz töndíjat é lvező egyete mista kispap And rás korán tsem rendelkezi k .olya n pénzügyi e rőtarta l é k ka l .
hogy bárk in is kom olyan segíte ni tudjon. Weinsteinék mégis meg volt ak győződve a rról, hogy
Egyedék nek nem az lesz az e lső szavuk , hogy : "Ugyan kérem !" , hanem az, hogy " Mi nde nt megpróbálunk elkö vetni .. . "
l 939-e t írtak . Nyár volt, az utolsó bék és hón ap ok Euró pá ba n. Vajon eljuto tt-e a hír a kis francia faluc skában vakációzó Egyed Andráshoz, hogy ideha za megint újabb törvényt hoztak egy, a
" nemze t szá má ra kártékony" kisebb ség ellen ? Valószínilleg nem . Arról sem soka t hal lha tott,
ho gy állig felfegyverzett had osztál yok so ra koz nak föl egy védtelen ország ha tárán, s csak a parancsra vá rna k, hogy elszab adulj on a pok ol, melynek lán gjai egysze r majd hazáját is elérik . . .
Aztá n elérk ezik a világ tö rténelem legvészjóslóbb szeptembe re. A franc ia lak osság e gyel őre csak
az újságok címo lda lá ról értesü l a háb orú sz ő rnyűségeirő l és megpróbáltatá sa iról. Egyed Andrásnak azo nba n már ezekben a nap okban felada tik az e lső lecke e mbe rségb ő l. segi tő k észségb ő l .
- I939-ben egyete mi ösz töndíjat ka ptam - szakvizsgá m után - fra nciao rszági ku ta tá sok céljából - mondj a. - Már 1939 j úliusá ba n kimentem , és egy Versa illes környék i faluban lak tam , vakációztam egy o tt nyar aló fran cia tan árcsaládnál. Sze pte mber l-én kit ört a háb orú . Szeptember
vége felé levelet kap tam Ede lé ny bő l. édesa pá mtól. A zsidó törvények miatt az edelényi Wein stein
csa lád egy tagj a , Wein stein Gy ula feleségével és gye rme ke ivel elhagy ta Magya rországot , hogy
A meriká ba menjen - Írta . - A háb orú miatt, ném et tám ad ásoktól félve a francia haj ó 'nem mert
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elindulni, igy Weinsteinék Párizsban rekedtek, és nincs pénzük a megélhetésre. Az edelényi család megtudta, hogy én kint vagyok Franciaországban, és azért arra kérték édesapámat, írjon nekem, segítsek rajtuk. Én azonnal felutaztam Párizsba, megtettem a szükséges lépéseket. A Séminaire des Carmes vezetősége adott volna számomra kölcsönt a menekülő, illetve emigráló Weinstein Gyuláék megsegítésére. Előzőleg már egy évet töltöttem a Séminaire des Carmes-ban, ezért
jól ismertek ott. A kölcsönt az október végétől esedékes ösztöndijamból fizettem volna vissza ...
Ezután találkoztam a kivándorlókkal. Végtelen hálásan köszönték a gyors közreműködést, de
közölték, hogy éppen egy-két nappal látogatásom előtt a Rotschild-alapitványtól kaptak segitseget. Nagyon meg voltak hatva, mint később az edelényi rokonok is.
Lengyelország megtámadásával a náci Németország automatikusan hadiállapotba került
Franciaországgal. Egyed Andrásnak a mind fenyegetőbb háborús események mia tt 1940. februárjában el kellett hagynia Párizst. Tanulmányait Budapesten folytatta. Még ez év júniusában
pappá szentelték, s bemutathatta első szentmiséjét Edelényben.
Amikor 1941 novemberében Máramarosszigetre helyezték francia-latin szakos tanárnak az
ottani piarista gimnáziumba, Magyaroszág már hadiállapotban állt a Szovjetunióval. Párizst rég
megszállták a németek. Egyed András nem a politika embere; igazi, tudós típusú paptanár.
Csendes, halk szavú ember, akit azonban mindenütt szeretnek diákjai, mert megérzik, hogya
szigorú szerzetesi külső mögött mindenkivel együttérző, meleg szív dobog. Amikor a háború német hadifogságból szökött francia tiszteket (köztük tanárt, szerzetest, kispapot) sodort Magyarországra, közülük többen emlékeznek a fiata1 piaristára. A budapesti egyetemen töltött hosszú
évek után jól emlékezett Egyedre volt francia lektora; Georges Deshusses. Előfordult, hogy Deshusses ajánlóve1e1ével érkezett Máramarosszigetre francia látogató. A vendégek nek fellélegzést,
kikapcsolódást jelentettek a Szigeten töltött napok. Egyed érezte, szükségük van rá, s maga is
hívta őket. Egy alkalommal fölkereste őt Pierre Moortgat bölcsészdoktor is, aki akkor helyettes
.
francia kultúrattasé volt.
. Ha Egyed András nem rontja is külföldi vendégei fogadásá val saját jó hírnevét a hatóságok
előtt, mindenestre nem öregbíti azt. Mert a Magyarországon tartózkodó francia hadifoglyok
szabad mozgástélveznek ugyan, de a rendőri-csendőri szervek gondosan utánanéznek. hol s kikkel tartanak kapcsolatot. Macskássy Pál, a Magyarországon tartózkodó francia hadifoglyok
adatainak kutatója nemrégiben a következő följegyzést találta Franccis Braun papnövendék ről :
1943. aug. 26. Braun Francois zászlós a gödöllői premontrei gimnáziumban van munkára kiadva.
- Nov. 2-ig kér Máramarosszigetre szabadságot, ahova egy piarista tanár hívta meg vendégségbe.
Elintézés: "Kivételesen megkapja" Gatkiewitz fhdgy előterjesztése alapján, egyidejű/eg értesitve a
boglári tábor parság , a 8. Honv. Ker. Parság Kassa és a m. kir. csendőrnyomozóparság Ungvár.
A levéltári adatok között Macskássy megtalálja a látogatásról utólag készített jelentést is:
8/1. nyomozó alosztály - Kassai V/Il Cső. ker.
Braun Francois francia internált zászlós 1943. szeptember 17-én érkezett Nagybányáról Máramarosszigetre. Az utat gyalog tette meg. Máramarosszigeten dr. Egyed András piarista gimnáziumi
tanárnál szállt meg, és itt tartózkodása alatt állandóan ennek társaságában látták. Máramarosszigetről szept. 22-én távozott el vonattal Gödöllőre. Máramarosszigeten való tartózkodása alatt ellene hátrányos észrevétel ném volt megállapítható. Aláírás (Dominyi ?) cs. szds.
A háború Egyed András szépen induló tudományos pályáját, ambícióit alaposan lefékezí. Első érdeklődést keltő tanulmánya a máramarosszigeti piarista gimnázium I943/44-es évkönyvébenjelenik meg (Az átöröklés és a befolyás törvényei a szülők nevelő munkájában). Ez volt a kezdő lépcsőfok, melyen elindult, s melyet aztán több mint két évtized kihagyással a pszicholingvisztika izgalmas, addig alig ismert, új tudományterületén folytatott - hazánkban az elsők
között,

Albert Pfíeger (Un rescapé de Hongrie témoigne) I, Bajomi Lázár Endre ( Ego sum captivus gallicus) 2 és más források, visszaemlékezések szintén megemlítik azt az örvendetes körülményt, hogy
I

2

Egy magyarországi menekült tanúskodik. - Saint-Pourcain sur-Sioule ; 1970.
Francia hadifogoly vagyok. - Bp. 1980.
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a Hőgyes Endre úti Champagnat iskola, valamint az Ajtósi Dürer soron levő Vakok Intézete és a
Szent Szív zárda előtt még külön kivezényelt magyar rendőrség ís biztosította a védettséget.
Rendkívül sokat jelentett ez 1944. november-decemberben, amikor a nyilas különyítmények
nem sokat törődtek sem a külföldi menlevelek tekintélyével, sem azok birtokosaival. A bejáratot
őrző géppisztolyos magyar rendőr jelenléte azonban mégis riasztólag hatott, s a bentlevők
(értsd: az üldözöttek) viszonylag biztonságban érezhették magukat. Az említett három egyházi
intézmény október 15-e után rohamosan megteit a fajüldöző rendeletek elől menekülőkkel, a
Champagnat iskola padlása pedig ráadásul szökőtt német katonákkal is.
Nagyon sokan köszönhetik életben maradásukat ennek az őrszemnek, s azoknak is, akik ezt
az őrséget elrendelték. De legfőképp mégis Egyed Andrásnak, akitől az őrség felállításának gondolata származott. Ezek az őrségek - a Champagnat iskola kivételével- az ostrom utolsó napjaiig ott posztoltak, és - Lévai Jenő (Szürke Könyv, 93. old.) szerint - csak a Szent Szív zárdában
kétszáz üldözött nő és gyermek élte túl az ostromot.
Egyed Andrást 1944 őszén tehát már Budapesten találjuk. Francia barátaihoz fűződő kapcsolata mind szorosabbá válik. Az országot megszállva tartó német csapatok ezeket a franciákat ellenségnek tekintik; segítségre, pártfogásra szorulnak tehát. Amikor elnézem a velem szemben
ülő Egyed András törékeny alakját, hallgatom átgondolt mondatait, alig-alig tudom elképzelni,
hogy ez a rendkívü) intelligens szerzetespap a háború kellős közepén nem is egy olyan feladatot
teljesített - a gyengébb fél oldalán -, amelyet annak idején nála "rátermettebbek" sem igen vállaltak. Ahogy ezekre az eseményekre olyan szerényen, minden pátosz nélkül emlékezik vissza,
hogy érdemeit legszívesebben holmi alárendelő mellékmondatokba rejtené. Semmit sem részletez, s amire nagyon kiváncsi vagyok, mástól kell megtudnom.
Miután az ország területéről már több mint félmillió zsidót, zsidó származású keresztényt az
auschwitzi haláltáborba hurcoltak, a főváros maradt az a sziget, ahol a szerencsétlen üldözöttek
megpróbálták az elhurcolást, a gettóba kényszerítést, a kivégzést hamis papírokkal, menlevelekkel, főleg azonban jó szándékú, bátor emberek segitségével elkerülni. Szomorú, tragikus jelenetek játszódtak le Budapest utcáin. A szerencsétlen áldozatokat úgy terelték, akár az állatokat,
sőt annál is durvábban. Hangosan szidalmazták, ütlegelték őket - s mindezt egy milliós lakosú
keresztény nagyváros polgárainak szeme láttára ... Van az esztergomi Primási Levéltárban egy
beküldött újságkivágás az Egyedül Vagyunk című lapból. Az egész oldalt betöltő írást - sajnálatos módon - éppen Egyed Andrásnak egyik rendtársa írta alá. A cikk azt igyekszik bizonygatni,
hogy - idézzük - "a felebaráti szeretet parancsa a zsidókérdés megoldásával még nem szenved
csorbát, hanem helyesen érvényesül".

Egyed András piarista tanár szobája a József körúton éppen olyan szerzetesi egyszerüséggel van
berendezve, mintha csak a rendházban lakna. Szerény bútorzat, körös-körül könyvek, jegyzetek,
folyóiratok.

- Szeretném, Tanár úr, ha elmondaná, hogyan kapcsolódott be az üldözöttek mentésébe.
- A megrendítő, kiváltó ok, ami miatt bekapcsolódtam az üldözött magyarországi zsidók
mentésébe, az volt, amikor a Baross utcán láttam, hogy óriási tömegben nőket hajtanak nyilas
karszalagosak, az egyik nő szinte ott a közelemben esik össze, és a nyilas fiatalember rákiált:
"Menj az anyád! stb. stb ... , mert beléd eresztek egy sorozatot!" Miközben lehorgasztott fejjel
megyek az úton, mintegy önmagamat szégyellve, hogy ilyen megtörténhet idehaza, hallom a tö. megből : "F őtisztelendő úr!" - Hirtelen felnézek, s észreveszem, hogy egy, az egyetemről ismert
tanárjelölt nő, akkor 'már tanár, szól hozzám. Erre én kérdezem - mit is kérdezhettem volna
mást -: "Hogy van?" Ő pedig keserüen a fejét ingatta, mintha azt válaszolná, hogyan is érezhetné magát. Annyit mondott még, hogy üdvözli Albert testvért. Tudtam, kiről van szó. Hisz ők is,
én is barátságban voltunk Pfleger Albert marista iskolatestvérrel. A történtek után valóban elmentem a Hőgyes Endre utcába, a Champagnat iskolába', és átadtam az üdvözletet. Albert testvér meglepődött, kérdezte, csakugyan ő vol t-e. Mondtam, hogy biztos, hisz jól emlékeztern rá az
egyetemi évekből. A maristák ekkor akcióba léptek, s hamarosan liikerült kiszabadítaniuk és biztonságba helyezniük a tanárnőt. Albert testvér arra is megkért, hogyértesítsem védencünk szüle-
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it. Egy budai utcában laktak, sárga csillagos házban. Néhány doboz szardíniát is küldött velem.
A szülők roppant megörültek, amikor megtudták tőlem, hogy a lányuk még él, és hogy én láttam
őt, találkoztam vele. Az édesapa ekkor arra kért, hogy a birtokukban levő portugál menlevelet
sokszorosíttassam valamelyik közjegyzőnél. A feladatot elvállaltam, s a menlevelet elvittem egy
közjegyzőhöz. Ők maguk adták meg a címet, de a közjegyzö nevére már nem emlékszem. Epizód, de az atmoszférárajellemző, hogy amikor jövök ki az utcából- az utca elég kihalt volt - egy
tízéves forma gyerek egész hangosan, majdnem ordítva mondja : "Ez a büdös pap a zsidókhoz
jár!" Ez is mutatja, hogy nem volt egészen veszélytelen a vállalkozás. Azonnal körülnéztem. nem
lát-e esetleg rendőr, vagy más valaki. Mindenesetre meglepett a gyerek hangos megjegyzése.

- Mi történt a

szülőkkel?

- A sokszorosítás elkészült, a szülők hamarosan bekerültek a Champagnat iskolába, Albert
testvér közreműködésével, Akkor már állandó látogatója voltam a Champagnat iskolában levő
szerzeteseknek és az ottani menedékotthonnak. Több menekültet'is megismertem, akiknek különféle menlevelük volt. Egy házaspár megkért, nem vinnék-e munkaszolgálaton levő fiuknak
Zebegénybe egy ilyen menlevelet. Szívesen vállalkoztam rá. Amikor a menlevelet átadtam, s
négyszemközt lehettünk, gyorsan megsúgtam, hogy az a megbízatásom, javasoljam neki: a legközelebbi Pestre induló autóra vállalkozzék kísérőnek, s iparkodjék leszállni az egyik helyen.
A Hőgyes Endre utcával szemben levő telefonállomásról ezután telefonáljon a Champagnat iskolába. Neki ugyanis nem volt igazolványa, bármelyik pillanatban elfoghatták. Oda fognak
menni érte - mondtam -, hogy bevígyék a Champagnat iskolába. Mint megtudtam, az autó vitte
egészen az iskoláig.
- Tanár úr érdeme, hogya Svéd Vöröskereszt védnoksége alatt álló Champagnat iskola, a Vakok Intézete, valamint a Szent Szív zárda rendőri őrizetet kapott. Hogyan sikerült ezt elintéznie?

- A véletlen folytán. Felhasználtam és nem hagytam kihasználatlanul egy éppen kinálkozó alkalmat. S a magam szerepe a továbbiakban talán ekkor vált jelentősebbé. Ezt igazolja a Svéd
Vöröskereszt 1945. február 2o-án kiadott nyilatkozata is.

Svéd Vöröskereszt
Magyarországi kirendeltségének központja
Budapest
1945. február 20.
Igazoljuk
hivatalosan, hogy dr. Egyed András piarista tanár az elmúltfasiszta uralom alatt a Svéd Vöröskereszt embermentő munkajában önként és életveszélyt vállalva részt vett. Három intézményünknél (Szent Sziv zárda, Ajtósi Dürer sor 21. sz., Champagnat francia-magyar elemi
iskola, Hőgyes Endre u. 5. sz., Vakok Intézete, Ajtási Dürer sor 39. sz.) tevékenykedett és a
bennük létesített menedékotthonokat és gyermekmenhelyeket közreműködésévelsikerűlt a
legnagyobb üldöztetések idején a legsúlyosabb fasiszta gyilkosságok tól és betörésektől
megmentenünk.
Tudomásunk szerint dr. Egyed Andrást a Gestapo elfogta, letartóztatta a Champagnat iskola szerzeteseivel együtt, majd a Pestvidéki Törvényszék fogházába. onnan a Parlament
pincéjében hurcolták. Onnan szerencsésen kimenekült és ismétjelentkezett nálunk ..örömmel
vettük jelentkezését, mert értékes munkájára a Svéd Vöröskereszt a jövőben is igényt tart.
(olvashatatlan aláírás)
főmegbízott

Az történt ugyanis, hogy összetalálkoztam a Pestre költözött Jurka Fláviusszal, aki főispán volt
Máramarosszigeten az én ott-tartózkodásom idején, 1941-től 1944 júliusáig. Jurka Fiáviusz a

836

magyarországi német megszállás idején lemondott a főispánságról. Humanista meggyőződésű
ember volt, é~ semmilyen körülmények között sem vállalta ezt a posztot. Tudomásom szerint
Jurkát 1949-50 táján hazájának igazságszolgáltató szervei 19évi börtönre ítélték, mert vállalta a
főispáni tisztet. A magyar hatóságok azonban - részint a Máramarosszigeten, részint Pesten tanúsított humanista magatartása miatt - nem adták ki az elítélő bíróságnak. 1944 őszén sok dolgot mesélt nekem, melyek közül egy s más talán érdekelné a mai olvasót is. Jurka Fiáviusz a román éra alatt prefektus volt, vagyis magyarul főispán. Egyébként a pesti piaristáknál járt gimnáziumba. Sík Sándor az osztálytársa volt. Jurka olyan jól beszélt magyarul, mint bármelyik magyar születésű ember. Egy Máramarossziget környéki kisebb földbirtokos famíliának volt a
gyermeke, és magyar neveltetést kapott. Trianon után Szarvaszó a románokhoz került, ő otthon
maradt, s később prefektus lett. Elmondta még nekem, hogy amikor átmenetileg visszakerillt
Máramarossziget és Erdély egy része Magyarországhoz, Keresztes Fischer belügyminiszter leutazott oda, hogy az adminisztrációt megindítsa. Természetesen Jurka Fláviusszal akart beszélni. Bejárták a várost, beszélgettek. Keresztes Fischer felteszi neki a kérdést: "Kit gondolnál legmegfelelőbb főispánnak T' Jurka Fláviusz említette, hogy itt volna Székely Ákos, aztán - ha jól
emlékszem - a Mihályi testvérek. (Ez utóbbiak olyan román-magyar emberek voltak, tudtommal szintén kisebb birtokosok.) És még valakit említett. Keresztes Fischer gondolkodik egy kicsit, és azt mondja: "Na nézd, nem! Te leszela főispán!" - Elképzelheted, hogy mennyire meglepett engem ez a mondat - meséli nekem Jurka. - Azonnal tiltakoztam : Kegyelmes uram! Hát én
itt román prefektus voltam, és ezt elképzelhetetlennek tartanám ... És akkor Keresztes Fischer,
jó reálpolitikai érzékkel a következőket válaszolta: "Nézd, éppen azért, mert román prefektus
voltál, mert román származású vagy. Éppen ezért gondoltam, hogy a kisebbségek közötti összhang megteremtése érdekében a személyed megfelelő lenne."
A magam részéről hozzátehetem, hogy a legteljesebb mértékben megfelelt ennek a feladatnak.
Egyformán bánt magyarokkal, románokkal, ruszinokkal. Ember volt a legteljesebb mértékben.
A zsidókérdés kirajzolódásakor tisztán lehetett látni, hol áll, hogy szintén a humanitása volt
mindenekfölött a vezéreszméje.A magyarsághoz való hűsége pedig bizonyítást nyert akkor, amikor nem volt hajlandó vállalni a német megszállás alatt a főispáni szerepet.
Jurka Fláviusz egyik találkozásunk alkalmával- már itt, Pesten - azt mondja nekem: "Hallottad, hogy a Hódossy Palit' nevezték ki a magyar rendőrség országos főfelügyelőjévé?" - Én nem
ismertem ezt a nevet, és kérdeztern, ki az. Kiderült, hogy csendőrezredes. Ebben a pillanatban támadt egy ötletem: íme, új lehetőség kínálkozik a mentésre. Valószínűnek tartottam ugyanis,
hogy Jurka Fláviusz nem barátkozott volna Hódossyval, ha túlzottan szélsőséges nyilas lett volna. Sietek a hírrel Albert testvérhez, s közlöm, milyen módon lehetne esetleg segitséget kémi legalább néhány ház védelme céljára. Albert testvér azonnal eljött az Ajtósi Dürer sorba, ahol
Langletné és még egy személy, egy hölgy fogadott bennünket a Sacré Coeur rendházban. Előad
tuk nekik, hogy ilyen és ilyen lehetőség volna, megkérnénk Hódossyt Jurkán keresztül, bocsásson valamilyen védelmet legalább egy-két ház rendelkezésére. Ezután felajánlottam. hogy személyesen megkérem Jurka Fláviuszt, beszélje rá Hódossy országos rendőr-főtelügyelőt, hogy biztosítsa három káz védelmét a folytonos nyilas betörések és elhurcolások ellen. O magáévá tette az
ügyet, és Hódossynál igen eredményesenjárt el. Természetesen ez nem a védett házak megalakulásának kezdetén történt, hanem már a nyilas uralom idején, október második felében.
Amint említettem, nem ismertem Hódossy Pált. Egyik alkalommal, hogy miért, miért nem,
mégis elmentem hozzá. Lehet, hogy meg akartam köszönni, lehet, hogy valami kéréssel fordultam hozzá. Nagyon szivélyesen fogadott. Tudta, hogy Jurka Fláviusz ismerőse, illetőleg barátja
vagyok. És érdekes módon, amig ott voltam, megszólalt a telefon. A főfelügyelő felveszi, és hallom, hogy szintén az üldözöttekkel kapcsolatos témáról van szó. Visszateszi a telefont, kicsit
gondterhelt arccal rámnéz, s azt mondja: - Tetszik látni, zsidóügyben már senki sem meri fölvenni a kagylót a németek miatt. Én még - ezzel a hangsúllyal ~ fölveszem... Hódossyval többé
nem találkoztarn, nyugatra menekült, de az utolsó pillanatig gondoskodott a hárm ház rendőri
védelméről. A rendházakat védő rendőrök géppisztoly használatára kaptak parancsot nyilas atrocitások , házkutatások esetére.
J

Valószínűleg megegyezik dr. Hódosi (St~óbl) Pállal.
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- Hogyan fordulhatott

elő

mégis. hogya Champagnat iskolát megszállták a németek?

- Addig nem volt baj, amíg a Gestapo be nem kapcsolódott a Champagnat iskola ügyeibe. Én
is ennek köszönhettem a lebukásomat. A Gestapo ugyanis már régóta figyelt bennünket, különösen azokat, akiknek valamilyen kapcsolatuk volt a Champagnat iskolával. Figyeltek mindenkit, aki odajárt, s mint később kiderült, én is rajta voltam a listájukon. A Gestapo agent provocateur-ökkel dolgozott, s így sikerült lelepleznie embermentő tevékenységünket. Azon a napon,
amikor a Gestapo megszállta az iskolát, nem voltam ott. Csak másnap mentem megkérdezni,
mikor jöjjek éjféli misét mondani.

- Nem vett észre semmi gyanúsat az iskola körill?
- Szórakozottan mentem, és nem tűnt fel, hogy már nem áll rendőr a ház előtt. Automatikusan csengetek. és bent, két méterre a bejárattól ott a rendőr. Hátrább pedig, 10-15 méternyire
három SS-katonát látok. Megdöbbentem. Próbáltam nagyon rövidre fogni mondanivalómat.
Mondom a rendőrnek, hogy az igazgató úrral szeretnék beszélni. A rendőr ekkor közli, hogy a
szerzeteseke t a múlt éjszaka elvitték a németek. - Köszönöm szépen, akkor én megyek - mondom.
- Ne tessék elmenni - szól a rendőr. - A németek önnel is beszélni akarnak.
Láttam a sorsomat. Bizonyos önfegyelmet erőltetve magamra, fölmentem az emeletre. A féleme1etnél járhattam, amikor az egyik szobából utánam kiáltott egy SS-katona: - Wohin gehen
Sie? És visszahívott egy szobába. Ide gyűjtötték azokat, akik gyanútlanul jöttek be az intézetbe.
Voltak köztük szülők, akik gyermeküket akarták meglátogatni. Mert a francia elemi iskola még
ekkor is működött a házban, A szobából nem léphettűnk ki többé.

- Közölték , hogy miért tartják fogva?
- Semmit sem közöltek. Délután 3 óra tájban lehetett-I 944. december 21-én -, amikor elfogtak. Este fél tíz tájban egy ponyvávallefödött teherautóra raktak mindannyiunkat. Annyit érzékeltünk, hogy Budára visznek. A Pest-Vidéki Törvényszék fogházába kerültünk. Mindjárt megérkezésünk után a II. emeleten fölállítottak a csoportból tizenkettőnket. Most sem tudom, minek alapján esett a választás erre a tizenkettőre, köztük énrám. A falhoz állítottak, velünk szemben pedig tizenkét géppisztolyos német katona. És vezényeltek : "Arccal a falnak! Fejeket
lehajtani !"
Lehajtjuk a fejünket. A závárzat kattog. Meg voltam győződve, hogy kivégeznek bennünket.
Úgyhogy - különös módon - minden fázisát ismerem annak a pillanatnak, amikor az ember kivégzés előtt áll. Azt, hogy mire gondol az ember ilyenkor.
'Amikor elmaradt a lövés, kiadták az utasítást, hogy tegyük le a kalapo t, rakjunk bele mindent, nadrágtartót. zsebkést §th. Biztosan azért, nehogy öngyilkosságot kövessünk el. Utána a
fogházőrhöz kellett mennem. Ez volt az a bizonyos Lemke, akiről oly sokat írtak azóta. Lévai
Jenő és Thiefenthaler is. Utána átadtak egy német fogházőrnek. aki felvitt az épület legtetejébe.
Ez volt a legveszélyesebb az állandó bombázások miatt.
Ezután jöttek a cellába a többiek is, akiket szintén nem végeztek ki. Borzasztó hideg volt bent,
és nem kaptunk semmiféle takarót. Amikor a sötétben kitapogattam az egyik ágyat, ráfeküdtem.
és csak kuriózumképpen emlitem : az első tizenegy nap alatt - nem tréfa -legfeljebb öt órát aludtam. Rettenetes idegfeszültség volt az emberben. Nem tudtam, mi lesz a sorsom. Semmit sem közöltek velünk.
Egy idő múlva rabszállító autón elvittek bennünket a Gestapo egyik központi épületébe. Ha
jól emlékszem, egy, a János-kórházzal szemben levő villába. Választhattunk. hogy magyarul
vagy németül vállalkozunk a kihallgatásra. Én a németet választottam. Gondoltam, talán így
jobb lesz.
A Gestapo tiszt azzal kezdte kihallgatásomat. hogy mikor kerültem kapcsolatba a Champagnat iskola tanáraival. Mondom, hogy l 934-ben, mielőtt Párizsba mentem volna. Mindjárt utána
kérdezi, mit tudtam arról, hogyamaristák szökött német katonákat rejtegetnek. Hozzátette
még, hogy elere Bernát, aki maristajestvér volt, és német fogságból szökött át Magyarországra,
s természetesen az itten maristáknál lakott, szervezte azoknak a német katonáknak a szöktetését,
akik Magyarországon teljesítettek szolgálatot.
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- Hogyan kerülhettek a német katonák kapcsolatba a Budapesten működő francia szerzetesekkel?
- Többen elzászi születésűek voltak, s így l 94o-ben német fennhatóság alá kerültek. A németek besorozták őket, de francia érzelműek maradtak. Mondtam a Gestapo-tisztnek, hogy semmit sem tudok a bújtatott német katonákról. Engem elsősorban tényleg a humanitárius szempontok érdekeltek, a budapesti üldözöttek mentése. Én a saját feladatomat tartottam fontosnak,
s ez abban merült ki, hogy állandó kapcsolatot kellett tartanom Jurka Fiáviusszal, informálnom
őt a három házban bújtatott üldözöttek helyzetéről. Ö viszont Hódossyval állt összeköttetésben,
s egy pillanatra sem engedte hanyagolni a házak őrzésének gondját. Másra tehát nem nagyon figyeltem. Ezért határozott hangon közöltem a Gestapo-tiszttel, hogy azonnal hozassa ide Bemát
testvért. A Gestapo tudniillik arra hivatkozott: Bernát már bevallotta, hogy én is tudtam a padláson megbújó német katonákról. A tiszt azonban elhárította kérésemet. Trükk volt az egész.
Szilveszter estéjén az egyik zsidó származású fogolytársunkat elvitték vendéglőket és pincék et
feltörni, hogy bort hozzanak a mulatozáshoz. Mikor ez a fiatalember visszajött, figyelmeztetett
bennünket: Uraim, vigyázzanak, nagyon csendben legyenek, mert a németek arról beszéltek,
hogy be fognak lövöldözni az ablakon keresztül. Nem történt meg, hál' Istennek, de megtörténhetett volna. Az emberéletet semmibe vették. Velünk, papokkal szemben pedig különös utálatot,
gyűlöletet éreztek az SS-katonák.
Ha jól emlékszem, január 4-én levittek bennünket a földszintre. Ittközölték, hogy átvisznek a
Parlament pincéjébe. Még zárójelben szeretném megemlíteni, hogy civil fogolytársainkat. akiket
nem gyűlöltek annyira, mint bennünket papokat, szabadon bocsátották. Es csak úgy véletlenül
mondtam egyiküknek, ha esetleg volna rá lehetősége, értesítse a piaristákat, hogy itt és itt
vagyok.

- Ismerte ezt a foglyot

névről?

- Nem, de a többieket sem igen. A paptársak közül Kovács.Alajos nevére emlékszem. 4 Vele
már a kezdet kezdetén összekerültem. Később persze megtaláltam Albert testvért a második
emeleten, az összes maristát, köztük szegény Bemát testvért, nagyon összevert arccal. Nem volt
messze attól, hogy kivégzik.
A piaristáktól csakhamar élelmiszercsomagot kaptam. Képzelhető, mit jelentett ez annyi éhezés után. Időközben a nyilas Számonkérő Szék egyik embere is bekerült hozzánk. Mint a szav~i
ból kivettem, összevesztek a németekkel valamilyen léfoglalt kincsek, javak elosztásán. Mi sem
vol t könnyebb a nagyobb fegyveres erővel rendelkező németek számára: "leül tették" a partnert,
hogy ne zavarja őket. Ezt a nyilast, mint később hallottam, kivégezték a németek.

- Mennyien lehettek, akiket átszállítottak a Parlament pincéjébe?
- Százhatvannyolcan. Hogy honnan veszem ezt a számot? Valószínűleg hallottam a többiekvagy az őrszemélyzettől. Amikor átmentünk a Lánchídon, támadás ért bennünket. Kicsit
szétszaladtunk, és el tudom képzelni, hogy talán megszökhettem volna. De hova jut az ember?
Kihez menjek be? Az ember sorsára bízta magát, és a csapat összeáll t. Mentünk tovább, vittek
bennünket a Parlamentbe. Örzőink magyar rendőrök voltak, de a fő börtönőr német. A Parlament pincéjében háromnapi éhezés következett. Nem kaptunk semmit, kivéve egyszer 2 vagy 3
,
szem apró krumplit.
Egyszer - január 9-én - a nevemet hallom: Egyed Andrást a budapesti főkapitány kihallgatásra váda. Nem Hódossyról volt szó. Az történt ugyanis, hogy a rendház részéről megpróbáltak
kapcsolatot teremteni a bennünket őrző'rendőrséggel. A házfőnök és az egyik piarista, úgy emlékszem, Pintér Mihály járt el az ügyemben. Amikor kimegyek a hívásra a pincebejárathoz, látom, hogy egy rendőrfőhadnagy - Ferenczynek hívták - tárgyal, majdnem vitatkozik a Gestapo
börtönőrrel. Ez azt mondja neki: - Rendben van, kiengedem, de délután feltétlenül visszahozzák.
től,

4 Ebben a börtönben raboskodtak még Thiefenthaler József és Simon László katolikus papok, valamint
egy Lengvelországból menekült lelkész, akinek nevét nem sikerült eddig kideríteni.
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Beültem a motorkerékpár oldalkocsijába, mert azzal jött a rendőr, s kérdezem tőle, mit jelentsen ez. - Az az érzésem - mondja -, hogya tanár urat ki akarják szabadítani. - Miután megérkeztünk, oda kellett mennem az akkori főkapitányhoz, valami Sch-val kezdődő nevű személyhez, utána pedig egy nyilas főemberhez. Pusztán annyit kérdeztek tőlem, hogy származásilag
nem vagyok-e zsidó. Ezután a nyilas párt és a rendőrség összekötője vette kezébe az ügyet. Adott
mellém egy rendőrt, hogy menjek vele a rendházba, és ha neki is tudunk helyet biztositani, akkor
ezután ott fog őrizni engem. Így is történt. Másnap visszavittek a rendőrségre. Az előbb említett
összekötő ugyanis azt mondta, hogy kapcsolatba akar lépni ügyemben a Gestapo főnökségével.
Választ azonban nem kaptam. Helyette új rendőrt adtak mellém, s újra vissza a rendházba. Így
ment ez pár napig.
Végre megérkezett a válasz a Gestapótól. Ez a kivételesen jóindulatú összekötő' megmutatta
az írást. Rendkívül buta és bárgyú szöveg volt. Ebben az iratban egy Gattstein nevű őrnagy
"nem javasolja dr. Egyed András piarista tanár szabadon bocsátását, minthogy nevezett, mint a
Prónay különítmény szolgálatvezetője, fosztogatásokban és rablásokban vett részt" stb., stb.
Az összekötő egy este két rendőrrel jelent meg a piaristáknál. A rendfőnökkel. Zimányi Gyulával beszélt, majd engem is hívattak és az őrzőmct is. Közöl ték , hogy fogságom nem szűnik
ugyan meg, de minthogy a rendfőnök vállalja, hogy nem szököm meg, feloldanak a házi őrizet
alól ügyem bírósági tárgyalásáig. Mondanom sem kell, hogy bírósági tárgyalásomra már nem
kerűlhetett sor.
;
Január l 8-án jöttek be a szovjet csapatok. Ekkor szabadultam. De mint ezekben a napokban
tapasztaltam, nem én voltam az egyetlen piarista, akit zsidópártolás eimén bíróság elé lehetett
volna állítani. Magában a rendházban is több zsidó származású fiú dolgozott felszolgálóként. De
róluk csak hallgatnom kellett, őket a házfőnök rejtegette.
-' Érdeklődtek-e már katolikus történészek tanár úrnak az üldözöttek érdekében tanúsított
magatartásáról?
- Nem nagyon. Bár lehetséges, hogy.nevem - mint legutóbb a Vigiliában - másutt is elöfordul
egy-egy visszaemlékezésben. I96o-ban egy edelényi, zsidó származású férfi - Mogyorós Béla - látogatott haza Mexikóból. Együtt gyerekeskedtünk. Meglátogatta szülei sírját Edelényben, s
egyúttal irántam is érdeklődött. Aztán Pesten fölkeresett, és megkérdezte, tudom-e, hogy spanyol nyelvű kiadás is megjelent arról, kik mentették a magyarországi üldözött zsidókat, s ebben
a könyvben az én nevem is szerepel. Erről nem tudtam.

o
"A Gondviselés eszközeivé váltak..."
1944. november 3-án hosszú menetben elcsigázott nőket hajtottak a Baross utcán. Előző nap riasztották őket Pécelen, ahol addig árkot kellett ásniok. Az éjszakát ázvafázva a vizes füvön töltötték..
Némelyek az út szélén maradtak, mert kidőltek ..sorsuk ismeretlen. Most a menet iránya: nyugat, a
bizonytalanság. Ebbe a hajszolt sorba kerültemjómagam is. El sem tudtam képzelni, hogy bírhatom
ki az előttem álló végtelen utat, hiszen már a menetelés második napján sem volt igen erőnk legközelebbi társunkhoz szálni, csak jellel biztattuk egymást. Az élelmet pedig sokunk - hogy könnyítsen
terhén - út közben a földre rakta.
5 A szóban forgó összekötőtiszt a legnagyobb valószínűség szerint Szalai Pál volt. Későbbi felelősségre
vonásakor a perében elhangzott tanúvallomások alapján a Népbíróság dicsérettel igazolta és felmentette.
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Az elgyötört nők sora mellettijárdán, ajáró-kelő városiak között meglepetésemre volt egyetemi
társamat, dr. Egyed András piarista tanárt pillantottam meg. Leszegettfejjel ment. Az volt az érzésem, hogy nemcsak fájlalja, hanem szégyenli is, hogy csordaként hajtják a mellette vánszorgó embercsoportot. Ráköszöntem. Ekkor pillantottfel. Nyilván kínosan érinthette, hogy az egyetem padjaiból ismert kolléganőjét ilyen embertelen körülmények között látja viszont. Döbbent zavarában
ezt kérdezte: "Hogy van?" - Hosszú társalgásra nem volt lehetőség. Ennyit válaszoltam: "Üdvözlöm Albert testvért". Azt reméltem, ha üzenetemet átadja a francia maris ta szerzetesnek: Pfieger
Albert testvérnek, ő majd valahogy módot talál arra, hogy kimentsen a halálmenetből.
Egyed András dr. - amint megtudtam - üzenetemmel haladéktalanul felkereste Albert testvért,
aki megadta neki szüleim eimét. Egyed András dr. még aznap elment ssideimnez.oklket addig nem
is ismert, s akik tőle tudták meg, hogy ismét Pestre kerültem. Szüleim ekkor a Városmajor utcában
egy csillagos házban laktak. Utólag hallottam, hogy Egyed Andrást az utcán ilyenféle hangos, gúnyos megjegyzések kisérték : ,,A büdös pap megy a zsidókhoz". Nem tudhatta, hogya megjegyzések
nem zúdítanak-e nagyobb veszélyt a nyakába, hiszen akkoriban a felfegyverzett nyilasoknak nem
kellett elszámolniuk a golyókkal, és nem ritkán 14-15 éves suhancok kezében volt a fegyver.
Egyed András dr. volt az első, aki ebben a helyzetemben segíteni igyekezett.
Menetünket ezután áthajtották a budai oldalra (talán a mai Petőfi-hídon, erre nem emlékszem
pontosan). Estére Budafokra érkeztünk, de szállásunk nem volt. Az eső esett, teljes volt a zűrzavar.
(Megszökésre a zűrzavar ellenére sem lehetett gondolni az ismert körülmények miatt.) Végül azt
mondták: ki-ki gondoskodjék szállásáról. Persze ezt kimondani könnyebb volt, mint megvalósítani:
iskola, kaszárnya már előttünk zsúfolásig meg telt. Végül harmadmagammal a Budafokforgalmi telepi HÉV-állomás épületébe kerültem: ott terítettük le ázott pokrócainkat aföldre, illetve a kövezetre. Két társnőm közül az egyik tüdőbajos volt, a másiknak - hajói emlékszem - szívbaja volt.
Magam is belebetegedtem az addig kiállottakba, és éreztem: nem bírnám sokáig. Reggel hat órára
megérlelődött bennem: mentőautót kell szerezni. De hogyan? A nyilvános telefonállomások mindegyike német volt. S ekkor jött segítségemre valaki, aiéit addig sohasem láttam, akinek a nevét azóta sem tudom: a Budafok forgalmi telepi HÉV-állomás ügyeletese. Vállalva a kockázatot, megengedte, hogy hivatali telefonján hívjam fel amaristák rendházát, kérve, hogy küldjenek mentőt.
(Még az éjszakai ügye/etre magával vitt húspogácsát is nekünk adta.)
A marista szerzetesek rendházában az igazgató, Lajos testvér (teljes nevén Prucser Lajos) vette
föl a kagylót. Közölte, hogya mentőknél senkit sem ismer ugyan, de megpróbál eljárni.
Talán egy óra sem telt el, amikor megjelent a mentőautó. "Ki az, akiért Lajos testvér telefonált?"
- hangzott a kérdés. Kiderült, mi volt a mentők sürgős megjelenésének titka: abban a hiszemben
voltak, hogy a Lajos "testvér" név mögött valamilyenfőnyilas "testvér" áll, akit talán illett volna
ismerni is.
A budafoki mentőálloquísrakerültünk mindhárman. Onnan a mentőorvos kórházi beutalási javaslatával valamilyen hivatalos fórumo t kellett fölkeresnünk , talán a helyi katonai parancsnokságoto Amint az írással járkáltunk. megszólított minket egy katonatiszt. Csapzott külsőnkrőlnem volt
nehéz kitalálnia, hogya menethez tartozunk. Kérésére elmondtuk neki, mi járatban vagyunk. Jáindulatúanfigyelmeztetett, hogy ne járkáljunk kíséret nélkül, mert a nyilasok bánthatnak. Hivatkozzunk őrá: Ozoray ezredesre, és kérjünk kíséretet.
Ozoray ezredest azóta is hiába kerestem, hogy elmondjam neki, milyen hálával gondolok rá.
A pesti, Wesselényi utcai - iskolából átalakított - szükségkórházban helyeztek el bennünket. Itt
keresett fel Albert testvér, és közölte: sok üldözött rejtőzködik náluk, és ha nagy baj van, szüleim is
hozzájuk menekülhetnek.
De hogyan tudom erről értesíteni szüleimet? A Margit-híd aznap robbant fel, amikor mi visszajutottunk Pestre. A hídró/'a Dunába zuhant zsúfolt villamoskocsik, autók, mit sem sejtő járókelők
tragédiája túlságosan köze/ volt ..nem akadt senki, aki - bármi árért - át mert volna menni az egyik
hídon, hogy elvigye bizalmas és sürgős levelemet, amelyikben szüleimet értesitettem volna a lehető
ségről. Ekkor valaki azt tanácsolta, hogy kérjek meg egy mentőst, hiszen a mentőautók úgyis átjárnakBudára.
.
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Szideimnek megírtam egy hevenyészett levélben, hogy Albert testvéréknél menedéket találhatnak. Sírva szorongattam a levelet, amely az életüket mentheti meg - ha eljut hozzájuk. Az első mentőautó "orvosa" (később annyit tudtam meg róla, hogy harmadéves orvostanhallgató) elgondolkozott, amikor kérésemet meghallotta: számára nagy kockázatot jelent, ha olyan helyre megy, ahova
nem irányították. Mivel azonban átlátta, hogy életmentésről van szá, átvette levelemet, sőt azt is
vállalta - teljesen önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül -, hogy szüleimet a mentőautóban
Albert testvérékhez szállítja. Ha sikerült: értesít a szűkségkorház portájának telefonján.
ÉjJélJelé, amikor remény és kétség között hányódtam, egyszerre a telejonhoz szólítottak : az ismeretlen mentőorvos közölte: átszállította szüleimet Albert testvérékhez. Ez talán november 8-án
lehetett. Egy nap múlva magam is csatlakoztam hozzájuk.
Albert testvéréknél november végéig maradtunk. Ekkor igen forrává vált a talaj: a szomszédos
zárdából, a Knézich utcából elvitték az ott rejtőzőket (legalábbis ez a hir járta). Magunknak is célszerű volt más menedék után nézni. (Ismeretes - és ezért nem térek ki erre -, hogy nem sokkal ezután a maristákat mind, s a menekültek nagy részit elhurcolták a németek. Egyed András dr. is a
fogságukba került.)
A bizonytalanság e napjaiban - valamikor decemberben - találkoztam a Mikszáth Kálmán téri
.Korda" könyvkereskedésbeli egyik nővérrel, a Jézus Szíve Népleányai rendjébe tartozó Pintér
testvérrel. Csak mint vásárlót ismert. Amikor megtudta, hogy az üldözöttek közé tartozom, nagyon
egyszerűenfölajánlotta segítségét. Hozzátette: ha elkerülhető, ne legyen ez nyilvánossá. Az egyik
testvért- mint mondta - előtte való napon tartóztatták le a nyilasok. (Nem tudom, hogy az ő rendjükből-e, vagy talán Salkaházi Sárára vagy más nővérre gondolt.) Pintér testvér hozzátette: nem
azért kér diszkréció t, mert Jél a vértanúság tól, de ok nélkül nem akarja keresni a veszélyt.
Vajon hol van most Pintér testvér, eljut-e hozzá köszönő szavam? •
Dr. Egyed András piarista szerzetes, a Hév-állomás űgyeletese, Prucser Lajos és Pfleger Albert
mar/sta szerzetesek, az ismeretlen mentőorvos, Pintér testvér, a Jézus Szíve Népleányai rendjének
tagjai: valamennyien vállalták, hogya Gondviselés estkiizévé váljanak egy család életének megmentésére. Ez a visszaemlékezés legyen annak bizonysága, hogy az embertelenség korában bátran,
sőt önfeláldozóan követték lelkiismeretük szavát.
, Dr. V. O.

LUDVIG NÁNDOR VERSEI

.A mennybevezető létra
Hallgasd most őt, aki megérkezett,
ki a világok felhőinek támasztott létra, a fényévekből ácsolt híd
végpontján visszapillan t :
"Szédítő kapuj Micsoda ostrom tajtékzik fölfelé sarkaidhoz,
.s hogy hullnak alá a bűn csáklyái, porként J
Csak a faj gyémántját kik fejükből kitépték, a közöny és hús
pólyáiban hibernálva fekvők araszolnak az origon, álomtalan légben.
de már boldogan nyüzsögnek a legalsó fokon kiknek szerelme:
esély az inkarnációra, bár lelkük az észlelés káváján fáradtan kihúny,
842

S következnek, egymás után: a valamit sejtők,
az éjfélt és delet felszántó szorgosok , kiknek vére megszentelt trágya,
s a nevük: kapa-nyom, aztán az isteni réteken fülelve megállók ,
a megilletődött érzékenyek, kik mégis, a világosság sebeit látva
mindent meg tagadnak, és ledőlnek, sfeljebb: a dacolva keresők,
a bokrokon felejtett angyali zsebkendők himzeseihől a mindenség térképét
megirók . kik teleszkópjuk ra fagyva pusztulnak el, meztelen.
S végre: az erkölcs ihletettjei, az igazi küzdés olajával testüket megkenők,
kik, mint a mélység gyönyörét feláldozó vulkán-szigetek körül a tenger cseppjei,
vigyázzák az ok és cél joga rával érkezőt. Az embert, akitől megtermékenyülnek
a sivataggá vált századok, szemében a milliárd grádics, s benne: a láthatatlan Út
kigyúl, ki a reménytelenség páncélját a Természet szívéről lehántja,
s mer távozni úgy, mint a Jézusok ."
Hallod,
a szél tűdejével, a füvek hangszálaival beszélő, mit mond? ..

A művészetgyá r
Ti, Isten ejtőernyőivel érkezők,
e századvégi országon sietve haladjatok át, ne lássatok, ne halljatok,
arcotokat takarja el szégyenünk legyezője.
Ne lássátok a művészetek erőszakos gyárát:
a krematáriumot, melyben a szépség és szeretet szavai megégtek,
s mely az utcát vakond-tekintetű versekkelleheti tele,
s a hűtlenné vált festékek kongó kádjaiban gyötrődő vásznakat ,
a bár-szlnházakat, hol a tapasztalás gyerkőcei mímelnek pénzért tragédiát,
ne lássátok a mérgező fény-cirkuszt, a hatalom hipnotikus pultjaiból
ömlő filmeket, s ne halljátok a mechanikus keltetők zenéjét,
mely az ürességet gyűri hullámokba, s benne az érzések: ákombákomok,
Menjetek , égi számonkérők !
nem nektek való látvány, amint e hamis olümposzok útvesztőiben
fuldokolva, egymás után esnek földre a régi szokás hívei,
akik a megismerés tőrét naponta szúrják szlvűkbe, hogy lássák
a vér természetét, s a reflexiók végső tükör-centrumának piros hirnökeit.

843

VARGHA KÁLMÁN

"A SZERETET BOLONDJA VAGYOK"
Zsidóság és kereszténység
Gelléri Andor Endre világában

S olvastam, hogy a hold közelében csillog kétezer év óta újra az a csillag, amelyik a
kis Jézus születésekor csillogott, s most újra megjelent. S azt hiszem, az egyik csillag a jézusi csillag, ott a hold körül. Hármunkat láttam kedvesem aranyban, ezüstben, repülő felhők között.

Gel/éri Andor Endre leveléböl, amelyet 1942 tavaszán, munkaszolgálatosként küldiittfelesegének és kislányának a Máramarosi havasokból.

1. 1942 őszén, két munkaszolgálati ciklus között kezdte írni Gelléri Andor Endre befejezetlenül
maradt művét, az Egy önérzet történeté-t Amikor már nyugalmát és biztonságát elveszítve úgy
érezte, az állandó életveszélyben nincs módja és türelme arra, hogy novelláít kiérlelje és megformálja, baráti tanácsra fogott élete történetének megírásába. Úgy gondolta, ha naplószerű kötetlenséggel rögzíti emlékeit, szüleivel, gyermekkorával, ifjúságával, egyénisége kialakulásával kapcsolatos gondolatait, az később, nyugodtabb körülmények között hasznos forrásanyagként szolgálhat egy életrajzi regény megírásához. Függetlenítve magát a szerkesztés szigorú fegyelmétől,
nem sokat törődve anyagának arányos elrendezésével, sem az írás közben feltörő indulatainak
racionalizálásával, szabadon és kötetlenül akarta megírni élete történetét Egész művét önmaga
megtalálásának és megértésének szenvedélye hatja át. Ki vagyok én? Miért születtem? Minek
élek? - kérdezi magától újra és újra életének külső és belső eseményeit fölidézve.
Ahogy múltját-karakterét vizsgálja, sorsa buktatóinak végső okát keresve mindig visszajut a
szülők világához, a családnak mint egyéniségét már fejlődése kezdetén meghatározó közősség
nek az elemzéséhez. Minél több mozzanatot tár fel gyermekkorának mélyvilágából, annál biztosabban érzi, hogy kiszolgáltatottja volt szülei törekvéseinek, terveinek, vágyainak, elképzeléseinek, mert olyan értékitéletek, hagyományok, beidegzettségek alapján akarták életét és egyéniségét alakítani, amelyek tőle idegenek voltak, s amelyeket ő nem tudott elfogadni.
Az utcán már a Gestapo nyomozóijárnak és szedik áldozataikat, míg ő szobájába zárkózva,
önéletirásának munkája közben, képzeletben még mindig az apjával vivja reménytelen küzdeImét egyénisége védelmében. "Hatalmas kobakú ember ; vastag bajuszú, mint Arany János, Szenve.délyes antiszemita, zsidó lé tére ; gyűlöli a szocialistákat és a kommunistákat, Hosszúnapon szalonnát eszik és cigarettázik. És az első szívroham után megy - meggyávu/va - a templomba - így jellemzi apját - Milyen különös előttem, amikor vastag ujját vezetőnek használva fel, a rég elfelejtett
héber betűket böngészi. És imádkozás alatt sohase néz rám, mintha ő maga szégyellné ezt a kései
hi/buzgalmat. És amíg a családja megfagy a közelében, halála után idegen keresztény nők gyertyát
gyújtanak emlékére, s ha kimegyünk anyámmal a sírjához, mindig találunk rajta virágot, amiket
nem mi víttünk ki . . . Miért nem szeret? Miért bírálja minden tettemet? Miért nem hisz abban,
hogy érdemes vagyok arra, hogy éljek? Miért nincs egye tlen jó szava soha hozzám? Mint az őrült
követeli, hogy lakntos legyek . . . Ha reszelek a satunál, mögöttem áll ; hidegen, gúnyosan figyeli a
mozdu/a taimat. "
Az apa és a fiú között kialakult feszültség alapképlete életből és irodalomból meglehetősen ismert. A saját erejéből feltörő apa, aki sokat nélkülözve tanulta ki a lakatosmesterséget, akinek
műhelye volt Pesten, majd páncélszekrény-készítő üzemet nyitott Óbudán, nem tud belenyugodni abba, hogya fia nem jó tanuló, elégséges eredménnyel végzi a technológiát, nem alkalmas arra, hogy valaha is átvegye tőle az üzem vezetését, nem tudja magát összefogni, ábrándozik, csavarog, lányok után futkos, versek és elbeszélesek írására pazarolja idejét.
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Ami a szokványos konfliktust, a maga erejétől, elért eredményeitöl megmámorosodott apa és
a lágyabb karakteru, művész hajlamú, nehezen kibontakozó fiú párharcát jelképes méretű küzdelemmé növeli, nemcsak az apa erőszakos természetébőlkövetkezett, hanem legalább annyira a
másik fél, a fiú érzékenységéből. védtelenségéből. idegalkatának labilitásából is. Nemcsak az apa
erőteljes, nyers és indulatos egyéniségének volt kiszolgáltatva a fiatal írójelölt, hanem a maga természetének, olthatatlan szeretetéhségének, boldogtalan boldogságvágyának is.
Önéletrajzának tanúsága szerint a kereszténység iránt időnként feltörő nosztalgiáinak is ez a
forrása. Néha úgy érzi, a jézusi vallás révén olyan mértékű szeretetben részesülhetne, amilyent
saját környezetétől sohasem kapott meg. "Nem tudom, elmondtam-e már - ÍJja - mint álltam egy
idegen ablak alatt a Föld utcában, mint néztem be karácsony estéjén az ösmeretlen keresztényhez,
aki térden állva,fejét a keresztre hajtva imádkozott, s egyre csak imádkozott, s amint a szája mozgott, úgy tört egészen össze, mig lassan, káprázó szemem előtt felszállt egy magas keresztfára, s a
hajában kinyílt a hegyes töviskoszorú. Jaj, mennyire szerettem volna én is keresztény lenni, kicsike
kis keresztény, apró kereszttel a nyakamon. de már nem lehetett, mert az én pólyámra héber betűk
voltak arannyal hímezve ; s egy nagy, sűrű szakállú kántor vett a két kezébe, hogy éles fájdalmat
okozva nékem, megmetéljen. Szinte hallom ijedt sivításomat ; élesebb. mélyebb sivitásomat annál,
amivel az életre születéstfogadtam. MeT'tmi az, élni? ... élni és még hébernek is lenni! És tulajdonképpen mégsem annak lenni, hanem elsőül és inkább csak embernek, zavart, kósza léleknek, aki a
héberi terhek folytán kétszer, hússzor igyekszik igazabbnál igazabb emberségre. "

2. Ahhoz, hogy világosan lássuk, milyen érzelmi indítékok játszottak közre Gelléri kereszténység
iránti vonzódásának kialakulásában, mindenekelőtt azt kell tisztáznunk. miként vélekedett saját
zsidóságáról, miben és mennyiben tartotta magát zsidónak, illetve izraelita vallásúnak.
Ha erről a kérdésről a zsidóüldözések kapcsán nyilatkozott, többnyire a negatív vonásokat
hangsúlyozta, nem mintha ki akarta volna vonni magát zsidó származásának következményei
alól, hanem azért, mert kétszeresen is értelmetlen dolognak tarotta, hogy olyan kötelékek miatt
legyen súlyos megkülönböztetésekben része, amelyeket ő már nem érzett elevennek, elsődleges
nek, létét és szellemét alapvetően meghatározónak.
Képekben gondolkodó író volt, ha arról akart magának számot adni, hogy a zsidó hagyományokhoz vagy múltja zsidó vonatkozásoktól független emlékeihez van-e konkrétabb, erősebb, élményszerű köze, megragadó érzékletességgel fejezte ki magát. "Sohasem törődtem az egykori Izraellel; messze feküdt, tengerek, ködök mögött, talán ha a nagyapám elvisz oda, s megmutatja,
megmagyarázza: ez az igazi hazád, hát van realitásom, amihez hozzátapad a képzeletem. Ígyazonban Óbuda volt az én országom, trfenyvessel, a Kiscelli-hegy régi kastélyával, a téglagyárral és a lakatosműhelyek. Ezeket a vidékeket láttam én először, még nem tudtam beszélni, amikor már felkelt
itt a nap, és világosság támadt a teknőm körül, amiben heverésztem. " Zsidó származása tudatánál .
sokkal erösebben hatottak rá első eszmélkedéseinek, óbudai gyerekkorának, kamaszkori csavargásainak emlékei, első erotikus sejtéseinek, örömeinek, csalódásainak, valamint a halál gondolatával való találkozásának egész lényét felkavaró élményei.
Vallomásában annak a zsidó származású írónak a helyzetelemzése és önvizsgálata is megfogalmazódik, akinek a családjában a nem zsidó környezethez való hasonulás folyamata már kéthárom nemzedékkel korábban megindult, és aki I906-ban olyan korban jött világra, amely még
az általános asszimiláció fölfelé ívelő, zavartalannak látszó időszaka volt. Azt a társadalmi környezetet, amelyben zsidó vallási normákat és hagyományokat őrző családja mikrokozmoszával
együtt maga is benne élt, gyerekként és fiatalemberkertt még léte magától értetődő, természetes
közegének érezte.
Nem értett egyet Pap Károllyal, aki a Zsidó sebek és bűnök cimű I935-ben kiadott vitairatában
az asszimiláció és a cionizmus lehetőségeit egyaránt elvetve, valamiféle átmeneti állapotot, egy
közelebbről általa sem körvonalazott "magyar zsidó" magatartást akart a hazai zsidóság számára statikus létforrnaként és egyben önként vállalt erkölcsi követelményként elfogadtatni. "S mig
Pap Károly búsan nyögte oldalam mellett a zsidók gondjait, bűneit és sebeit, én értetlenül álltam ezzel a pogány zsidóval szemben. Miért hívogat minket vissza gettóba ez az őrült?"
Gelléri a demokratikus, liberális felfogás híveivel egyezően az asszimiláció t úgy ítélte meg
mint a társadalmi fejlődés eredményét, olyan vívmány t, amelyről lemondani egyet jelentett volna
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egy kezdetlegesebb, szűkösebb létformába való visszahúzódással. Távol állt minden olyan irányzattól, amelynek valamiféle származási vagy felekezeti alapon történő elkülönülés volt a célja.
Meglepő viszont, hogy az asszimiláció elfogadásán és a felekezeti elkülönülés elutasításán túl,
Pap Károly nézeteit birálva, magáról az izraelita vallásról is nagyon mereven, nagyon ridegen,
több vonatkozásban a "kÍvülállók" előítéletei és benyomásai alapján nyilatkozott. Annak a vizsgálata, hogy ez miért volt így, milyen lélektani motívumok játszottak közre abban, hogy Gelléri
sematikus egyoldalúsággal foglalkozott önéletrajzában az izraelita'vallással, már azért is e tanulmány körébe tartozik, mert az író többnyire úgy fejtette ki saját vallásával kapcsolatos bírálatát,
hogy vonzó ellenpéldaként a kereszténységre hivatkozott. "Csupa tilalom, csupa félelem a zsidó
vallás - írja az Egy önérzet történeté-ben. - Valami rettentő szemű és villámú Istan lakozik valahol ..mindent hall, mindent lát . . . A rettentő Isten egyik szemével állandóan a szabába pillant: csupafény, tűz és emésztés ez a pillantása . . : Nálunk is égtek a chanukagyertyák , s bár imádtam ezeket a kis lángokat, milyen gyönyörű volt velük Femben a zöld karácsonyfa, csodálatos üvegcsengői
vel, arany és ezüst szálaival és e csillogás közepett lobogó gyertyáival. Nálunk a templomban rettenetes hangú kántor énekelt: a keresztény templom ajtajában állva pedig édes kórus hallatszott, az
orgonazúgás hömpölyegén lebegve. Jaj, mennyiszer szerettem volna én keresztény lenni! . . . Élni Iehetett a keresztény vallástól, mig a zsidótól csak szenvedni lehetett."
Nem valószínű, hogy ez a felfogás, saját vallásának egyoldalú megítélése egyetlen okra volna
visszavezethető. Csak a különbőző feltételezések kimondásával és egyeztetésével közelíthetünk a
probléma lényegéhez. Az író nyilatkozataival kapcsolatban a végső beilleszkedési szándék túlzottan hangsúlyozott gesztusaira éppúgy gondolhatunk, mint nagyon távoli, agyerekkorba viszszanyúló előzményekre. Gyanakodhatnánk a hitbeli dolgoktól szabadulni akaró gondolkodó
valláskritikai türelmetlenségre is, ha szavai nem árulkodnának annak a vallási érzésre fogékony
embernek az elégedetlenségéről, aki saját vallásának lehetőségei között nem tudta megtalálni
mindazt, amire vágyott. Lehet. hogy túl ridegnek, szigorúnak, racionálisnak érezte az izraelita
vallást, a kereszténységet pedig olyannak gondolta, amelyben a magafajta lírai alkat jobban fel
tudna oldódni, ha teljesen elszakadna azoktól a kötelékektől, amelyek családjának múltjához
kapcsolják. Az is biztos, hogy egész életén át a belső otthontalanság érzését hurcolta magában,
szeretett volna véglegesen hazaérkezni valahová, ha a teljes önmagára találás módjai és formái
nem is rajzolódtak ki benne határozott v o n á s o k k a l . '
Önéletrajzának egyik pontján ő maga is arra keres választ, hogy hol kezdődött elidegenedése
az izraelita vallástól. Gyermekkori emlékeit felidézve egy nem vonzó külsejű, hadaró beszédű hitok tatój át említi, aki az elemi iskolában nem sok pedagógiai érzékkel próbálta megtanítani a héber írás betűit és a régi zsidó királyok nevét.
Van egy fiatalkori elbeszélése is, az Ünnep, amely huszonegy éves korában, az Élőszó címü folyóiratbanjelent meg, és arról szól, hogy egy zsidó fiatalember miként kerül szembe ahitközségi
tisztségviselők gépiesen rideg magatartásával, és hogyan válik meghasonlott lélekké.
Ezek a megnyilatkozások még csak azt jelzik, hogy Gelléri személyisége és az őseitől örökölt
vallás között mindig volt valami feszültség. A végső okok keresésében akkor jut tovább, amikor
a vallással kapcsolatos konfliktusait is arra az alaphelyzetre vezeti vissza, amely szerinte gyermekévei során egyéniségének, sorsának alakulását döntő mértékben meghatározta. "Mert kellett-e nekem az anyám? S az apám? Kellett-e nekem az, hogy ők a maguk tulajdonának tartsanak,
és ezer tavasz dologgal bizonygassák , hogy az övék vagyok, mert olyan a szemem, mlnt az anyámé,
a szám akár az apám szája, a vállaim is az apámtól kapottak. Bizony, bizony az övék vagyok én és
Jehováé . , . Mert az lsten jelképe néha ember alakjában nyűgöz minket, S nekem az apám volt a félelmetes istenem, Ő volt az, aki ha beteg voltam, rám mennydörgött, akár az lsten a bűnös lzraelre . . . Éreznem kellett azt, hogy csak baj van a személyemmel. Jöttömmel majd megöltem az anyámat: létezésemmel pedig dűhre, haragra gerjesztettem az apámat. S innen talán, hogy sohasem hiszem el: engem szeretni is lehet. S innen a sok bujasagos kaland, a lány tiprás és kegyetlenség is e lányok ellen. A szeretet bolondja vagyok, mert a szeretet hiányzott a gyerekkoromból. "

3. Ahogy saját vallása elfogult megítélésében sérelmes vagy annak érzett emberi viszonylatok em ócióinak hatása érvényesült, a kereszténységhez való vonzódását is szubjektív motívumok szövik
át: egy diákkori szerelem ábrándozásainak. tervezgetéseinek. tapasztalatainak és kudarcainak
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hangulati hullámzásai. .,Festő leszek keresztényi hölgyem kedvéért, és új Bibliát fogok rajzolni.
keresztényekkel és zsidókkal vegyes Bibliát. Friss vizű folyó hátánfognak lépkedni a keresztények
abba a sötét, álló tóba, amelynek Ótestamentum a neve."
Az Egy önérzet történeté-ben Verának nevezett lányhoz fűződő szerelmi történet szálai újra és
újra felbukkannak az önéletrajz szövedékében. Ha azt mondjuk, hogy Gelléri a diákkori szerelem mozzanatainak felidézésével és föltehetően az eredeti történet számos elemének "átköltésévei" egy remek fejlődésregény körvonalait sejteti, nagyon óvatosan fogalmazunk, mert amit ebben a vonatkozásban, az önéletrajzi mű keretében belül megvalósít, az sokkal több annál, mint
puszta lehetőség.
Miközben egy minden mozzanatnak rendkívül nagy jelentőséget tulajdonító, naplót író szerelmes diák részletező készségével eleveníti fel két évtized távlatából a Vera-történet eseményeit, a
kölcsönös vonzódások és gyanakvások, közeledések és elidegenedések egyensúlyjátékait, szinte
észrevétlenül vezeti végig az olvasót személyisége fejlődésének és átalakulásának azon a folyama-'
tán, amelyet ez a diákkori érzelmi ügy indított el benne. A két évig elhúzódó szerelem ugyanis,
ha nem is adta meg a beteljesülés örömét, sőt számára méltatlan módon ért véget, kezdetben jelentős mértékben hozzáj árult érzelmi világának kiteljesedéséhez, egyénisége érettebbé válásához,
de a kudarc is sok mindent tisztázott benne. A kamaszkori bujaságos kalandok után ez lehetett az
első olyan kapcsolata, amely személyesebb jellegű volt a korábbiaknál, amely egész érzelmi lényét erősen érintette, amiért szenvedni is érdemes volt, amelynek fájdalmas epilógusából pedig
életre szóló tanulságokat vont le.
Rajongása a hitbuzgalmi dolgokban járatos, a vallásos életet inkább gyakorló, mint igazában
átélő katolikus lányért nemcsak a kereszténység iránti nosztalgiaját fokozta, hanem zsidó .származásának és zsidó voltának tudatát is minden korábbinál nagyobb mértékben felszínre hozta.
Amikor pedig eltaszítva és megalázva kerül ki az ügyből, az is világossá válik számára, hogy nem
a hitbéli különbségek miatt szakítottak vele, hanem azért, mert szerelme környezetének antiszemita hatása alá került, és a társadalmi előítéletek sugallatára cselekedett.
Egy fájdalmas kudarcnak persze éppúgy lehet tisztító, mint demoralizáló hatása. Abban, aki
húsz-huszonegy éves korában ilyen okok míatt és ilyen körülmények között éli át élete első súlyos érzelmi válságát - megtetézve azzal, hogy még a Vera-szerelem derűs időszakában turulista
diákok mint zsidót űzik ki többedmagával a technológia tanterméből és verik meg annak az iskolának a falai között, amelynek törvényes tanulója -, a legkülönbözőbb reakciók alakulhatnak
ki. Csalódhat az asszimiláció eszméjében, amelyet a szeme láttára szinte naponként csúfolnak
meg, visszavonulhat zsidó tudatának és múltjának falai közé, valamiféle belső emigráció útját
választva, és nevetségessé válhat számára minden korábbi nosztalgiája a kereszténység iránt, elvégre az derült ki, hogy azoknak a szemében, akiktől a befogadás szerető gesztusát várta, ö
örökre a zsidókról alkotott visszataszító torzkép megtestesítője marad.
Gelléri esetében viszont az történt, hogy miközben a csalódások által szerzett tapasztalati
alapján módosul tak korábbi, nagyon naiv és sematikus vallástipológiai elképzelései, úgy vált érzékenyebbé a zsidó múlt és jelen tragikus vonásainak felismerésében, átélésében és morális vállalásában, hogy továbbra is fogékony maradt az igazi kereszténység befogadására. Jézusi szeretet
hatja át azokat a sorait is, amelyekben a zsidó őseinek sorsát idézi fel. ,,8 most megint a szegény
őseimre kell gondolnom. akik kóborebként kószáltak a fényes, édesfényű városok körül. Messziről
nézték a bástyákat, a kapuőröket,'afelvont hidakat, de oly sokáig, évszázadokon át tilos volt nekik
belépni egy városba. Talán ott állt valamelyikük hóviharban és tüdőgyulladással egy ilyen meleg falú város előtt, talán egy kisforralt borra vágyott és dunnás ágyra, ám mint afféle törvényt tisztelő
gyámoltalan, mégiscsak lefeküdt a batyujára. le a puszta hideg földre, mert zsidónak tilos volt,
agyonverés terhe mellett belépni abban az időben bizonyos magyar városokba."
Önéletrajzában a Vera-szerelem kapcsán arról is ír, milyen kár, hogy általában nagyon keveset
tudunk más vallást követő embertársaink hitbéli dolgairól. Sajnálkozik amiatt, hogy a Biblián és
Renan Jézusról szóló művén kívül milyen keveset ismer a kereszténységgel kapcsolatos irodalomból. Legalább egy hittudományi és egy egyháztörténeti művet el kellett volna olvasnia.
Mindehhez hozzátehetjük, hogy a Biblia világát jól ismerte, két novellájában ószövetségi történetet dolgoz fel (Zergeszikla, A hárfás), több elbeszélésében pedig nagyon fontos szerepük van
a keresztény vallás motívumainak ésjelképeinek (Facipő, Farsang). Az sem véletlen, hogy a már
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említett, fiatalkori elbeszélésében, az Ünnep-ben milyen szerepet kap a keresztény hit egyik jellegzetes szimbóluma. ..Gyere, nyöszörgőfolyópajtás, a halaiddal, Krisztus jeleivel, szorulj be hajálddal a hitközségi urak szobáiba. Légy a kiséretem!" - mondogatja magában a novella békétlen és
lázadó lelkű ifjú hőse.
Ha Gelléri nem is mélyedt el olyan alaposan világnézeti és történeti művekben, ahogy azt nyilatkozatai szerint, különösen élete nehezebb szakaszaiban szerette volna, megdöbbentő biztonsággal tudott eligazodni kora eszmei és politikai útvesztőiben. A keresztény-nemzeti jelszavakkai visszaélő embertelen akciók áldozataként mindig az igazi, a jézusi szeretet tanítását meg nem
tagadó kereszténységhez fellebbezett és a külső-belső bántalmak elől annak védelmébe szeretett
volna húzódni...8 van egy régi kálvária egy sütőház előtt a mi kerűletűnkben. Ha a Kiscelli utcában haladt a temetési menet, mindig megállt ott a gyásekocsi. hogy a pap beszentelje a halottat. Ha
süteményt vittem haza vagy frissen sült kenyeret, én is odaál/tam a gyászolók közé. s én is éreztem a
tömjénszagot. s nemegyszer hullt rám szenteltvíz a pap loccsantó kezei közü/. Most odamentem ehhez a kereszthez. 8 mintha felidről lenyomték volna a vállam, letérdeltem. De a kőkockás utcán lépések zajdultak fel; s én ijedten álltam talpra. Hátha olyanok jönnek, akik tudják rólam, hogy zsidó
vagyok; vagy hátha ismerős zsidó fiúk jönnek. akik elmondják: anyámnak, hogy láttak engem a feszület előtt térdepelni. Hja, a világban nehéz áhítatunk számára rejtekhelyet találni!"

CSATAI VARGA LÁSZLÓ VERSEI

Vadászat

Ádvent
csikorgó csillagrácson
átdereng karácsony
akár az egyszeri
ég-föld megint közelít
végtelen közeit
angyal röpte szeli
hull a hó az ég hava
mintha csók hullana
tél van lila ádvent
a jég már a Dunán áll
én meg a Dunánál
várom a csodát fent
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a hajtók között vagy
mint dúvad
közeledsz
a tisztásra
lopod magad
az egész erdő remeg
az őzek
kéreg alá rejtik
rózsaszín
húsukat
a szarvasok
ágak közé
agancsukat
madarak csőre
mint tüske
mered
de te észreveszed
nem menekül
a szelíd
sereg

Téli rapszódia
kezedben volt a kő
mégis kijátszott
a kéreg testű ál/at

Átváltozás
ellobbantak a fák
csak te égsz
az égről csordult
vulkáni kőzeten
de már ágad
feketedik
fészkeidről

szétröppentek
a madarak
mint verdeső
.csávák
lefújja a szél
utolsó
piros
leveled is
ki ismer fel
az alkonyatra
rajzolt
bazaltkúpban
reggelre
kőodudból
kőtollú

madár kiált
hangjára
a felkelő nap
nem emlékszik

szemed láttára
roppant össze
szemfogak fehér
villáma alatt
az ágcsonk kiugró
szirtjére épült
tol/palás
éneklő

pici dóm
mint jégcsapok tól
átvert
bodor levél
törött
márvány
csontoszlopai közt
utolsót lobbant
a dal
körömnyi lángja
eldőlt a csőr
piciny tornya
szétnyílt háromszögén
pár bíbo r rügy
kifordult
s a kis gömbkupola
kerek lapján
a fénymutatók
megálltak
vigasztal-e
az ágvillákról
égremenekített
sárga fészek
hogy madarak viszik
tavasz felé
a napot
csőrükre tűzve

verdeső szárnyuk
fekete láng
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DOKUMENTUM

NÉGY ZSIDÓ ÉVKÖNYV A HÁBORÚ ÉVEIBŐl
(1939-1944)
A négy évkönyv: "Ararát Évkönyv. Zsidó magyar almanach az (1939/5699-5700) évre"; "Magyar Zsidók Naptára 1941-5701"; "OMZSA Naptár" a harmadik és "Zsidó Évkönyv" a negyedik kiadvány címe.
'
Köntösük, formájuk, címeik nem sokat mondanak. Az Ararát Évkönyv kis, zsebnaptárszerű
vékony füzetecske, a Magyar Zsidók Naptára testesebb, több száz oldalas könyv, az OMZSA
Naptár nagyobb formátumú, szintén több száz oldalas, a Zsidó Évkönyv puha fedelű, közel százoldalas, igénytelen kiállitású.
Az ARARÁT ÉVKÖNYV a Pesti Izraelita Leányárvaház kiadásában jelent meg először
1939-ben (5699-5700), az utolsó az 1944. évre. Vészi Józsefnénak, a pesti nőegylet elnökasszonyának bevezető sorai állnak az első lapon: "Egy könyvre való gyönyörű írást adtak nekünk zsidó íróink és költőink - árváink javára. Mi tovább adjuk ... hadd fakadjon belőle áldás! Mindnyájunknak erősödés öntudatunkban és felemelkedés lesújtottságunkból- árváinknak pedig minél több falat kenyér." Komlós Aladár, az almanach szerkesztője így ír: "A gyűlölködés özöne
elől, mely sziszegve kúszik utánunk ... ki nem kívánt volna még egy új Ararátot, ahová bárkájával elmenekülhessen?"
Munkácsi Ernő a zsidóság jogi helyzetét elemzi, s megállapítja: kerülték ugyan a hazai törvényalkotásnál a "zsidó faj" kifejezést, de az 1938. XV. tc. - fajtörvény . Emőd Tamás, Vészi József, Zsolt Béla, Várnai Zseni, Szép Emő, Szemere Samu, Pap Károly, Léderer Emma és Szabolcsi Bence neve szerepel többek között a kötetben. A magyar szellemi élet kiválóságai adtak itt
egymásnak találkozót, az illusztrációkat is kiváló művészek készítették. Kecskeméti György Hová című tanulmányában látnokian fogalmazott: "A körülbelül öt-hatszázezernyi német zsidóságon kívül még milliók élnek fenyegetett helyzetben Közép-Európa egyes országaiban. Ha a németországi tendencia tovább terjed, úgy a zsidóság ismét elérhet történetének egy korszakos tragédiájához ... " A tanulmány befejezésében az emberi történelem nagy humanista szellemeit hívja segitségül, és azt a biztos meggyőződését fejezi ki - "Nem vigasztalásul, hisz az egyéni sorsokkal szemben nincs vigasztalás - de azért, hogy értelmünk világát meg tudjuk őrizni egy zilált kor
fergetegében ... " -, hogy "az emberiség ismét meg fogja találni önmagát".
A MAGYAR Z8IDOK NAPTÁRA, az OMIKE sajtócsoportjának kiadásában 1941-től jelent meg. Később, 1943-tól a "Magyar Zsidók Könyve" címet vette fel. A változást Nádor Jenő
így indokolta; "A címváltozásra az indított bennünket, hogy éreztük a két előző évben: a naptár
fogalmát nem fedi a tartalom. Már elindulásunkkor tudtuk, nem közismert értelmű naptárt
adunk ... : hanem olvasnivalót abból a kincsesházból, amit kimeríthetetlenül nyújt a zsidó szellem." Ahogy az Ararát sem csupán a zsidóság szellemi értékeit hordozta, hanem egyetemes magyar értékeket, úgy a Magyar Zsidók Könyve sem csak a zsidó hitet tükrözte a világból, hanem az
emberiség tudományából és irodalmából a humanizmus szellemét is megidézte. Szinte szuggerálta az olvasót, hogy szemét a közelről messzebbre, egy távolabbi, egy jobb Európa felé nyissa.
Az 1942. évi naptárban a Külföldi irók címszó alatt azokról az alkotókról olvashatunk rövid
jellemzést, akik valamelyik európai országban vagy az amerikai kontinensen éltek vagy élnek, és
annak a nemzetnek a nyelvén alkottak, ahová tartozónak vallották magukat. Műveikből szemelvényeket is közöl az évkönyv. A szerzők: Henri Bergson, Franz Werfel, Max Jakob, Tristan Bernard, Martin Buber, Albert Einstein, Ludwig Lewisohn, André Maurois, Catulle Mendés, Joseph Roth, Arthur Schnitzler, Jakob Wassermann, Hugo von Hoffmanstahl, Arnold Zweig, Ste-:
fan Zweig stb.
Az Új héber irók című fejezetben a szerkesztők harmincegy művész életútját vázolják fel, és
részleteket hoznak alkotásaikból. A fejezetet Buk Miklós A mai Palesztina című tanulmánya és
Schnabel László Az új héber irodalom című értekezése vezeti be. Az évkönyvet a jiddis írók is-
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mertetése és a művekből való kisebb-nagyobb szemelvény zárja. Az irók közűl Ben Gavriél, Penjah Bergstein, Chájun Náchmán Biaiik, David Frischmann, Zálmán Snéur, Aser Baras és még
huszonöt művész szerepel.
.
A jiddis irodalmat Schalom Asch egy műve, a jiddis népdal "Messiás dal" címmel, Moris Rosenfeld verse, J osef Halder .Dalok'' cím alatt közölt alkotásai, valamint J. L. Perez és Schulem
Alju Alejchem írásai képviselik.
OMZSA NAPTÁR a harmadik kiadvány. Ribáry Géza adta ki 194o-41-től (5701-től). Szerkesztették: Ribáry Géza, az OMZSA ügyvezetője, Csergő Hugó, Kohn .Zoltán, az OMZSA elnöki tanácsának tagjai. Az előző két kiadvány elsősorban a magyar zsidóság szellemét, lelkét
igyekezett erősíteni, edzeni sorsának nehéz óráiban, és arra biztatott, hogy a megaláztatást ki
kell bírni egy emberségesebb társadalom létrejöttéig. Az OMZSA Naptár prózaibb feladatot vállalt. A betevő falatért, a mindennapi kenyérért harcolt. A kort és a célt Munkácsi Ernő Az OMZSA megszületése című cikkében idézi fel az 5703. évi naptárban, amelyet az elhunyt Ribáry Géza emlékének szenteltek. ,,1939 nyarán voltunk. Életbe lépett már a második zsidótörvény is, az
alkalmazotti elbocsájtások mind szaporábban mutatkoztak és nőtt a zsidóság nyomora ... Forró nyári délután ... állott elő Ribáry azzal, hogy mozgalmunk neve: Országos Magyar Zsidó Segítő Akció legyen." Az engedélyek megszerzése után megindult a munka, amire évről évre nagyobb szükség volt, mert a munkanélkűliek és a nyomor sokszorosa lett az 1939-es évinek.
A gyakorlati tevékenységbe szervesén beépült a magyar irók zsidó vallású többsége. A naptárban a legtöbb helyet az irodalmi rész foglalta el. Hevesi Simon, Berend László, Szabolcsi Lajos,
Sós Endre, Barát Endre és az Ararát Évkönyvben ismertetett írók, költők adták le írásaikat, és a
honoráriumot az arra rászorulóknak engedték át.
A naptáron kivül a könyv legfontosabb része a Kűzdelműnk alétért című fejezet volt. .Sok gyakorlati útmutatást adott a zsidóság szervezeteiről, de a fő gondolat: minél több embert kell megnyerni az OMZSA támogatására. Mind a hitbuzgalmi, mind egyéb formákat felkutattak a szervezők, h?gy állást, kenyeret segítsenek szerezni a nélkülözőknek.
ZSIDO EVKONYV a címe a negyedik kiadványnak. A "Budai zsidóság történeté"-től, a törökországi, New York-i zsidóság életéig sok mindenről szólnak az írások. Wasserstrom Sándor
.Beköszöntö't-jében ígyjellemzi a könyv mondanivalóját: "Ha megszavaztatnánk Európa zsidóságát, hogy és mit akar inkább: felemelt fővel, egyenrangú emberként élni a népek családjában
vagy meggyalázottan bár, de jó anyagi körülmények között. .. az lenne a kategorikus válasz:
szabad emberként, egyenjogú polgárként szeretné életét élni ... "

Nézve Ninivére
szétnyílik
s ernyőként fölémfeszül a remény
ülök a hűsben
mint Jónás ama óriástök levelei alatt
s lesem
Ninive csillogó büszkeségét
mikor maszatolja el lángoló vörössé
egy hatalmas ecset

de ahogy elmúlt a negyvenedik nap
és a sárgás ragyogás
e homokpusztaságban
ujra hőbeborít
mert összecsuklott az ernyő
és lemállott róla a vászon is
negyven nap alatt
űzve magamtól
útrakelek
vissza Ninive felé
KULIFAI GYULA
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VALÓDI BORJÚBOKSZ
irta KELECSÉNYI LÁSZLÓ

- Gratulálok a választásához - mondta az apró emberke, mielőtt derékig eltűnt a
kinyitott kirakatban. - Egyedi darab - nyújtotta vevője felé a kért lábbelit.
Kisteleki hetek óta akart venni egy bőrtalpú cipőt, de egyetlen üzletben sem talált
kedvére valót, míg egy esti séta alkalmával meg nem látta vágya tárgyát a belvárosi
mellékutca egyik kirakatában. Másnap nyitáskor eljött, nehogy elvigyék az orra elől
a kívánt darabot.
Most ott ült a kopott kis üzlet tonettszékén, és a barna bőrtalpú cipőt próbálgatta.
- Mintha a lábára öntötték volna - mondta a körülötte sündörgő mesterember.
- Tényleg kényelmes - nyugtázta Kisteleki.
Gyűlölte a cipőfűzőket, rendre elszakadtak, lekopott róluk a végüket borító keménység, csak bosszúságot okoztak. Ez a cipő azonban mokasszin fazonú volt, és
úgy fogta körül lábfejét. mintha saját testrésze volna.
- Mibe kerül? - kérdezte, mert a szokástól eltérően a kirakati darabok egyikén
sem volt árcédula.
- Semmiség, önnek biztosan megéri - mondta a mester, és meghajolt.
- Mégis? - kíváncsiskodott tovább Kisteleki.
Elhangzott egy összeg. Kisteleki a tárcájába nyúlt, és habozás nélkül kifizette. Állami üzletben sem kapna ennélolcsóbban ilyen jó minőségű munkát,
Az emberke megdörzsölte a kezeit, és eltette a bankjegyeket.
- Becsomagoljam, vagy ebben tetszik elmenni?
- Leveszem. Egy ilyen szép darabot mégse hétköznap kezd hordani az ember.
- áh, uraságodnak fiatalsága ellenére van érzéke a formákhoz - mondta alábbelik
mestere, miközben csinos csomagocskát kreált a cipőből. Aztán kikísérte vevőjét. s
csak ott adta át a pakkot. Mélyen meghajolt, és kitárta az ajtót.
- Meglátja, sok öröme telik benne - mondta figyelmeztetőn. - Valódi borjúboksz
- tette hozzá felemelt ujjal, s mintha kaján mosoly jelent volna meg szája szögletében. Ez azonban csak később villant Kisteleki eszébe, mikor az események megállíthatatlan és nem kívánt fordulatot vettek.
Diadallal vonult végig az utcákon, maliciózusan szemlélte az útjába eső cipőbol
tokban tolongó tömeget. Nem ment haza zsákmányával. hanem magával vitte a
szerkesztőségbe a csomagot. Többen megkérdezték, mi van benne, volt aki azt hitte,
hogy egy folytatásos regény kézirata érkezett. Kisteleki kitérő válaszokat adott, azt
akarta, hogy kollégái majd a lábán csodálják meg szerzeményét. A közös ebédnél
hallgatagon viselkedett, csak a fizetésnél jutott eszébe, hogy a szerkesztőségben felejtette a cipőt, vissza kellett mennie a csomagért.
- Mit vettél, Dani? - kérdezte a szőke titkárnő, mikor Kisteleki sejtelrnes arccal elvonult a párnázott főszerkesztői ajtó előtt.
- Meglepetés magamnak ., felelte szűkszavúan, nem tudván, hogy milyen találó
választ adott.
Odahaza izgatottan bogozta ki a madzagot. Nem próbálta föl a cipőt, letette a sző
nyegre, és időnként elégedetten nézegette. Elhatározta, hogy csak vasárnap veszi föl.
Vasárnap tovább maradt az ágyban, megfejtette a keresztrejtvény t a lapban, aztán
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ráérősen készülődni

kezdett. Gondosan felöltözött, s végül felhúzta az új cipőt. Doöltönyéhez jól illett a barna lábbeli.
Azzal az érzéssel lépett ki az utcára, ami akkor tölti el az embert, mikor egy új holmit kezd hordani. Úgy vélte, ilyenkor más ember lesz, kiemelkedik a hétköznapokból, a viseletien darab megkülönbözteti a többiektől. Aprókat lépett, próbálgatta,
hogyan esik a járás. Az új cipő azonban nemcsak szép volt, de kényelmes is.
Kisteleki vidáman dudorászva sétált a langyos őszi napsütésben. Egyszer csak váratlanul befordult egy sarkon, és egy szűk sikátorban találta magát.
"No mindegy - gondolta -, legalább átvágok a Duna felé." Amikor kiért a főútvo
nalra, közlekedési lámpa állta útját. Szokásától eltérően a tilos jelzés dacára átment
a túlsó oldalra.
"Szórakozott vagyok ma" - állapította meg, miközben már egész másfelé járt,
mint amerre ilyenkor sétálni szokott.
Végül megállt egy buszmegállóban, és bármennyire akart, nem tudott továbbmenni. A szó szoros értelmében földbe gyökerezett a lába. Autóbusz kanyarodott a járda
méllé, ő pedig felszállt anélkül, hogy megnézte volna, milyen járat utasa lett. A busz
ráfordult a hídra, és átment Budára. Kisteleki a peronon állt, minden megállónál le
akart szállni, de csak a hatodiknál sikerült.
•
Ahogy lelépett a járdára, rögtön meglátta a házat.
Azóta mindig messzire elkerülte, ha a környéken akadt dolga. A csemegeüzlet
ugyanott volt, mint tíz évvel ezelőtt, s a háztetőn ugyanúgy terpeszkedett a takarékpénztár reklámja. Amikor később végiggondolta a történteket, megesküdött volna,
hogy nem akart bemenni a házba, csak álldogált a túlsó oldalon, ahol annak idején
szokott.
Kisteleki mégis bement a lépcsőházba, és felgyalogolt a negyedikre. Megállt a lifttel szemben lévő ajtó előtt, ahonnan egyenletes, halk kattogás hallatszott. Felemelte
jobb kezét; és becsöngetett az idegen lakásba.
A kattogás azonnal abbamaradt, de más nem jelezte, hogy észrevették a csöngetést. Kisteleki újra megnyomta a gombot.
- Béla, csöngettek - hallatszott egy ideges női hang. - Nem hallod, Béla?! - szólt
ismét a nő, amikor Kisteleki már éppen dörömbölni akart.
Az ajtó ekkor váratlanul kinyilt, A Bélának nevezett bambán nézett a jövevényre.
Kisteleki szó nélkül belépett a lakásba. A riadt hang gazdája a nagyobbik szobában egy partvissal próbálta eltüntetni a padlóra hullott pamutszálakat. A sarokban
kötőgép formájú tárgy lapult a sebtében rádobott pokróc alatt. Kisteleki előbb körülnézett a szobában, persze nem arra figyelt, amitől az asszony tartott, aztán kiment
az erkélyre.
- Ki ez, Béla? - nézett a nő a férjére, de az tanácstalanul tárta szét karjait.
Kisteleki az erkélyről lenézett az utcára. A megvastagodott fák eltakarták a telefonfülkét, amelyben akkortájt többször várta Évát, ha rossz idő volt. Ma már nem
lehetne onnan fellátni ide.
A szobában ezalatt az asszony félelemmel telve suttogta férjének:
- Úristen, Béla! A szomszédok biztosan följelentettek.
- Mindig mondtam neked Gizi, hogy váltsd ki az iparengedélyt - válaszolta a
férje.
Kisteleki visszajött a szobába, és a mennyezetre meredt.
- Talán valami igazolványt, ha lehetne ... - hebegte a nő.
- A csillárt. .. Miért nem cserélték ki a csillárt? ! - nyögte Kisteleki, és nem tudta
levenni a szemét a plafonról.
hányszínű
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A nő most már felbátorodott.
- Hallja-e, kicsoda maga? Mit akar itt?!
Kisteleki zavartan dadogta:
- Én csak a lakást akartam .... valamikor régen ...
- Szóval nem a rendőrségtől jött? - vágott szavába a nő.
Kisteleki nemet intett.
- Béla! Azonnal dobd ki ezt az alakot! Mit képzel ez? Csak így betör tisztességes
emberekhez. Ez magánlaksértés!
.
Béla karon fogta a hívatlan vendéget, aki ellenállás nélkül hagyta magát kivezetni
a lakásból. Amikor becsapódott mögötte az ajtó, még mindig hallatszott az
asszony háborgása.
"Mi történik velem?" - kérdezte volna Kisteleki, ha lett volna kitől.
Megállt az utcasarkon, és szentül megfogadta, hogy csak szabad akaratából indul
tovább. Délre járt az idő, éhes volt, ebédelni szeretett volna. Tudta, hogy a közelben
van egy kis gebines étterem. Amint elindult a vendéglő irányába, különös változást
észlelt. A cipő, amely eddig szinte dédelgette rüsztjét, most elkezdte szorítani. Igaz,
eddig a gazdája öntudatlanul teljesítette minden parancsát. Nem olyanféle kényelmetlenség volt ez, amit egy futószalagon gyártott termék okoz vevőjének. Satuban
érezte ujjait, apró tüskék fúródtak a húsába. Az inkvizíció spanyolcsizmája lehetett
ilyen fájdalmas. Le akarta vetni a cipőt, de a lábfeje elzsibbadt és úgy megdagadt,
hogy képtelen volt kibújni belőle.
Ekkor határozottan úgy érezte, hogy a lába öntudatlanul megemelkedik és másfelé
viszi, mint amerre az étterem van. Korgott a gyomra, ám ahogy cipőj e irányításával
lépkedett, percről percre csökkent a kínzó szorítás és szúrás. Most megtehette volna,
hogy leveti, de valami rendkívüli érzés szállta meg, s szinte boldogan hagyta vezettetni magát. .
Ismét autóbuszra szállt, visszament Pestre. A kiváncsiság is dolgozott benne: oly'
kevés váratlan esemény történt az életében, az ilyen ritka élményt meg kellett
becsülnie.
Többször átszáll t, míg végül a Körútból nyíló mellékutca viIlamos-végállomásánál
találta magát. Beült a majdnem üresen várakozó kocsiba, ahol csak néhány utas árválkodott. A vasárnapi ebéd órája volt, az emberek már hazamentek, és még nem indultak el délutáni programjaik után.
Kisteleki tudta, hová megy a villamos. Azt is sejtette, hogy csak a végállomáson
szállhat majd le a szerelvényről. Volt ideje felidézni rég elnyomott emlékeit.
A villamos meglódult, sebessége azt igérte, hogy hamar céljához viszi utasait. Annak idején ezen a vonalon még falépcsős, ormótlan kocsik jártak, sárga-barna csíkos
kényelmetlen ülésekkel. A szerelvény átszelte a külvárosi bérházak sorát, aztán egy
rendezőpályaudvar mellett vezetett az útja. Üzemek, gyártelepek maradtak el, félkész panelházaknak adták át helyüket. Mikor utoljára járt erre, még apró, földszintes házak szegélyezték az utcát. Fél órába sem telt, már a kertváros csendjében kanyargott a kocsi. Az utasok közben kicserélődtek. Fekete kendős nénike ült vele
szemben, szatyrából öntözőkanna és virágcsokor kandikált ki.
Tíz éve már, hogy elvesztette Évát. Azóta csak egyszer járt kint a temetőben, inkább magában ápolta a lány ernIékét. Életének fordulatai, soros szerelmei aztán apránként kimosták belőle a fájdalmat. Csak az emlékeket nem. Bár nem tehetett a
lány haláláról, mégis sokáig gyötörte a lelkiismeret-furdalás. Ha akkor fölmegy hozzá, még ma is élne.
A szerelvény befordult a végállomásra. Kisteleki átbotorkált az iparvágányokon,
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végigment a kertes házak közt, és szembetalálta magát a temetőkapuval. Az egyik
árusnál virágot vett, bár nem volt benne biztos, hogy ennyi év múltán megtalálja a
sírt.
A régi ravatalozót már használaton kívül helyezték. Az omladozó épület előtt
eszébe jutott, hogy nem nézhette meg Évát, a család lezáratta a koporsót. A rokonok
három nappal később találtak rá, miután Éva egy nyáreleji vasárnapon felakasztotta
magát a csillárra.
Kisteleki arrafelé ment, ahol a lány nyughelyét sejtette. Nem kereste a sírt, rábízta
magát a megérzésére. Abba a parcellába már nem temettek, egyetlen embert sem látott a környéken.
Alig ment vagy ötven métert, mire meglelte a helyet. Előbb az ismerős név hasított
beléje, aztán az önmagukban is megdöbbentő évszámok: 1948-1969.
Letette a csokrot a sírra, s vagy félórát álldogált ott.
Megbékélve lépett ki aztán a temető kapuján. A cipőjére nézett és elmosolyodott.
Nem érzett éhséget, ellenben valami nagy megnyugvás töltötte el.
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SZA VAK PIACÁN. Négy fiatal költő versei. Jóllehet a
könyv egy most induló sorozat első darabja - mégis hagyornányt folytat.
Elődje
tizennégy évvel ezelőtt,
I968-ban jelent meg Kecskemét város fennállásának 600.
évfordulója tiszteletére, s Egy marék parázs eimmel szintén négy, akkor még ifjú helyi költő, Buda Ferenc, Gál
Farkas, Goór Imre és Hatvani Dániel verseit adta közre a
városi tanács kiadásában. A kecskeméti vezetők és a Forrás szerkesztőségének vállalkozó kedvét dicséri a rnost induló sorozat; s ez a verseskötet mindjárt a magasra tett
rnércét is igazolja. Az antológia szerzői Virágh József,
Szilágyi Sándor, Lezsák Sá~dór és Hideg Antal - a Nagy
László által fölfedezett költői úton haladnak, szándékuk,
mint bevezetöjében a Forrás főszerkesztője írja, hogy képi
nyelven, de könyörtelen ül és leplezetlenül kimondják,
amit a hazai valóság teljes megélése során tapasztaltak.
A szándék nem vitatható, s néhol a müvek már a megvalósulás markáns jegyeit is magukon viselik, főként Hideg
Antal és Lezsák Sándor költeményei ben.
Hideg Nagy Lászlo halott cimű verse megrázó s a rnesterhez méltó sirató, de úgy véljük, még a groteszk műfajá
ban is sokat remélhetünk tőle; erre utal az Árpád vezér vikend-jurtajához irott elégiája, vagy a Vidám óda az igazságos Mátyás király legenddjához, A könyv legérettebb, képi
világában leginkább eredeti, céljai ban leghatározottabb
költöje kétségkivül Lezsák Sándor. .Versbéli vívódásait
elsösorban a magyar és közép-európai sorsvállalásból fakadó helyzetfelismerések hitelesítik, költői alkatának
meghatározó eleme a történelmi szereptudat" - olvashatjuk a bevezetőben. Ugyanakkor a játékosság, a rezignált
humor sem idegen tőle. A Szavak piacán, a Julianus harmadik útja és A fészkéből kizuhant város egy ígéretes költői
pálya kezdetére hívja fel a figyelmet. A kötet és a sorozat
terve pedig arra, hogy igenis elképzelhető egy-egy folyóirat helyi szerzőgárdájára vagy az írócsoportokra támaszkodó színvonalas vidéki könyvkiadás. (Forris kÖRyvek)
>-

Dojcsik Győző: A KANADAI ESTERHÁ?:Y TÖRTÉNETE. A szerző nevét a hazai olvasók népszerű tudományos eikkeiből és tanulmányaiból ismerhetik, meg egy
filmből, amelyet Magyarak a prérin eimmel az ő ötletéből
és közreműködésével rendezett Révész György. Dojcsák
Győző csaknem negyedszázadon át élt Kanadában, előbb
olaj kutató geológusként, majd a reginai egyetem földrajz
tanszékének professzoraként dolgozott, de érdeklődését
az I960-as évek derekától talán szakmájánál is jobban lekötötte a Kanadába kivándórolt magyarság évszázados
története, különösen pedig egy magyarok alapította településnek és névadójának, Esterházy Pálnak Jókai tollára
illő kalandos históriája. Hogy egyáltalán megtudja. ki is
volt Esterházy, a szerzőnek át kellett böngésznie a kanadai és a magyar könyvtárak sok-sok kötetét. folyóiratát, s
végig kellett járnia azt az ,utat - Angliátóllndiáig, Afrikától Jamaicáig v-, ahol Esterházy (alias Packh János) megfordult s némi nyomot hagyott maga után. Az olvasó eiőtt
kibontakozik a múlt századi kanadai préri képe, a pionirok sorsa, s a két nagyobb magyar közösség, az Esterhazy
és a Kaposvar kolónia alapításának története. Megismerjük a magyar prérilakók kivándorlásának okait, gazdálkodási szokásaikat, a nyelvük megőrzéséért tett erőfeszí
téseiket, vallási és kulturális életüket, kapcsolataikat
Észak-Amerika őslakóival, az indiánokkal. Az író szinte a
korabeli riporter hitelességével ad számot az eseményekről, de - dicséretére legyen mondva .. nem ragad meg a jelenségek fölszínén, stílusa színességének nem esett áldozatul a tények dokumentumhűsége. szociológiailag pontos
feltérképezése. A könyvet korabeli ,fotók illusztrálják.
(Magvető, 1981)
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BALÁSSY LÁSZLÓ

Variációk Puszta Sándor témaira
2.

1.

A Rinya mentén csendült meg először,
de Időtlen Dalt zendít éneked:
onnan tört elő, a .Hat-Nap-Előttről",
s a Teremtő Szó benne visszazeng.
Ahány verssor, mind a Lélek Csodája,
tűz a Tűzből, mely sosem hamvad el:
minden ütemben ott lobog a Lángja,
s hogy szólj, átjár, mint "titkos ősdelej".
Mindig úton vagy: visszahív a Kezdet,
és elragad millió villanás . . .
A Lét ezernyi titka gyúl ki benned,
amit csak te mondhatsz el, senki más;
s lelkedből feltör, mint zengő zene
az Öröm és a Hála Éneke.

Jelek között visz az út, hegyre tartva,
s körös-körül sok szépség int feléd:
ahány jel, mind felmutat a Magasba,
s minden szépség Egyetlen Fényben ég.
Amerről jöttél: Somogy, s hetven éved;
(századok panaszát zúgja a táj . . . )
Te mégy , szivedben zeng egy ősi ének,
s dallam dallamba fonva szerte száll.
Mégy ; és kísérnek "szárnyas látomások":
érted őket, s mondod a titkukat. '
Kincset viszel, mint a Háromkirályok,
mindet szétosztod, s így vagy gazdagabb.
.Ritkulnak a fák", de nő, nő a Fény,
oly tisztán, mint az Idők Kezdetén.

3.
Hetven év - és te mégy tovább, amerre
mint tűzoszlop, lobog, lobog a Láng,
és énekled, ahogy Assisi Szentje,
a Naptestvér ujjongó himnuszát.
Hallod morajló zúgását a Szélnek,
lent habok futnak, sodruk szédítő;
fölöttük állsz, korod nem mérik évek:
a Mű előtt meg torpan az Idő.
Te mégy életed bibliai táján,
veled és benned ezer év vonul,
égre ível az "Emberi Szivárvány",
s földtől égig sugárzó fényre gyúl.
Csúcsokon jársz a mélységek fele tt,
ajkadon dal, szlvedben szeretet.

Elhangzott a 70 éves Puszta Sándor köszöntésére rendezett ünnepségen 1981. november 14-én, a
renevárosi Szent Kereszt plébániatemplomban.
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KANCSAL EMLÉK
Kosztolányi Dezső
f.
Kosztolányit sokáig e két sor jelentette nekem:
Úgy élünk együtt. két kis idegen
valahol messze, mese-szigeten

s vele:
nagyapám térdén hadarva szavalok,
hogy győznek mindenütt a magyarok -

és a Pesti Hírlapban megjelenő vasárnapi cikkei. Szívközelbe igazán A szegény kisgyermek panaszai hozta. Ez csaknem egyidős velem, egy évvel előbb jelent meg, mint születtem. Évek során
persze más versei is kapcsolódtak az előbbiekhez, olyanok, mint az Üllői-úti fák, gimnazista
egem egyik fénylő csillaga, de tán a század eleji líráé is.
A Nagy Kezdet ideje volt ez bennem, a hé árhé, a lírai érzékenység mámoros tavasza, a versekkel való első tegeződés kora, mikor minden diákszív meglódul, külön ekliptikán kezd futni, új
égöv új csillagai alá érkezik - és verseket ír. A Kosztolányi-versek mellett ott zsongtak bennem
Juhász Gyula Milyen volt, Abádi rév, Tápai lagzi-ja, Tóth Árpád Körúti hajnal-a, Esti szomorúság-a, Babits s Végvári néhány verse. S mind fölött ott zengett, csattogott, lobogott, fénylett
Ady, egyre sodróbban hódító "új időknek új dalaival"!
Vannak versek, melyek egy életen át elkísérnek. Beleivódnak lelkünk, tudatunk szövetébe,
mint ízek, szagok, illatok. Bár ki is lehet őket nőni, ha nem is úgy, mint egy ruhát. Érzékenységünk, beállítottságunk, lelki diszpozíciónk reagál másképpen rájuk. Ugyanaz a vers mást mond,
mert mások vagyunk; többet, mert gazdagabbak. Nem biológiai ez a korosodás s nem is anyagi;
több. Matematikával nem dimenzionálható, komputerrel ki nem számitható, jelenléte nem kémiaijelenlét. Ami ezzel kapcsolatban végbemegy bennünk, mert végbemegy - valami más, ami
csak a líra síkján közelíthető meg.
Ezt a mást Kosztolányi új kötete, a Meztelenül hozta. És hozta néhány Babits-vers: a Balázsolás. Az elbocsátott vad, a Csillag után s a Jónás könyve .. és főleg Ady új kinyilatkoztatásai. Fiatalok voltunk s fényérzékeny lélekkel olvastunk, mohón nyúl tunk minden új könyv után. Így e külsőre is különböző, nyugtalanító címlapú kötet után.
Mit hozott a Meztelenül? Hogy tudnám megfogalmazni? Talán ezt a másságot, persze anélkül,
hogy ez akkor már tudatosult volna bennünk. Talán azt, hogy megsokszorozva, még többet emlegette a halál nyugtalanító titkát, sejtelmét, lelke vibráló ideges vásznaira vetítve, híszen a halál
indulása óta, a kortárs költők közül legjobban őt nyugtalanította. Más gyökerü ez, mint Ady halál-lobogása, más, mint Juhász Gyula szemérmes, melankolikus halál-hívása! Úgy tér vissza,
mint egy folyamatos önarckép - görcsös, szavakon túli, más lelki égtájú vetítésben, rezdületben.
Újra- meg újrafogalmazva, ahogyan csak Rembrandt szakadatlanul festett önportréi vallanak.
S a sok más mellett hozott egy jelzőt: lankataq. melyet élete egyik szép verse számára talált; itt
még ibolya, ott majd Ilona. S egészen új formát, Ő, a poeta aestheticus, a míves művész - a
formátlanságo t.
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2.
1933-ban személyesen is találkoztunk Székesfehérvárott, ahol mint a költőt meghívó Vörösmarty Irodalmi Társaság tagja, várományos első kötetes (már nyomdában volt a Búzaszentelés),
a műsor egyik szervezője voltam. December 7-ét írtunk. A túl korán érkezett költőnek jó napja
volt. Szerfölött közvetlen, tréfálkozó, tárulkozó vidámsággal beszélgetett, szellemesen csevegett.
Feltűnt túlságos élénksége s bőbeszédűsége, bár feketén kívül semmit nem ivott, semmit nem fagyasztott. Az ünnepség utáni vacsorára a másik teremben szorgoskodó, egyik főúri dámá t játszó
háziasszony modorát gúnyolva, fintorgó bohócsággal említette, hogy egyik .dédanyja révén neki
is francia vér folyik ereiben, s valaini Cléry-ős XVI. Lajos főkomornyikja volt. Ő öltöztette a
francia királyt kivégzése reggelén. Egy másik ős Mátyás kancellárja volt, s Görgey Artúr anyja is
Kosztolányi lány. Akkortájt kezdtem Rilkével foglalkozni, s odavetettem, hogy ő is mily nosztalgikusan kutatott nemes ősök után. - Szereted? - kérdezte. - Egyelőre bámulom. Valamikor
biztos szeretni fogom - válaszoltam. - Találkám lett volna vele Párizsban - mondta -, de későb
ben ért oda. Nekem haza kellettjönnöm. Levélben mentette ki magát. - Beszélt Herczeg Ferencről, aki első párizsi útjához segítette, de aki a Pen Club-esetnél olyan kirívóan viselkedett. - Csalódást okozott? - kérdeztem. - Nem csalódást, gyógyíthatatlan sebet. - Ádámot, a fiát emlegette, kit római útjuk alkalmával a pápa megsimogatott. - Haj, Róma ... oda még vissza kell mennem ... - Thomas Mannt idézte, kivel barátságot kötött. - Mily közvetlen, s egyszeruen él. EI
sem hinnéd, nálunk sokkal nagyobb a .procc'! - Ő idegen nekem - vallottam be. - Soha nem is
lesz közel. Tanáros. Igen sokat tud, de érezni, hogy mindezt tanulta. Szerzett tudás, nem ösztönös. Nekem ez a több. Költőkben, alkotókban is. Neveket mondtam, óriásokat emlegettem, emlékszem, Michelangelót, Beethovent, Dosztojevszkijt. .. - Az orosz névemlítésekor felcsillant a
szeme: - Tudod, hogy Gorkij orosznak nézett? Feleségemet és fiamat is ...
Ekkor már úgy beszélgettünk - bár néha hirtelen felugrott s rövid időre eltűnt -, mintha régtől
fogva ismernénk egymást, s csak az imént hagytunk volna abba egy vitát. Megkiséreltem másokat is bevonni a beszélgetésbe, nem akartam udvariatlanul lefoglalni s kisajátítani magamnak, de
ő nem igényelte. Velem kitüntetően udvarias volt, még véletlenül sem éreztette a korkülönbséget
vagy a beérkezett költő tekintélyét. Ezért mertem aztán én is egyre bátrabban s többet kérdezős
ködni. Főleg az egykor oly nagy hírű folyóirat, az Élet felől faggatóztam. - Bár még mindig abba
írnék - nevetett. - Persze minden tábornok kadét szeretne lenni - kockáztattam meg, magam
sem gondolva szavaim hatására. Arcához kapott s hirtelen elhallgatott. Pillanatnyi csend után,
egy kártyás fölényes rutinjával vetette oda, de mintha nagyon messziről: - Ne, ne hidd ... - Komolyra fogta a szót. - Az Élet kitűnő lap volt. - (Mintha ettől kezdve tűnődőbb lett volna, de szívélyessége mit sem változott.) - Nagy lap volt. A Nyugat ellenpólusa. Igényes versenyt jelentett,
igen magas nívón. Rangos lap. Volt idő, mikor jobb volt aNyugatnál. " Érdemes belelapozni,
kik írtak bele akkor. - Nem fogy tunk ki a témából. Pázmány neve villant, majd Prohászkáé.
- Nagyon szeretem és tisztelem Pázmányt - vallotta. - Nem újító volt. Teremtő. Nélküle nem
volnánk ott, ahol vagyunk. r Prohászkát ugyanúgy elismerte. - Nagy elme s magával sodró erejű
író volt. Egy darabig főszerkesztőm- nevetett. - Kivételes intenzitású szónok. - Hirtelen megfogta a karom. - De sok múlik rajtatok, papok. Minden vasárnap szálltok az Úrhoz, szóltok a
néphez. Magyarul beszéljetek. Te biztosan szépen beszélsz. Szép hangod van, ízes, tiszta dunántúli kiejtésed ... Őrizd, ne engedd elrontani!
J
. Szabó Dezső jött még szóba. Emlitettem, hogy mikor itt tanított az egyik középiskolában, a
hittanártól tudom, komolyan foglalkozott az áttéressel. Lehet, hogy az ősi királyi koronázó város kisugárzó légköre hatott rá ... Csak áthelyezése akadályozta meg e lépésében. Kosztolányi
legyintett: - Sok minden akart lenni ... - Messzire nézett. Hallgatott. Úgy éreztem, nem érdekli.
Nagyon túl van Szabó Dezsőn. Aztán hangsúlyt váltva mondta: - Hidd el, Sándor, s ne vedd hízelkedésnek, de a sok társadalmazkodásban, hajszában. vagy nevezzem nevén - cinkosan kacsintott - szerepjátszásban jólesik egy fiatal pappal beszélni, ki ráadásul költő. Én katolikus vallásban születtem, nőttem föl s nevelkedtem. Tán el sem hiszed, hogy tudtam én hinni, imádkozni ... Még felsős koromban is. Egyszer csaknem elmentem papnak. - Érdeklődve hallgattam.
Nyelvem alatt bujkált ugyan a közismert Ady-paradoxon: Életemnek egyik csunya fokán. / Pap
akartam lenni Kalocsán . . . - de nem mondtam ki. Éreztem, a közlés ily hőfokán nem szabad,
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nem lenne ildomos. Folytatta: - Katolikusok voltak az őse im is. S annak érzem én is magamat.
Én nem tudnám soha a vallásomat megváltoztatni! - S kicsit kivárva, nyomatékkal hozzátette:
- Ahogy nem lennék soha öngyilkos sem!
A megteIt terem előadóra várt. Adyról szerettem volna még faggatni, de már sürgette a pódium. Mondhatott volna újabbat a Tol/-ban megjelent véleményénél? Bizonyára.
Jöttek érte, s elfoglalta helyét az előadóasztalnáI.
Bevallom, kiváncsi voltam, hogy aki a vérbeli újságiró, ajó szemű utas és vándor kérdéseivel
kérdezett s válaszaival válaszolt, milyen lesz mint művész, mint előadó? Vendégünket figyeltem,
hamarosan rákerült a sor. De a művész mintha a héjában maradt volna. Legalábbis egy darabig
úgy tűnt. A méltatás és pár zenei szám elhangzása után - imponáló, fess, elegáns jelenség, fekete
zakóban, fehér csokornyakkendővel-közömbösen olvasta föl két versét. Hogy miket, már nem
emlékszem. Alba Regia közönsége nem fanyalgott, udvariatlan sem volt, de a kimért tapson érződött a meglepetés. Nem ezt várta. S ekkor jött a metamorfózis, a tüneményes váltás és változás. A beállott hosszú csend után a hanyag, vagy inkább lankatag póz, ahogy nekidült a zongorának, haja tévetegen a homlokába hullt, s kezei rebbenő galambként szállongtak, egyszóval a
póz, mely cseppet sem hatott póznak. A közlés legegyszerűbb, mégis legmagasabb művészetig
fokozott delejével, áramával telítve elmondta, elsuttogta, ellehelte, persze kívülről, az Ilona verset. Győzött.
Kívánságára vacsoránál is egymás mellett ültünk. Vörösmartyról beszélgettünk. Dicsekedtem,
hogy Vörösmarty lírája volt a magyar érettségi tételem. - Tudod -lelkesedett -, hogy felsős koromban szentté avattam Vörösmartyt? Nemcsak nagy költő, ő adta ki Petőfi verseit. Csúcs?
Halhatatlanság! - A legnagyobb élmény mégis az volt, mikor újra elszavalva az Iloná-t, ízlelgette, lebegtette, fogához verte, mint egy kalmár az aranypénzt s fénybe tartotta, mint egy hivatásos, értő borivó (bár bort soha nem ivott l) a szavakat. Panaszolta, hogy nálunk barbár versmondás van. Az egyetlen Ódry Árpádon kívül nincs, akijól szavalna. És nincs polgárjoga a vers előa
dásmódjának, a szavak zenéjének. Még nem jutottunk túl azon, hogy ne csak a vers témája, tárgya szerint mérjék, értékeljék a verset. A szavak, a betűk dallama, a vers muzsikája is számít. Így
kerűlt szó a nyelvre; a németeket s főleg a franciákat emlegette. - Ma is korlátlan terület a nyelv
-lelkesült -, ahol alkotni lehet. Ez az én harcom is, amit naponta vívok, a nyelvért, a magyar beszéd, magyar szavaink szépség-jogáért,
Adyra most sem került sor.

3.
A Számadás-t már Bartalis Jánossal, Erdély legegyénibb hangú költőjével együtt olvastuk.
Bartalissal együtt tanítottam Ráckevén, a polgári iskolában, ahová e kötet megjelenése évében
kerüItem. Itt szövődött soha meg nem szűnő barátságunk. Összehajoltunk a Számadás veretes
versei fölött, 'ahogy nap nap után olvastuk újságcikkeit is. Bartalist Kosztolányi inditotta el, ő
hozta össze Osváttal, s a Nyugattal. Sokban egyetértettünk, de sokban el is tért a véleményünk,
Lehetetlen volt meg nem érezni a csúcsokat, miket a kötet nagy verseiben elért. Micsoda zord
fenség sugárzott hitvallás-szerű Marcus Aurelius-ából. S a .Hajnali részegség, talán a zenit, az
elérhető, mi minden eddigin túl van. Nem véletlen? hogy ezt a kötetét szerette (A szegény kisgyermek panaszai-n kívül) legjobban, s így ahogy van. Látomás és teljesség, az egyetemesség jelenvalósága. Ahogy a, Szeptemberi áhítat lebeg s önfeledten szárnyal, legfényesebb kitárulkozás; nemessé érett lírájának summázása, a búcsúzás szinte nem evilági, eufóriás bódult végszava, visszacsendüléssel az Üllői-úti fák-ra (mikor még ifjú volt, minden előtte volt, boldog volt. .. ):

Szép életem, lobogj, lobogj tovább,
cél nélkül, éjen és homályon át.
Állj meg, te óra és dőlj össte naptár,
te rothadó gondoktól régi magtár.
Ifjúságom zászló i úszva. lassan
röpü/jetek az ünnepi magasban.
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De volt itt más is. A sorokon szinte átsütött a félelem. A megmásíthatatlan. Afeketeizzás. Segélykiáltás ? Kiteregettük a Halotti beszéd, a Könyörgés az ittmaradókhoz, az Ének a semmiről fekete
sorait, ezeket a nagyon mély barázdákat, melyekből vigasztalanság, lemondás, az elveszés komorsága hullámzott, áradt, zuhogott elő; semmi megnyugvás, semmi enyhülés, semmi fény. Bárhonnan is hajoltunk föléjük, áttekinthetetlen homály, szinte kitapintható rettegés. Megzavartak.
S bármennyire is szerettem volna a székesfehérvári lelkesedés mámorát s mákonyát, ízét a szavak
varázsáról, játékáról visszaidézni, a szavak zenéje összetört, elillant, a rímek üressé váltak, a tartalom lépett előtérbe s vele a ki nem mondott! Nem tudtam kibékülni leegyszerűsített, evilági
számvitelével, mely a testi biológiai lét megsemmisülését érzi s rettegi csak, az egyetemes érvényűt csupasz fizikai s kémiai fokra redukálva. Lélekről nem beszél. Bartalis megpróbált, Kosztolányi filozófiájára hivatkozva, enyhíteni. - Ez csak szófia beszéd, barátom - vitattam -r-, filozófia
ide, filozófia oda, lehetetlen ki nem érezni a ki nem mondott szorongást, szinte maga feladását,
szomorúságát és mérhetetlen nyugtalanságát. Nem kozmikus szorongás ez, hagyjuk a nagy szavakat, igen-igen emberi tremendum. A haláltól, elmúlástól iszonyodik, s menekülne.
Az utolsó versek szenvedéssel telítettek. Van bocsánat? Van föloldozás? Mi hozta a költőre
ezt a változást? Már kibúvó sincs, nincs szépítgető, repedéseket, vakolathullást tatarozó találgatás; bizony a fájdalom, a félelem és a szenvedés. S ebben is vannak fokozatok. Hogy vall a Száz
sor a testi szenvedésről soraiban:

Nem unja el
én sem unom,
megyek sötét,
nem-járt uton.
S mily

szörnyű

Állok vele,
hanyatt esem,
forgat tovább
vad-rémesen.

fölismerés, csontig világító diagnózis:

Kések között, a végzet a vállamon,
téged dalol/ak, még nyomorékul is,
száj nélkül is, szájamba sebbel,
emberi nagyság.
(Februári óda)
Tudta ő nagyon jól, hányadán áll betegségével. Hogy tagadhatnánk meg tőle, hogy lelke vergő
dése, sikoltása, segélykérése ne szorongatta volna?
Nem ez van valamiképp jelen - az etikai gyökerű lírai mondandón túl - a Hajnali részegségben? Az éteri fuvalmon átleng valami fluidum, szép, szentséges lelki varázs, valami abból, amit ő
így fogalmazott meg Székesfehérvárott: "Tán el sem hiszed, hogy tudtam én hinni, imádkozni ... Még felsős koromban is!" Ez nem veszhet ki a lélek szövetéből végleg. Erre is kell, hogy
álljon, lét feletti, metafizikai síkon s fogalmazásban az energiamegmaradás elve. Így is fogalmazhatnám, ha már ennyit mondtam: ez az lsten várakozása az emberre, amire a tékozló fiú visszatérése, hazatalálása lehet csak felelet. Azt hiszem, így kell olvasnunk legbensőbb lírai vallomását?
rátalálását? megérkezését? - nem találok szavakat, minek nevezzem a Hajnali részegség-et - ezt
a nagy "thaumadzein"-t, nagy csodálkozást, ami valamiképpen már ima.

4.
Rövidesen választ kaptam. Vagy nem kaptam? Hűséggel rögzítem a tényeket.
Épp ez idő tájt külföldi meghívást kaptam esztétikai tanulmányaim folytatására, Rómába. Indulásom az iskolaév befejezése után volt esedékes. Tudtuk, Kosztolányi ekkor már túl az első
műtéten, mely átmenetilegjavulást hozott, gyógyíthatatlan rákjával a Szent János Kórház B-pavilonjának második emeletén fekszik. Mivel meghívásom hosszabb időre szólt, s így aligha talál-
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kozhatnánk többé, Bartalis Jánival elhatároztuk, hogy együtt megyünk meglátogatni, illetve elbúcsúzni tőle.
A nagybeteg költő különszobájában két ápoló kedvesnővér váltotta folytonosan egymást. Orvosok sürögtek. Mikor Bartalissal megérkeztem, a nővér -látva reverendámat - szó nélkül beengedett. Ahogy beléptünk s Kosztolányi megpillantott bennünket, szeme felcsillant, felült az ágyban és úgy fogadott. Míg ott voltunk, így is maradt, társalkodott velünk, néha-néha hátradőlve a
vánkosára. Ismerve állapotát, hogy terhére ne legyünk, ugyancsak gyakran nézegettük az órát,
de valahányszor búcsúzni akartunk, egyre marasztalt. Végül is saját óráját lefelé fordítva kijelen- \
tette, hogy bármeddig maradhatunk, most nem múlik az idő. Rekedt, láthatóan elesett vol. bár
folyamatosan hajtogatta, mennyire örül.
Az egyik kedvesnővér valamilyen ürüggyel kihívott az előszobába. Az ajtót gondosan betéve,
hogy beszélgetésünk be ne hallatsszék, előadta, hogy az író úr felesége említette jövetelemet.
- Nem gyóntatná meg a Főtisztelendő úr a beteget? - kérdezte.
Csodálkozva néztem rá. Kosztolányinévai én e látogatásomról nem beszéltem, így hát nem is
tudhatta, hogy jövök. Ezt a búcsúzást mi határoztuk el Jáni barátommal. - Hacsak ő nem? - tű
nődtem el egy pillanatra. De hisz Jáni evangélikus, náluk nincsen gyónás ... - Kedvesnővér
- válaszoltam az apácának -, hogy az író úr felesége mit üzent, nem tudom. De én nem mint
gyóntatópap, hanem mint az író úr barátja jöttem elbúcsúzni tőle. A napokban indulok hoszszabb időre külföldre és sokáig nem térek haza. Valószínű, többé nem találkozunk, s én nem szeretném most ezzel terhelni ezt a csepp félórácskát . .. Különben is, a gyónáshoz készülni kell.
Felkészítették önök rá a beteget? - Nemleges válaszára annyit mondtam: van a kórháznak két
lelkésze is, hivassa el kérem valamelyiket, hisz nekik az a feladatuk, hogy a betegek szolgálatára
legyenek. Ugye, megért engem? - Igazat adott. - Különben hogy van a betegünk? - Nem jól
- válaszolta a főnöknő. - Állapota egyre súlyosodik, kiszámíthatatlan a vég. - Nem akartam túl
sokáig kint maradni, visszamentem a betegszobába.
- Hát Rómába mész, Sándor - suttogta Kosztolányi. - Igen, az Urbsba - válaszoltam -, melyet te annyira szeretsz, Dezső bátyám! - Hát ... szerettem - mondta tétován. Sokat utaztam ...
Jártam a világot. .. - Majd később, minden átmenet nélkül: - Irigyellek, Sándor! - Mint nagy
fehér pólyásbaba, nyakán gézzel, kapaszkodó szemekkel nézett rám. (Oh, ezek a szemek! sosem
felejtem el őket. Tele titokzatos kérdéssel. Bennük a kimondhatatlan félelem lapos, nagyszirmú
virágai. Tele rebbenésekkel, horrorral, daccal. Megvetés is van bennük, rebbenő kapkodás és kapaszkodás, bizonytalanság és segélykérés. Tele vannak ijedt messzinézéssel, kiszolgáltatottsággal, fenyegetettséggel s valami nagyon-nagyon nagy idegenséggel... ) - Elhiszem - igyekeztem
természetes hangon beszélni -, irigyelsz, mert Rómába megyek. Ugye? - Nem - rázta meg fejét.
Szemei könnyesek lettek. Sírt. - A hitedért irigyellek. S kisvártatva hozzátette: - S a fiatal szép
hangodért. Én néma koldus vagyok. Nincs már hangom ...
Bartalis könnyes szemekkel nyelt egyet s ajkai mint pityeregni készülő kisgyermeké, hang nélkül remegtek. Hiába fogadtuk meg látogatás előtt, hogy erősek s vidámak leszünk ... Egyik apá- •
ca lépett be s az orvosságokkal matatott. A csöpp huzatra megbillent a függöny, s hirtelen fény
futott át a szobán, egy távoli ablak tükörreflexeként. ..
- Ugyan, kedves Dezső bátyám, nem kell egyikért sem irigyelned - siettem kiszáradt torokkal,
kissé rekedten megnyugtatni. - Tudod, a hit: kegyelem! Mindenki megkaphatja. S ingyér kapja ... - S mindjárt hozzátettem : - Szoktál imádkozni? Hiszen te is hivő ember vagy ... katolikus. .. te is hiszel. ..
Nem vette le rólam könnyektől fátyolos szemét: - Igen, szoktam - suttogta csendesen az apáca felé intve. - Velük. Ők injekciózzák a lelkemet is. Jó neked, Sándor, mert hiszel... - Megfogtam a kezét és sokáig simogattam. - Higgyél te is, Dezső bátyám, hidd el könnyebb lesz... - Vigasztalni próbáltam: - A hangod meg visszajön. .. Meglátod, meggyógyulsz - bizonygattam,
valami másvilági fluidummal hangomban, mert bizakodón megszorította kezem (s míg el nem
jöttünk, el sem engedte). Fogsz még előadni nekünk az édes anyanyelvről. ~ Aztán elhallgattunk.
Mélyről jött ez a hallgatás? Nehezen, zihálva szedte a levegőt a terhes légörvényben. Ereztem,
szólni kell, beszélni, folytatni a beszélgetést, mondani valamit, különben elkezdődik a cápafogú
csend, mely harap és őröl; közeleg az örvény, abyssus abyssum invocat, mely kikezdi a legerősebb
lelket is ...
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Bartalishoz fordultam. - Igazam van, Jáni ? - hívtam segítségül. S együtt próbáltuk jobb hangulatra deríteni.
Búcsúztunk. Átölelt, kétszer is. Könnyes arcát arcomhoz szorította.
- Há t Rómába mész ... Rómába ... - hajtogattá rekedten,furcsa arccal, horzsoló vasreszelékkel hangjában. - Igen - iparkedtam biztatóan mcsolyogni -, s köszönteni fogom nevedben a Capitoliumon a te Marcus Aureliusodat. .. - Nem válaszolt. Ebből a csendből kiéreztem, hogy
nem 'rá, hanem Jézusra gondol. Így is köszöntem el: - Dicsértessék a Jézus Krisztus! - A nővé
rekkel együtt most egészen tiszta hangon válaszolta: - Mindörökké! Amen.
Halálhírét Bartalis közölte velem, levélben.
Az egyik olasz lapban is olvastam. Arról is értesültem, hogy halálakor mellette volt a pap. Aznap érte miséztem,
Aztán felballagtam a Campidoglio ősi tetejére, megvinni a gyászhírt az arany szakállú, bronz
fejű Caesarnak. Ösz volt. Télies, latin ősz, november. Lent sárgán hevert a középkori Róma s
lángolt az alkony, mint véres oroszlán. Majd besötétedett. Ott sirattam meg.
A kancsal emlék szépitsen tovább,
mint hold, mely a felhőkön oson át,
s széthordva megbocsátó mosolyát,
ezűstté bűvöl minden pocso/yát.
(Könyörgés az ittrnaradókhoz)

Festmény
mit tartanak mit tartunk kezünkbe
mibe fogóznak fogózunk nyüszögve
szuperszánikusok kondenzcsíkjai alatt
felhőkarcolók vasbeton erdejében
atom- s hidrogénbomba sugárfertőzésében
picasso chagall képei csontváry cédrusa árnyékában
beethoven liszt bartók zene bűvöletében
tántorognak dülöngélnek tapogatóznak
tapogatózunk dülöngve
vánsiorognak vánszorgunk tovább
halálgödrök szélein araszolva
kortársak kortársaink
valaki palettával kezében
figyeli őket figyel bennünket
s bemutatkozik Pieter Brueghel
PUSZTA SÁNDOR
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Egy befejezetlen tudományos

életmű

EMLÉKEZÉS SZIGETI KIUÁNRA
Szigeti Kilián 1913.április 19-énszületett Szombathelyen. A Szent Benedek-rendbe
1931-ben lépett, 1937-ben szentelték pappá. A budapesti tudományegyetemen szerzett középiskolai tanári képesítést, s a rend győri gimnáziumában kezdett tanítani.
1938-ban egyházzenei tanulmányokra Rómába utazott, ahonnan négy év múlva a
Pontificio Istituto di Musica Sacra által kiállított oklevéllel és doktorátussal tért
haza. Az orgonatanszakot is elvégezte (1947--49) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő
iskolán. 1942-től 1973-ig Pannonhalmán működött mint regens chori, gimnáziumi
és főiskolai tanár. (Gimnáziumi tanárként csak tavaly, 198I-ben vonult nyugalomba.) Közben 1950-től 59-iga Bazilika őre. 1981. december 26-án hunyt el Győrött.

A tudós bencés tanár neve nem ismeretlen a Vigilia olvasói előtt. Liturgiai kérdésekről többször
írt e lap hasábjain. * Tudományos érdeklődését azonban elsősorban egyházi zenénk múltja kötötte le.tamelynek három terüIetén végzett kutatásokat: a középkori források, az általános történet és az orgona története terén.
Első írásai 1940-ben jelentek meg a Pannonhalmi Szemle és a Magyar Kórus lapjain. Ekkor
még főleg a gregorián ének és a magyar egyházi népének gyakorlati kérdései érdekelték (cikkek a
Magyar Kórusban). Radó Polikárp Opus Dei című diák ima- és énekeskönyvének zenei részét
gondozta. Ebben az időszakban jelentős, hézagpótló munkája a Jubilate! A gregorián ének kézikönyve (1948).
Az ötvenes évek ből egyetlen írásáról sincs tudomásunk. Amikor ismét megjelennek tanulmányai - mégpedig sűrű egymásutánban -, szerzőjük figyelme már a gregorián ének magyarországi
forrásai felé fordult, feltehetően Radó Polikárp tudományos munkássága nyomán. Kutatásainak eredményeit a Magyar Könyvszem(ében (1961: A Szelepchényi-kódex; 1963: A Mátyás-graduale eredetének kérdése), a Vasi Szemlében (1962: A magyar középkor zenei emlékei Szombathelyen; 1963: A kőszegi titkos levéltár középkori kódextöredéke) és a Soproni Szemlében (1963 :
Középkori hangjegyes kódextöredékek a soproni ÁIlami Levéltárban) publikálta. Összefoglaló,
terjedelmesebb tanulmányát a gregorián középkori emlékeiről az MTA idegen nyelvű zenetudományi orgánuma, a Studia Musicologica IV. évfolyama (1963) közölte: .Denkmaler des Gregorianischen Chorals aus dem ungarischen Mittelalter" . Énekes kódexeink tanulmányozása közben bukkant rá addig ismeretlen többszólamú énekekre Oswald Thuz zágrábi püspök antifonáléjában (Mehrstimmige Gesánge aus dem 15. Jahrhundert in Antiphonale des Oswald Thus. Studia Musicologica VI., 1964.). Ennek már csak azért is nagy jelentőséget keIl tulajdonítanunk,
mert fennmaradt hazai eredetű forrásainkban nagyon kevés a többszólamú kóruséneklés gyakorlatára utaló dokumentum. A forráskutatást - amely nála nemcsak könyvészeti, hanem paleográfiaí és zenei érdekű ís - továbbra sem hagyta abba, de akkor már - 1964-től kezdve - párhuzamosan foglalkozott orgonatörténettel és egyházi zenénk múltjával. Újabb eredményeit szinte
kizárólag a Magyar Könyvszemlében tette közzé (1969: Mátyás király liturgikus kódexei; 1970:

• Emlékeztetőül közöljük a Vigiliában megjelent cikk,.ek eimét: Liturgikus énekek magyar szöveggel
(1964/2); Magyar liturgikus énekeskönyv (1964/7); Válász a magyar nyelvű liturgikus éneklés kérdésében
(1965/6); Az új miserendről (1970/2); A szentmise megújított liturgiájának előzményei a középkori magyar liturgiában (1973/2); A Magyarok Nagyasszonyának tisztelete történelmünk folyamán (1973/8);
A gótika liturgikus lelkisége Batthyány Boldizsár misekönyve alapján (1978/10). - Szigeti Kilián rendszeres följegyzéseket vezetett nyomtatásban megjelent munkáiról. A megemlékezés ezeknek a felhasználásával készült. Köszönettel tartozom P. Áment Lukács tanár úrnak, hogy a fűzet fénymásolatát rendelkezésemre bocsátotta. Az életrajzi adatokat főleg a gyászjelentésből vettem.
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Két középkori graduale redetének kérdése; 1972 Mesko veszprémi püspök /1334-44/ pontifikáléja), csak a Nagykállói kódextöredéket ismertette a Szabolcs-Szatmári Szemlében (1972).
Baráti körben többször hangoztatta, hogy szeretné megírni a szent zene magyarországi történetét. Ehhez a hatalmasnak ígérkező "épülethez" is jórészt neki kellett egyes "épületelemeket"
megalkotnia. Mi készült el belőlük? Az ide tartozó legkorábbi tanulmány A győri Szent Ignác
templom zenéje a XVIII. században (Arrabona 1963/5. sz.). Másik két dolgozatáva! is fehér foltokat tüntetett el; ezek: A budai hajdani várkápolna zenei élete a XIV-XVI. században (Magyar
Zene 1968) és Az időmértékes (menzurális) korális éneklés Magyarországon (uo. 1978). A Székesfehérvár évszázadai 4. kötetében (1979) a székesegyház zenéj éről tett közzé adatokat. Legtekintélyesebb, szinte monográfiának számító munkája A 200 éves szombathelyi egyházmegye emlékkönyvé-ben (Szombathely 1977) jelent meg: A szombathelyi egyházmegye egyházi zenéjének
története. - Nem tudjuk, mennyi feldolgozatlan jegyzete maradt még hátra erről a kimeríthetetlennek látszó témáról.
Ha tehette, dolgozatait németül is közreadta. Néhány írása azonban csak idegen nyelven jelent
meg; így például a következők: Joseph Haydn zugeschriebene Orgelwerke in der Musicotheca
zu Martinsberg (Pannonhalma) in Ungarn (Studia Musicologica XIII. 1971); Orgelbau in Burgenland (Singende Kirche, Wien 1973/74); Eine Orgeltabulatur aus dem ersten Viertel des 16.
Jahrhunderts in Ungarn (Die Musikforschung 1975); P. Valentin Rathgebers Reise nach Ungarn
im Jahre 1735 (Jahresbericht ... der Abtei Münsterschwarzach 1975/76, 1976/77). Doktori diszszertációját - 25 éves késéssel- franciául tette közzé: Les formules dans I'esthétique Grégorienne
(Études Grégoriennes VII, Solesmes 1967). Sokoldalúságának - egyúttal a középkori zene és mű
velődés iránti vonzalmának - egyik bizonyítéka az a fordítás, melyet Peter Gülke könyvéről készített másodmagával: Szerzetesek, polgárok, trubadúrok (Zeneműkiadó, Bp. 1979).
Szigeti Kilián legmaradandóbb tudományos eredményei a "hangszerek fejedelmével", az orgonával kapcsolatosak. Kedvelt hangszerével - divatos szóva! élve - komplex módon foglalkozott. Számos orgonát tervezett, Pannonhalmán orgonatörténeti múzeumot hozott létre, részt
vett a szakmunkásképző iskolák (orgonaépítő és -javitó szakma) nevelési és oktatási tervének kidolgozásában (1980). Szívén viselte a műemlék orgonák ügyét, erről cikkezett a Műemlékvéde
lem 1969. és 1972. évfolyamában, s beszélt a rádióban is (megjelent Czigány György szerkesztésében: Miért igen, miért nem? Bp. 1973). A népszerűsítő ismeretterjesztést sem vetette meg (lásd
a Természet Világa 1968. és az Elet és Tudomány 1975. évfolyamát. A Muzsika (1977) és a Vasi
.Szemle (1981) hasábjain új orgonákat ismertetett. De összeállított orgona-, illetve harmóniumiskolát is (Győr 1956. - III. kiad. Eger 1972) kántortanfolyamok számára, mely kizárólag a Szent
vagy, Uram! énekeinek témáira épűlt. Sajtó alá rendezéseivel úgyszintén az orgonamuzsika szolgálatában állt. A Régi olasz versettók című kis füzet (Orgonaszó 9.) még a Magyar Kórus gondozásábanjelent meg (1950), majd több kiadásban a Zeneműkiadónál (Orgonaszó 5.), amely a Régi olasz mesterek orgonamuzsikája (1971, 1974) és a Musica Antiqua Hungarica pro organo (1977)
című összeállítások kinyomtatását is vállalta. A Hungaroton 1975-ben két lemezből álló albumotjelentetett meg: Régi magyar orgonák (Old Hungarian Organs); Szigeti Kilián feladata volt
a hanglemezfelvétel előkészítése, az orgonák kiválasztása, az előadott darabok gyűjtése és összeállítása, s tőle származik a kísérőfüzet szövege, az orgonák leírása.
Jelentősebb orgonatörténeti írásai a következők: A középkori orgona, különös tekintettel a
magyarországi emlékekre (Magyar Zene, 1974); Orgonálás a középkori Magyarországon Budavár elestéig, 1541-ig (uo. 1975); Az orgonaépítés története Magyarországon Budavár elestéig,
1541-ig (Magyar Zenetörténeti Tanulmányok, szerk. Bónis Ferenc. Bp. 1977); Bulyowsky Mihály
írásai (1680 és 1711) az orgona tökéletesítéséről(Magyar Zene 1979). Az elsőt alapvető cikkének
tartotta. "A középkori orgonáról az európai irodalomban - azt hiszem - első tudományos, a kő
zépkori traktátusokon alapuló tanulmány" -jegyezte be írásainak gondosan vezetett nyilvántartásába. Orgonatörténeti monográfiáit rövidebb tanulmányokkal készítette elő (Vasi Szemle
1964, 1969, 1973; Soproni Szemle 1972; Kisalföldi 1973. VII. 7.; Bpranyai helytörténetírás
1974-75). A·Zeneműkiadó Régi magyar orgonák című sorozatában 1974-től 1980-ig öt kötete jelent meg: Kőszeg, Győr, Szombathely, Pécs és Eger orgonáíról. Ezekben a fényképekkel gazda'~on illusztrált, részletes tanulmányokban, személyes tapasztalatok és szorgos levéltári kutatás
alapján, történeti keretben ismertette a városok templomainak régi és újabb orgonáit, az orgona-
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építő

mesterek (nemegyszer egész dinasztiák) életét és tevékenységet, számba véve vidéken felállított hangszereiket is. A hatodik kötet (Szeged) jelenleg sajtó alatt van. A következő Budapest
orgonáiról szólt volna. A korábban összegyűjtött adatokat azonban már nem tudta kézirattá
formálni. Kétségtelen: Szigeti Kilián hangszertörténeti munkássága - csonkán is - zenetudományunk nagy nyeresége. Méltó értékelése remélhetőleg nem várat magára sokáig.
Áttekintve Szigeti Kilián tudományos életművét, ismét feltűnik előttem mozgékony alakja,
megelevenedik szeretetet sugárzó egyénisége sokirányú érdeklődésével. szívós munkabirásával,
vitára hajlamos természetével. Széles látókörű műveltségét, szakérteImét külföldön is nagyra becsülték, személye népszerű volt a himnológusok, az Internationale Arbeitsgemeinschaft für
Hymnologie tagjainak körében. Váratlanul távozott, megvalósítatlanul hagyva számos tervét,
elgondolását. Tudományos életműve - mindannyiunk kárára ~ befejezetlen maradt.
PAPP GÉZA

IRODALOM

irodalomtörténet belső ritmusát" - olvashatjuk
máig maradandó Magyar irodalomtörténet-ének
bevezetőjében.

Történetek az irodalomról
Fenti cím alatt az olvasó nem a magyar literatúra
neves személyiségeiről, érdekes eseményeiről olvashat, hanem recenziót két tudományos munkáról, amely az utóbbi három, három és fél évtized
hazai irodalmáról szól. A cím nem írásunk tartalmát, hanem a vizsgált művek természetét - az
egyik hiányos, kissé széteső voltát, a másik felsorolásszerű, szaggatott jellegét - hivatott érzékeltetni.
Két mű témaközelítési különbözöségét, eltérő
szemléletét a közelmúlt irodalmáról.
Vizsgálódásunk kiindulási pontja a Szerb Antal-i felfogás. amely a teremtő szubjektum és a személyfölötti szövevény, az Én és a Nem-én egységének figyelemben és tiszteletben tartásával kezeli az
irodalom históriáját. A nagy írói egyéníség kézen
fog s elvezet bennünket az irodalom titkos kertjének bejáratáig és ott rábíz a genius loci-ra, a hely
szellemére. A személyfölötti az eszmében és a formában manifesztálódik; általa fedezzük fel a titkos kert - a műben leírt világ - szépségét és lénye- .
gét. Szerb Antal szemléletének sarkköve az európaiság, vagyis az, hogy irodalmunkat ne elszigetelten, csupán a hazai, hanem a világirodalmi igények
és teljesítmények felől vegye szemügyre. "Hogyan
sikerült egy-egy időpontban megteremteni magyarság és európaiság szintézisét, majd hanyatló
korokban hogyan maradt el a magyarság a rohanó
Európa mögött, és hogyan talált új szintézisre egy
másik eszmemagaslaton: ez adja meg a magyar

A Magyar irodalom története 1945·1975. I. (Akadémiai
Kiadó, 1981) Pornogáts Béla: Az újabb magyar irodalom
1945-1981 (Gondolat Kiadó, 1982)

Érezzük-e a belső ritmust a két könyv olvasásakor? Nemigen. Az elsőn éreznünk kellene. mert
irodalmi életről, elméletről és kritik áról tájékoztat
összefoglalóan, de egyoldalúan, dialektikus alapállásától idegen módon a részt - a magyar irodalmat - az egész .- a világirodalom - figyelmen kívül
hagyásával járja körül. ,(Közöl ugyan világirodalmi szemlét. sőt beszámol a hazai világirodalmi kutatásokról is, ezeket azonban nem szövi bele a hazai körképbe s végképp nem törekszik a magyar
irodalomelmélet világirodalmi összehasonlítására.) A második könyvtől viszont nem kérhetjük
számon a ritmusvizsgálatot, mert funkciója első
sorban a tényrögzítés. az ismeretanyag már-már
lexikális feldolgozása. Bár ebből a munkából, Pomogáts Béla könyvéből sokszor pontosabban észlelhető a vizsgált élő anyag, a magyar irodalom
pulzusa, mint az első ből, amelynek épp a pulzusmérés volna a fő feladata ...

*
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének vállalkozása, a .magyspenót".
vagyis a hatkötetes magyar irodalomtörténet folytatása újabb négy kötettel, szinte heroikus kísérlet.
A tudós szerzőgárda a szerkesztö, Béládi Miklós
irányitásával - arra vállalkozott, hogy az 1945 és
75 közötti harminc esztendő magyar irodalmát ismertesse és értékelje. Az első kötet az irodalmi élet
és a kritika - magyarán: az irodalompolitika - változásait kíséri nyomon:
A szerkesztő nyilván arra törekedett, hogy tárgyilagos művet - a szó szoros értelmében vett kézikönyvet - adjon az olvasó kezébe, s ez sikerült: a
leírt sorokból semmiféle káros elfogultság nem tetszik ki. Bizonyára gondot okozott neki a külőnbö
ző felfogású és stílusú szerzők - például Agárdi Pé-
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ter és Kiss Ferenc, Szabolcsi Miklós és Rónay
László - irályának összecsiszolása. A szerkesztés
ezúttal az egyéni hangok tompítását, a színek halványítását jelentette óhatatlanul. Másképp azonban lehetetlen kollektív munkával készült könyvet
egységessé tenni. Más kérdés az, hogy a szerzők és
a szemlélet tárgyilagossága itt-ott túlzásba csap;
ennek tudható be - joggal mutat rá Ungvári Tamás aKortársban - a fogalmazás ál-objektivitása a
politikailag "éles" témákban, a szenvedő szerkezet
- az alanynélküliség - gyakori használata, az egyes
fejezetekben érintett hibákért, bűnökért való személyes felelősség elmosása. De a legfontosabb - s
ez a Kézikönyv nagy érdeme hogy nem megy el
szó nélkül az ellentmondásos jelenségek mellett, s
ha a felelősök nevét sok helyütt nem is, de az eseményeket több-kevesebb pontossággal és részletességgel regisztrálja (Lukács-vita, Felelet-vita, Révai
dogmatizmusa, az irók 1956 körül játszott szerepe). Aki tehát az 1945 és 75 közötti irodalompolitika fajsúlyosabb eseményeiről tájékozódni kíván,
reménykedve ütheti fel a könyvet: bizonnyal rátalál a keresett részre.
Az, hogy az irodalompolitikát tárgyaló kötet a
sorozat élén látott napvilágot, azt sugallja, mintha
az irodalmat a politika "csinálná", holott erről szó
sincs: végső soron a művek befolyásolják az irodalmi életet és természetesen a kritikát is. Nem tekinthető reálisnak a kötet időbeosztása sem. Igaz,
az 1945 utáni első korszak határt valóban 1948 jelenti, de a magunk részéről nem hisszük, hogy a
fordulat évétől máig egyetlen és egységes történelmi-politikai periódus tanúi volnánk. A társadalmi
és gazdasági viszonyok terén valóban jelentős változások történtek 1948 és 56 között, de ez nem járt
együtt a tömegek szemleletének gyökeres megváltozásával. Ez csak 1956 után, vagy inkább a 60-as
évek elején következett be, s ekkortól tapasztaljuk
a közélet - s benne az irodalom, a kritika - felpezsdülését. .Az utóbbi negyedszázad Magyarországa.
a magyar szellemi élet - a szocializmus kontinuitásának elismerése mellett - nem ugyanaz, mint az
56-ot megelőző hét-nyolc évben volt.
A másik, amit nem értünk, jeles kritikusok és
irodalomtudósok "kitagadása" az 1945 és 48 közötti korból. A remekbe szabott Lukács Györgypályakép (Kenyeres Zoltán munkája) és a jócskán
kozmetikázott Révai József-portré (Bodnár
György írása) mellől joggal hiányolhatunk néhány
nevet. Igaz, ők - rajtuk kívülálló okokból - nem
voltak, nem lehettek meghatározói a korszak irodalmi életének, de teljesen elhallgatni, vagy csak
jelzésszerűen említeni elméleti munkásságukat:
bűnös mulasztás. Néhány névsorolvasásszerű bekezdésen, sommás megjegyzésen ("a magas színvonalú ismeretterjesztest segltették munkái") mít tudunk meg Benedek Marcellről, aki egyébként a há-r ,
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romkötetes Magyar Irodalmi Lexikon főszerkesz
tője is volt? Hol van Rónay György kritikusi, mű
faj- és kortörténeti vizsgálódásainak összefoglalása, lapszerkesztői munkájának elemzése? Miért hiányzik az esszéista Illyés Gyula, s rnelyik süllyesztőben tűnt el Hatvany Lajos, Horváth János,
Gyergyai Albert és Rába György teoretikusi életműve? Itt-ott felbukkan a nevük, hivatkoznak egyegy könyvükre, tanulmányukra, de - semmi több.
A gyanútlan - tájékozatlan - olvasó könnyen azt
hiheti, hogy nem marxista irodalomtörténetírás
szinte nem is létezett az utóbbi harminc évben. N'oha Benedek Marcell Hármaskönyv-e, Rónay
György Petőfi és Ady között cimű tanulmánya,
verselemzései és olvasónaplói, Gyergyai Albert
szépprózai igénnyel megírt esszéi: maradandó alkotásai az elmúlt évtizedek irodalomtörténetének,
s ezért átfogóbb elemzést érdemeltek volna.
A nem marxista irányzatok és csoportosulások
ismertetésekor fel-feltűnik a Vigilia is. A felszabadu/ástó/ a fordu/at évéig cimű fejezetben, a folyóíratok ismertetése során, a következőket olvashatjuk a lapról: "Az 1946-tól Sik Sándor főszerkeszte
sében megjelent Vigilia - hagyományainak megfelelően - a katolikus értelmiség orgánumaként illeszkedett a kibontakozó szellemi élet gazdag színképébe, s kísérelte meg a katolikus irodalom szerepét az új helyzet szerint értelmezni. Legjobban Rónay Györgynek sikerült ez, aki a konzervativ
szemlélet gátlásaitól mentesen a művek erkölcsiszellemi értékeire figyelt." A következő húsz évben
a Vigilia mintha nem is létezett volna: még a nevével sem találkozunk. Pedig az ötvenes években játszott értékmentő szerepét elhallgatni - nem szerenesés. A hivatalos irodalmi életből kiszoritott jelentős, nem kifejezetten katolikus, hanem a szakzsargonban polgári humanistának titulált irók - például az "újholdasok" - egyetlen publikálási fórumra
leltek a Vigiliában.
A hetvenes évek tárgyalása során találunk egy
újabb összetett mondatot a folyóiratról. Az irodalmi műhelyek felsorolása és értékelése során ezt olvashatjuk: "Az említett irodalmi fórumok mellett
még két folyóirat volt nagy hatással az irodalmi
élet belső folyamataira .. , a Valóság tényfeltáró.
elemző, tudományos tevékenysége a társadalomtudományok úgyszólván minden területén érvényesült ... Csakúgy a Vigilia is, amelyet 1978-ban bekövetkezett haláláig egyik legkiválóbb irodalomértőnk, Rónay György szerkesztett ; mind szepirodalmi kőzléseivel, mind kritikáival, mind pedig a
nem katolikus írókkal folytatott dialógusaival
nagymértékben hozzájárult irodalmunk tárgyilagosabb önismeretéhez." Ennyivel - meggyőződé
sünk - nem intézhető el egy tízezer fölötti példányszámban megjelen ő kulturális folyóirat bemutatása. A Vigilia fennállása óta, de különösen az utób-

bi másfél-két évtizedben elsődleges feladatának tekintette, hogy sajátos világnézeti szemszőgéből bírá/jon művészeti alkotásokat, jelenségeket, eseményeket. Neves és eredeti szellemű ítészek tartották
és tartják kezüket a kortárs irodalom ütőerén (Rónay György, Vargha Kálmán, Szeghalmi Elemér,
Beney Zsuzsa, Rónay László stb.), munkásságuk
legalább főlemlítést érdemelt volna, ha az elemzésre nem jutott is hely.
A tudományosság igényének korántsem mondott volna ellent, ha a korszak néhány nagy kritikusi és teoretikusi egyéniségét mint embert is bemutatja a Kézikönyv. A szubjektum formálódásának értékelése kimaradt a két terjedelmes arcképből, a Révai- és a Lukács-tanulmányból is. Holott
tudjuk, a művekct valaki megalkotta; hol marad
hát a keresés, a vívódás, az irói önmagára találás
, vagy önelvesztés kacskaringós útjainak megrajzolása? A mű, miután elkészült, objektiválódik
ugyan a szerzőtől, de tudnunk kell: az író erőfeszí
tései, kérdései és kétkedései, netán szenvedései nélkül semmilyen jelentős alkotás nem születhet, irodalomtörténeti, kritikai munka, de talán még egy
kurta recenzió sem. Az Én és Nem-én totalitását
bemutató arcképvázlatra olyan fordulatos életpályák lettek volna alkalmasak, mint Sőtér Istváné,
B. Nagy Lászlóé, Lengyel Balázsé, vagy Somlyó
Györgye.
Mindent egybevetve: ellentmondásos, néhol
hiányos, másutt kissé túlirt. rengeteg adatot tartalmazó könyvet tartunk kézben. De kézben kell tartanunk, mert - hiányosságai ellenére - kézikönyv
ez a javából, a közelmúlt és a jelenkor magyar irodalmának vizsgálatakor egyszerűen nem lehetünk
meg nélküle. Tekintsük alapnak, amelyhez kinekkinek magának kell megtalálnia a folytatást, a kiegészítést. Megjegyzéseinket, hiány jeleinket - és
általában kritikus kollegáinkét '. természetesen
jogosnak véljük, de korrekciós kötet kiadását,
mintegy szakmai vitában elhangzott, fölöslegesnek
tartjuk. A korszak irodalmi életének történetét
kissé nagyobb időtávlatból úgyis át kell még gondolni, s a' kutatási eredmények feldolgozásával
majd újra kell írni.

'"
Pomogáts Béla könyvének címe azt sejteti, mintha
a szerző éppenséggel a Kézikönyv korrekcióját kívánta volna elvégezni, megírni azt, ahogyan ő látja
ezt a harmincöt évet. A könyv tartalomjegyzékét
átböngészve, elöszavát végigolvasva aztán megnyugodhatunk : másról van ítt szó. A szerző korántsem akart a Kézikönyvvel konkurálni. "Munkám. " - írja a bevezetőben - nem elsődlegesen
tudományos, hanem ismeretterjesztőjellegű ... Az

irodalomról, különösen az élő irodalomról rajzolt
kép sohasem lehet végérvényes és befejezett. Ez a
könyv is egy lehetséges ,fotográfia' szerepét szeretné betöltení. A szerző a .fotográfus' helyzetébe
képzeli magát. Munkáját ,a történelmí jelenidő'
egy .pillanatában' végezte el. Úgy gondolja, ebben
a ,pillanatban' ezt a képet sikerült lencséjével megörökítenie . .. Hasznos lenne, ha több felvétel is
készülne a felszabadulás utáni magyar irodalom
történetéről. A korszak valódi természete így bizonyára pontosabban lenne megismerhető."
Pomogátsra ráillik a mondás: ha nem volna, ki
kellene találni - írta róla a könyv egyik recenzense.
Valóban, az a funkció, amit Pomogáts Béla.az irodalomkritikában, s a modern magyar irodalom feltérképezésében betölt - nélkülözhetetlen. Napi- és
hetilapokat, folyóiratokat kinyitva itt is, ott is szemünkbe ötlik a neve egy-egy rövidebb-hosszabb
tanulmány, kritika alatt. Elfeledett vagy a közismeretbői száműzött alkotókra hívja fel a figyelmet, mai szerzők legújabb munkáit helyezi el szépirodalmunk egészében. Mindenre figyel, rnindenütt ott van, mindent elolvas. Egyszemélyes intézmény; saját, hatalmas adattárának nemcsak tudója, hanem minőségi szakértője és értékelője is.
Könyve ennek ékes bizonyítéka. Két szempontból, hossz- és keresztmetszetben vizsgálja az említett évtizedek irodalmát, a közéleti-politikai erővi
szonyok taglalásától a műfajok fejlődéséig, a k
lönböző irányzatok, csoportok és nemzedékek bemutatásától a határainkon túli magyar írásművé
szet felvázolásáig. Ha a Kézikönyvre azt mondottuk, hogy a közelmúlt irodalmának tanulmányozásakor nem lehet, nem szabad mellőzni, akkor Az
újabb magyar irodalom-ra ez kétszeresen áll. Röviden, olykor tőmondatokban, de minden alkotóról,
minden jelentős műről értesülünk belőle. De ami a
könyv erénye - a tárgyi, adatbeli teljesség -r-, az
egyúttal a hibája is. A .hosszmetszetben még jut
hely és energia a jelenségek, művek és személyiség
dialektikájának érzékeltetésére, a keresztmetszetben már alig-alig. A második rész néhol puszta felsorolássá, évszámok, könyvcímek lerakodóhelyévé
válik; máskor bántóan kevés, amit egy-egy szerző
ről megtud unk. Ám amit megtudunk - életrajzi
utalások, könyvcímek, mondatos értékelések - az
nagyon fontos. Kár, hogy Pomogáts csak az egyes
Íróknak szánt tetjedelemmel jelzi, szerinte ki a jelentékeny, s ki a rnásod-, harmadrangú iró ; kár,
hogy a bírálatot nem tekintette feladatának. Épp
Szerb Antal a példa rá, hogy a rövid, olvasmányos
- vagy ahogy Pomogáts Béla nevezi: az ismeretterjesztő - irodalomtörténetírásnak nem kell feltétlenül nélkülöznie a rangsorolást, az értékelést.
ü-
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StRFELIRAT. DSIDA JENŐ VERSEI. Előadja: Bács
Ferenc. Hegedüs D. Géza, Rajhona Ádám. (H...garoton
SLPX 13909)

Költészetünknek abban a korszakában, amikor
látszólag folytatás nélkül maradt a Nyugat nagy
nemzedékének útja, s a legjelentősebb lírikusok fokozott érdeklődessel fordultak a mindennapi élethelyzetek feldolgozása, transzpozíciója felé, Erdélyből hirtelen csorduló édességgel zengett fel
Dsida Jenő hangja, mely sokkal inkább Kosztolányi és Tóth Árpád lirájához kapcsolódott. Olyan
időszakban, amely kérdésessé tette a hagyományos
emberi értékrendet, Dsida Jenő makacsul kerestekutatta az egyéni üdvözülés lehetőséget, és legszebb verseiben megteremtette a szubjektív lét és
az egyéni elhatározások igazolását. Nem a lét külső összetevői foglalkoztatták, fantáziája akkor termékenyült meg igazán, amikor önmagába nézett, s
a maga esendő létének tükrében kereste a választ
az emberi élet szorongató kérdéseire. Nagy költő
volt, s annál furcsább, hogy az utókor hosszú ideig
meglehetősen szűkmarkú elismerésben részesítette.
Az olvasók körében növekvő Dsida-legendát nem
támogattákuújabb és újabb posztumusz versválogatások, alig akadtak ilyenek, s amelyik megjelent,
abban is megdöbbentő és megmagyarázhatatlan
hiányosságok voltak találhatók. Talán nem volna
manapság hitele annak a csodálatos közegnek,
mely verseinek legfontosabb és legjellemzőbb díszlete? Vagy azt hinnénk, hogya konkrét és reális
elemeket görgető, feldolgozó költészet végérvényesen meghaladta már a szubjektum szeszélyes kalandozásait? A hagyományos értékeket megtagadó és meghaladni vélő világban nem volna már
időszerű az ember halálra való nyitottságát mak a-

TEOLÓGIA

lsten vándorló népe
"Az egyház Isten vándorló népe, mely a változás
törvényének eljegyzettje volt mintegy kétezer éven
át, és marad ma és a jövőben is" .: hangsúlyozza
nemrégiben megjelent tanulmánygyűjteményének
bevezetőjében a szerző.
Szennay András, aki a II. vatikáni zsinat tanításainak közismert hazai értelmezője, és aki a zsinati
eszmék egyik kiváló gyakorlati megvalósitójának
szárnit, az elmúlt évtized során megjelent írásaiból,
előadásaiból válogatta össze könyve anyagát,
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csui hangsúlyozó lírája? Vagy nem hisszük ma
már, hogy az élet nagy kaland c. mint eztuDsida Jenő írta -, s "élni hítta valami varázs I a semmit"?
Most volna hetvenöt éves. És ezt az évfordulót
aligha ünnepelhette szebben a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat, mint e versválogatás megjelentetésével, ismét éles fénybs vonva a költő haloványuló arcmását. melyet a legnagyobb hittel és kitartással az a Jékely Zoltán idézett újra meg újra.
akivel immár együtt kószálnak az égi mezőkön.
Kivételesen szép és igaz maga a válogatás is. mely
Dsidának azokat a verseit állítja a középpontba,
melyek költészetének természetéről alighanem a
legtöbbet árulják el. Abban az emelkedett köszöntőlevélben. melyet Jékely Dsida Jenő hetvenedik
születésnapjára írt 1977-ben. érzékletesen elkülöníti azokat a verstipusokat. melyek lírájának egészére a legjellemzőbbek. A XX. századi humanizmus
egyik lehetséges változatát, a szegények iránt érzett
együttérzést és részvétet kevesen fejezték ki hozzá
hasonló eltökéltséggel. Ugyanilyen fokon szólaltatta meg az ember békevágyat. S karakterisztikusan fejezte ki a halálközelség állapotát. a .JöldöntúIra mutató sugallatokat" és a "filozofikus tőp
rengéscker". Végül külön tartományt képviselnek
azok a művei, melyekben a forma már-már zavaróan gazdag változatait próbalgatra. s megpenditette azt a dallamot. melynek a fiatal Kosztolányi
volt utolérhetetlen mestere.
Bács Ferenc, Hegedüs D. Géza és Rajhona
Ádám mélyen átérezték Dsida Jenö világát. Pátosz
és póz nélkül mondják el verseit, mint végtelenűl
egyszerű, szivtől a szívíg érő vallomások at, melyek
révén ismét elérhetünk egy olyan tisztultabb életszemlélet magaslatára, melyet az újabb költészet
oly makacs vehemenciá val vet el. Alighanem itt
rejlik Dsida Jenő újra felismert és felfedezett idő
szerűsége.

R. L.

melynek tartalma az ekleziológia, az egyháztan
köré csoportosul. A II. vatikáni zsinat sok újat hozott ezen a téren azáltal. hogya kor igényeinek
megfelelően tisztázta és bemutatta a hivőket egybefogó egyház önazonosságát,
Szennay müve az egyházban ma vezető szerepet
betöltő teológusok tanitásának mély ismeretéről és
a sajátos magyar helyzet elfogulatlan szemleletéről
tesz tanúságot. Együtt lélegzik a világegyházzal. de
szíve a helyi egyházért dobog. Jól megmutatkozik
ez témáinak vonalvezetésén.
A Megújuló egyház című első rész a kor néhány
jelenségéről és megváltozott problematikájaról
szól, A hit az ember személyes létében ma nem magától értetődő dologként jelentkezik, hanem kihi-

vásként, amely választ, állásfoglalást követel. A
társadalmi életben már az ateizmus terjedésével is
szembesülnünk kell, amely eddig soha nem tapasztalt mértékben teszi próbára korunk teológiáját és
igehirdetését. Nem elegendő, ha az istenbizonyítékok helyesen érvelnek, logikailag helytállóak, hanem az egyes ember életében konkrét igazságuk,
hitel ük is kell hogy legyen. Az aggiornamento révén krizisjelenségek az egyházban is felbukkannak. Ha a válságok on és nehézségeken való felülemelkedést tűzzük ki célul, akkor elsősorban a
megújító Lélekre kell figyelnünk. mert igazi és tartós megújulás csak az ő segítségével lehetséges.
A második rész, amely a Krisztus élő egyháza cimet viseli, a ma időszerű kérdéseket vizsgálja. "Isten vándorló népe" - hangsúlyozza a szerző - csak
akkor tud fényt hozni a népeknek, ha mindannyian Jézusra tekintünk mint példára, tanítóra, de arról sem feledkeztünk meg, hogy Jézus fog ítélni is;
az evangéliumi norma üdvösségünkre szolgálhat,
de jelentheti ítéletünket is. Az egyháznak tehát az
emberiség üdvére az eszkatologikus távlatban kell
megtalálnia helyét és tevékenységét.
A harmadik rész A keresztény cselekvés útján
- feladatok a ma egy házában konkrét teendőket
vázol. Szükséges, hogy a hivők minden életállapotban szinte napra készen tudjanak számot adni hitükről. Ezért égető kérdés a felnőttek teológiai
képzésének megszervezése. Amikor korunkban az

émber társadalmi dimenzióját kiemelik. ezt a teológiának is fokozottabban figyelembe kell vennie.
Az egyházi kisközösségek kényes kérdéséhez is
bátran nyúl a szerző. Kiemeli, hogy ezek a csoportok is az egyházjövőjének hordozói. Ebben az öszszefüggésben a családokra is gondolnunk kell mint
a katekézis eleven tényezőire. Ehhez nyújt hasznos
eligazítást a Hogyan beszéljenek a szülŐk Istenről?
cimű fejezet.
Szennay András a jövőre irányuló optimista, de
reális előretekintéssel zárja a tanulmányfűzért.
amelyhez csatolja a Szent Gellért Ielkiségét és teológiáját méltató előadását is. A könyv élénk stílusa
mindvégig leköti az olvasó figyeImét. A jelenségeket tér- és időbeli távlatba helyezve vizsgálja, mondatfűzése folyton alakuló: érezni rajta a szerző
gondolkodásának sajátos "Ízét", erejét. Nem kész
sablonokat és közhelyeket ismétel, hanem a szavaknak sokszor új, gazdagabb értelmét kibontva
építi fel mondanivalóját, a gondolatot minden oldalról körüljárva. ai apró finomságokra is ügyelve, de a lényeget rnindig szem előtt tartva. Az egyházról ir, de műve sohasem válik "egyháziassá" a
szó lejáratott. elkoptatott értelmében. Őszinte, hiteles és elmélyült egyházszeretetet tanulhatunk tő
le. (Szent István Társulat, 1982)

KÉPZŐM ŰVÉSZET

láttán akaratlanul is Radnóti Miklós életútjának
végére kell gondolnunk, a Razglednicák-sorozat
verseire és az Erőltetett menet-te, ezekre a nagyon
pontosan érzékelhető utolsó stációkra, amelyek a
költő halálát megelőzték.
De Ámos és Radnóti abban is rokon, hogy
mindketten megérezték az eljövendő évek szenvedéseit. Radnóti a Federico García Lorca halálára
írt versével és az Aludj kezdő sorával, a "Mindig
gyilkolnak valahol"-Ial és Guernica példájával,
vagy az 1938-as Himnusz a békéről záró kiáltásával: "Így lesz-e? Így! Mert egyszer béke lesz. I Ó,
tarts ki addig lélek, védekezz!'' A felidézett versek
nagyjából abban az időben születtek, amikor
Ámos Imre első, most kiállított rajzai: Európa legsötétebb és legtragikusabb fél évtizedének kezdetén, amire az embertelen halál változatainak iszonyú és végtelen sora következett. Már első grafikáiban, így A sárga .folt-ban is erről szól, a szégyenbélyegről, amely Magyarország német megszállása után üttetett a zsidóságra, felidézve ezzel
azokat a korokat, amelyek - az ember azt hihette
volna - régen elmúltak sötétségükkel együtt. De a
szorongató jövő a rajz más motívumaiban is megjelenik. Erre utal a madárfészekben heverő kés, a

Memento
A Nemzeti Galériában rendezett nagyon

szűksza

vú Ámos-kiállításnak - 43 rajz és akvarell - a címe
t Memento ) nemcsak a 75 évvel ezelőtt született
művészre emlékeztet

minket közel negyven esztena halála után, hanem arra a korra is, amelyben munkái rnegszülettek, és az alkotóhoz hasonló
életekre. sorsokra. Ezért válik hangsúlyossá a cím
egyetlen szava, amit szinte alcímként követ az
Ámos Imre grajikái, és a zárójel ellenére - vagy éppen' attól - ismét hangsúlyos kettős évszám:
1939--44.
Akik nem ismerik Ámos Imre sorsát, a kegyetlenül egyszerű életrajz utolsó mondatait - "Ősszel
századát elirányitják valamelyik németországi láger felé. A vele együtt elhurcolt művészkollégák a
türingiai Ohrdurfban még látták. Sírja mind ez
ideig ismeretlen" -, azok is ezt a tragikus életet 01vashatják ki a kiállitott munkákból. A grafikák
dővel

• Egri Mária: Ámos Imre (Gondolat Könyvkiadó, 1977).
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primitív gyilkolás eszköze, ez a visszatérő ámosi
motívum; a koponya, amelynek szemgödréből létra ered - a létra is állandó motivuma -, és a könyöklő férfi figura, a művész, akínek síró arca beleolvad a fába. Egyetlen ember nyomasztó vallomása ez, mégis millióké sűrűsödik benne.
Az a tragikus .. vagy az is tragikus - ebben a sorozatban, hogy egy ember - érzékeny ember, mint
Ámos Imre - már az első pillanatban érzi és tisztán
látja nagyon sokak, százezrek közös sorsát. A Látomás koporsó val kötéltáncosával pontosan ezt a
felismertést vetíti elénk, s az Álom és az Álmodozás
is ezt a jövőt rnutatja nekünk. Az egyiken a holdsarlóra támaszkodó malac nyakában kard lóg, zuhanásra készen. Már-már kipattan a halál a rajzzá
kiragadott pillanatban, hiszen a kard egy alvó fölött lóg. A másik rajz is tele feszültséggel, elsősor
ban zsúfolt szerkezete miatt, ám a vérre szimatoló
kutya 1944 őszének megsejtése is. A háború démona a konkrét történelmi perc rajzba sűritett látomása: a kezek tartotta kendőn a repülő-keresztek
mintha a Jelenések könyvé-ből törnének ránk.
A tűz kakasa, az agresszív patás-vaspáncélos figura, akinek a száján kígyó bújik át; de egy bekötött
szernű Ember koponyájából már friss ág sarjad
elő, s ebben az ágban ott a reménység: élet támadhat. Eleven. Talán.
A Sötét idők visszatérő téma, néha kicsit módositott eimmel: Sötét látomás, Szbrnyű idők, s ezeken.állandó motivum a tűz, miat a kor riasztó, eleven szimbóluma. Házak, otthonok, könyvek égnek benne, mellettük felborított asztalok. Az Idöt
jelző chagalli ingaórát - chagalli hatással, amiről
Ámos maga is beszél naplószerű feljegyzéseiben -,
lebegő széket, tehetetlen embert látunk. Mindez
együtt és külön-külön apokaliptikus képe Ámos
jelenének. Az 1942-böl való Kompozíció hozzájuk
viszonyitva kevesebbnek tűnik, súlya konkrétsága
miatt mégis ugyanolyan, mint a többi rajznak: bekötött szemű férfi, akinek lecsúszott a kötés a szernéről. Látja, amit képmutató módon el akarnak
takarni előle, s ebben a látásban Ámos van jelen,
aki most már tudja, nézi is a sorsát. Az Ukrán emlék a szégyenletesen meggyötört ember, emberi fájdalom, felbolydult világ képe. Ez a rajz is Chagallra emlékeztet, mégis egészen más a korszak miatt,
mely a világot darabokra törte, fájdalmat Írt az
emberi arcokra. Itt a szekérből csak a lo~at látjuk,
a kocsirudat és a parasztházat, töredékét a chagalli
szülőföldnek.

Különös talán - vagy inkább természetes? - az,
ahogyan az iszony látomásait újra és újra oldani
próbálja. Ismét Radnóti a párhuzam erre, a Nem
tudhatom . . . fájdalmas kapaszkodása: "Nem tudhat om, hogy másnak e tájék mit jelent, / nekem
szülőhazárn itt e lángoktól ölelt / kis ország, meszszeringó gyerekkorom világa". Ez a "messzeringó
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világ" ott van a Tavasz-ban, a Múzsa megbékélt,
harmonikus női fejeiben, az I 944-es Kompozícióban, ebben a színes szülőföldi tájban, vagy az
ugyancsak szines Festőpár a kőhegy előll-ben.
Ugyanez a látszólagos idill fogalmazódik meg az
Emberpár-ban, a fához simuló férfi és női alakban,
de ez az idill valóban látszólagos, hiszen mögöttük
ott a szögesdrót - ismét Radnóti kívánkozik ide:
"Látod-e, esteledik s a szöges dróttal beszegett,
vad / tölgykerítés, barak oly lebegő, felszívja az este" -, és a cirillbetűs tábla.
Ezek a nyugalmat felvillantó rajzok, amelyek
csak fokozzák a szorongás látomásait, olyanok
mintha pillanatnyi kitérők lennének. Kitérők. hiszen a Kakas mélyén ugyanaz a nyugtalanság feszül, mint a szines akvarellek egyik legszebb darabján. a Sárga angyal-on, amelyen az angyal
templomtoronyra könyököl, vagy az l 944-ben készült Kompozíció-ban, ahol a rajz közepén a mű
vész - mint egykor Dante "az emberélet útjának
felén" - úgy áll elénk, hogy lappangó nyugtalanságát nyilvánvalóvá tegye mások előtt.

TARBAY EDE

•
Somogyi Győző Szekszárdon
Elöljáróban: a szekszárdi Szinyei Merse terem nem
kiállítóterem, mint a meghívó jelezte. Sokkal inkább művészeti bolt, ahol a legkülőnfélébb iparművészeti tárgyak és képzőművészeti alkotások
- a Képcsarnok Vállalat napi árukínálata- egyetlen szűk térben és egyidejűleg várják új gazdáikat.
Tulajdonképpen túlzsúfolt és a maga nemében
(természetesen) "eklektikus" enteriőr, mely csak
igen nehezen láthatja el egy kiállítótér legelemibb
funkcióit: az alkalmi megrendezettséget, a szüksé- ,
ges távlatot, a kellő megvilágítás!. Csak mindezek '
figyelembevételével lehet véleményt alkotni az itt
helyet kapott Somogyi Győző-kiállításról. Mivel a
művész festői pályájának jelentős részét fogta egybe s mutatta be ezen a tárlaton. a - korántsem ideális _. körűlmények helyett célszerűbbnek látszik
Somogyi Győző rnűvészetét méltatni a Szekszárdon látott képek kapcsán.
Szükségtelen hangsúlyozni: Somogyi Győző
nem "képcsarnoki" festő. Talán furcsának tűnik:
művészete egyszerre több is és - szerencsére - kevesebb is az átlagos képcsarnok i színvonalnál.
Mindez persze homályosan hangzik s bővebb magyarázatot igényel.
Ezúttal nem kívánjuk hajánál fogva előcibálni a
hálás témát; nincs szándékunkban a magunk tégláját is elhelyezni a képcsarnoki festészetet megvetően körülkertrő falban. Arról van szó csupán,

hogy Somogyi Győző képei hol tematikailag, hol
formailag .xíisszonánsak" a megszokott kínálattal
(s ezúttal - túl a "képcsarnokon" - értsük ide az
uralkodó középszert is), müvészi vállalkozása minőségileg másra irányuló, nem a bevett értékek
után áhítozó alkotói magatartás jele. Nem sokat
törődik az ábrázolás (vagy "nem ábrázolás") éppen korszerűnek vélt technikájával és fogásaival;
nem rafináltan (értsd: megemészthetően) modern,
nem közönyös-rnegállapodottan konvencionális.
Festészetéből hiányzik a felületi, korra figyelő élelmesség, s művészete ennyiben szerencsésen "kevesebb" a tájékozottabb. időnként rutinosan át- meg
átalakuló életműveknél. Analógiákkal nem sokra
megyünk Somogyi Győző festményeit szemlélve:
ez a müvészet és formavilág belső indíttatású és
"mívessége" is magának törvényt szabó fejlődés
eredményének látszik.
Első benyomásként a müvek különös színvilága
ragadja meg a nézőt. Nagyon tiszta és szinte gyermekien élénk tónusok uralják a képek felületét ;
meseszerűen szines ez a világ. "A felület szépsége,
ha jól megérted, a sziromlevél átlátszósága, a benne kitárul ó leheletnyi tér: egy jobb Mindenség"
( Karátson·Gábor). De cseppet sem idilli, és bár - a
tájképekre gondolva - talán szeretnénk ott, azon a
vidéken járni, ahol ilyen, szinte "barbáran egzotikus" színekben pompázik a világ -, ezek a mesék
ritkán biztatnak happyenddel. A szerenesés vég,
amelyben "a dolgok jóra fordulnak" - ezúttal
rendre elmarad. Miért vagyunk ennyire biztosak
ebben az érzésben? Talán mert megpróbáltuk állni
Somogyi Győző emberalakjainak tekintetét.
Ezeknek a gyakran különös testarányú figuráknak óriási, kerekre nyílt szeméből védtelen szomorúság sugárzik. De az alakok mindennek ellenére
egyáltalán nem törpék, nem bizarr mesefigurák és
nem keltenek semmiféle groteszk hatást sem.
U gyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy nemcsak ilyen színek (hegyek, házfalak, fakoronák,
egek) nincsenek, hanem efféle emberi lényekkel
sem találkoztunk eddig: mégis minden olyan ismerős, olyan valószerű, olyan, mint. .. És itt lehet elrejtve Somogyi Győző festményei nek titka: hiszen
a mesék is többnyire valószerű és képtelen motívumokból tevődnek össze - magától értetődő természetességgel elfogadtátva velünk a képzelet szeszélyes játékait. A rneseszerűség persze nem jelent
egyszersmind felhőtlen gyermekiséget, naivitást.
Apró formai jelek bizonyítják, hogy ezek a képek
nem naiv történet-epizódok és nem bájos, meseszerü tájak, hanem életterünk szokatlan, egyéni világlátás szülte hangulati parafrázisai. Efféle festői mivességgel elvetve találkozunk "naiv" képeken,
mint Somogyi puhán megfestett fakoronái (Nagymaros). vagy egy tovakarikázó biciklista nyomán
fehéren felszálló porcsík (Utca Jászapátban) . Ezek

valóban csak apró jelei annak a tulajdonképpen
egyszerre ösztönös-érzelmi és gondolati folyamatnak, melynek végeredménye a látványtól elrugaszkodott mű. Gulácsy Lajos szavaival: " ... a látott
dolgokból magamnak alkotott képzet lehető legtökéletese bb visszaadására törekszem".
Somogyi Győző figuratív képeket fest, de csak a
szó legáltalánosabb értelmében, s kőrülbelül olyan
mérvű megszorításokat alkalmazhatunk e téren,
mint amilyeneket emberalakjainak jellemzésekor
fentebb elmondottunk. Figurativitása különös érzetet kelt: ami a képekre kerül majdnem valószerű.
inégis valamiképpen más. Ezt a másságot szavakkal érzékeltetni kockázatos vállalkozás - hiszen itt
is árnyalatnyiak csupán a képzelet formai és hangulati módosításai. Mindez nem játék és nem
szemfényvesztés; nem a látvány utólagos - jelképszerű vagy allegorikus tartalmakkal történő - "feldúsítása", hanem maga az ekképpen látott és láttatott világ. A tájak, emberek Somogyi Győző képzeletének jellegzetes színeivel és arányaival nem
idegenek; eltávolodásuk a naturalisztikusan felfogott valósághűségtől tulajdonképpen az "elvont
művészet" módszerével ellentétes irányú : a bensöségesség érzetét nyújtja. Bármennyire is emberléptékű ez a bensőségesség, az idill től messze van: közép-kelet-európai történelmünk, esetenként általánosabb érvényű krízisek; morális és életmódbeli
végítélet tudatával terhes (Apokalipszis).
Mi lehet a veszélye ennek az alkotói módszernek? Mint a belső szükségből keletkező művészet
általában, Somogyi Győző festészete is önmagában hordja a kockázatot: újra és újra az éppen alakuló műnél válik el, hogy invenció és képzelet öszszeműködése milyen eredményre vezet. Ha élénk
szinei, nagyszemű emberalakjai, vagy jellegzetes
tájképei születésénél ezek az összetevők nem munkálnak kellő hőfokon, ha nem áll fedezetként mögöttük az alkotó személyiség éppen akkor megélt
világlátása (mely, mint említettük, a látvány egészének formai és hangulati átértékelését eredmé-nyezi) ; - akkor a kép könnyen színes, meseszerű
dekorációvá válhat (Bárka).
Csaknem tíz éve mutatta be először rajzai t Somogyi Győző - külön utat járva, de mégis a hetvenes évek magyarországi grafikai "reneszánszá"-ba
illeszthetően -, s most, amikor ez a folyamat - úgy
tűnik - friss szenzációkkal már ritkábban szolgál,
Somogyi Győző művészete új utat és eszközöket is
birtokba véve kiforrott festői életművel gyarapodott. Nem tagadta meg a rajzokból megismert stílusát és sikeresen megőrizte azok eredményeit; formai sajátosságaikat festményein újabb hangulati
és szellemi dimenziókkal gazdagította.

ANDRÁSl GÁBOR
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Ba rango/ás Pápán
Pápa az elp uszt ult Bell érszeg. Parl agszeg. Udv a rso ka n e v ű Árpá d-ko ri falv ak fö lé épült , de a város
környék én feltárt vas -, bron z- és ró ma i kori leletek
az t bizon yítják, hogy itt id őtl e n i dők tő l fogva települ és á llt.
Egy ked ves mond áh o z fű ződ ik Pápa vá ros neve.
I. Ist ván királyu nk gyerme kségé ben szüleivel
együtt e táj o n utazv án. itt előszö r szó lito tta "l égyen meg A tt yát Papa nevezett el, mely ö rö m ben
szülei arra gerj eszt te ttek. hogy e helyet ezen id őt ől
Páp án ak h íva tt ák vo lna" . A zt is felt étel ezik egye s
kut a t ók, hogya halmo s-d o m bos fö ldpúpon épü lt
v áros neve a Pup a szó átirásá bó l szá rmazik. M á sik
vált ozat , ho gy a Kar oli ng kor szak ban h ű bérj o go n
a fö lde ket - a telep üléssel együtt - egy baj or grófi
csa lá d kapta 884-ben, és Gisulf he rceg Pappa (Papo, Po pp o) nevü leán yár ól nevezték el a várost.
A csa lád - hűt l e n sége miatt - 1464- ben elve sztett e birtoka it és az t M áty ás ki rály a Z áp oly a csa lád nak a do má nyozta . Pápa tö rténel mi fej lő désé t
j ól kö vethetj ük a me gm aradt\ do kumen tum o k
ala pján. Nevé t már az 1225. évi főespe resi le vél
említ i. Pléb án osán ak , isp ánj ának. kir ályi ud va rrioka ínak sze mé lyéve l e lőszö r az 1240-1 256- ból keltezett irá so k fog la lko zna k. A X IV. szá za d i fó liá nso kba n kir ál yi jo bbágyok , i de ge nbő l jött iparosok
is sze re pelnek: " Pá pa civitas" . 1389-ben uralkodói
ado má ny ké nt a Garai csal ádé lesz. Garai M ik lás
nád or I444-be n itt é pitte ti fel v árkast élyát . A csa knem hár omezer la k osú Pá pá t I . Z sigmond király
b ullájá ba n 140 1-be n O p pid um na k, városnak nevezte, és o rszággyű lést h ivat ott egybe Pá pá ra . A
XV I. század elejé n (1527) I . Ferdinánd kivált ságlevele Török Bálinln ak adomá nyozta a várost és birtokt erület ét ; ő 1544-ben új pa lánkk al e rősi te tte
me g a vá ros fala ka t.
Má tyás kirá ly. illet ve a Zá po lya csa lád a XV .
század második felében fer ences ba rátok at telep itett ide, a kik rendh ázat és te m plom ot létesíte tte k.
Ez iga zo lhat ó, mert a szerzetesek e bben az i d ő be n
( 1470) má r o tt temetke ztek . I 508- bó l e red a róm a i
ka toli k us iskol a el ső írá sos e mlék e ; ez a késő bb i .
refor mát us isko la e l ődj e vo lt . A refo rm á ció Bálint
pa p vezetésé vel és a " magya r Luth erv-nek nevezett
Déva i Birá M áty ás harcos pr édik áci óival o ly erő
vel tö rt be Páp ára, hogy a ka to likus h i v ő k eg yre
gyé rü lő szá ma és a török ök tám ad ása mia tt a feren cesek elköltöztek ( 1560), csak száz év mú lva
té rtek vissza, s 1677-ben a leroml ott régi tem ploma la pokr a úja t é pítettek. Err ől árulkodik a temp-
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lom bejárati oromzatá ba építe tt . k őbe -v ésett lap
k ronoszt iko nja, a lat in n yel v ű szöveg k ezd őbet ű i .
Az ősí tem plomba lépv e dú san a ran yozott ,
XV III. száz a di ba rokk körn yezet foga dja a l átogatót. A főo l tá r mélyén a máriacelli Mad onn a ez üst
sze borm ás át pillant ju k meg . A templ om sze n télyének ba loldalá n az Esterházy grófo k kegy ú ri o ra tor ium a csillog, a la tta a k őszegélyü bejá ratí aj tó maratott üvegtábl ájában két kis a ngyal a ma gyar koron át e meli magasra . Szembe n a pr á ga i kis Jézu s
szo bormásola tát épitették a fa lmé lyedés be . A szó szék. a kórus gaz dagon diszítet t. A te mp lomhajó
mcn nyezet én ZtÍl'o ry m üvészi - egyed i tém áj ú fre sk ój át lát ha tj uk. melynek címe : a " Boldog Duns
S cot János megvéd i a Sze plő te l e n foga ntatá s ta nát " . Z ávo ry m ű ve a .Szeru An ta l meggyó gyítj a a
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levágott lá bat " cirn ű o ltárké p is. A ma gyar sze n tek
kö zül Erzsébet ala mizs naosztó jó tékonyságát ö rö kiti meg egyik nagy vás zna . A sekrestyébe vezet ő
folyosón " Valóságos" Sze nt Fere nc rő l. Szen t A ntal ról és az Este rhá zya k ró l d iszes keretbe fog la lt
fest mé nyek függnek . Egy I678-ba n fest ett kép la tin
szö vegébe n o lvas ha tjuk . ho gy gró f Esterhá zy Ferenc és Thököly Katalin há roméves gye rmeké t. Antalt á b rá zo lj a fere nce s csuhá ba n. A bar át ok na gyon kedvelt é k Ester há zy A nlilit . a k é sőbbi vité z,
kuruc ezredes t, a k i 1704-be n csa tla ko zo tt II. Rák áczi Ferenc sza ba ds ágha rc ához. s a vezé rlő fejedelem I 706 -ba n fők apit á n yn ak nevezte ki. Így le tt
Pápa vá ra a k urucok dun ánt úli fő ha d i s zá llá sa .
A kapit á ny mind végig h ű ma radt eszm éihez. vezérét rod o st ói s zá m űze tésé be is köve tte. Egy ütt temett ék el ő ke t Ka ssán.
A sekrestyébe ve ze tő fo lyo só n e mlítés re mélt ó
a z 1683-a s pest isj ár ván y ut án készü lt fogad a lmi
ké p, a me ly gróf Ester házy Ferencet és Thök öly Katát ábrázolja a zelli M ad onna e l ő tt. Ne mul a sszuk
el megteki nte n i a ' sekrestye i parművésze t i érté kű
fakazettá s szek rénybúto rza tá t sem, melybe sze ntek
és apostolok szines ké peit fog la ltá k.
Az Esterházy gr ófok 1 624-t ől bir to kolt á k a vá -

rat , és nagyban befo lyáso ltá k Pápa kulturális életét.
A pálos rend et 1530-ban telep ített ék le Páp án .
Ko lostoru kba n - a bencésekkel egy ütt - isk olát is
létesitettek .
Grof Esterh ázy Károly . a k ésőbbi egri pü spök
volt Pápa újj á ép í t ője . Nevéhez f ű z őd ik a két tor nyú barokk székesegyház. a Ne pomuk i S zent Ján os
és a S zem Fl ári án templ om felállít ása, a feren ces
templom és ko losto r restaurál ása . A székesegyhá z
diszes mennyezetfrcsk óit , néh án y oltá rképé t Maulbensch Antal Ferenc ( 1724-1796) bécsi fe st őm ű
vésszel készitte tté k. A m ű velt és tud ós Esterh ázy
Ferenc segítette testvérét . a püspö köt a ma láth at ó,
im pozá ns várkastély és templ om újjáépítésé ben.
Pá pa m ű vel őd é s í élete a neh éz tört énelm i i dő k 
ben is virágzott. 1574-ben Hu szár Gál v áridornyomd ájával ide költ özött , megalapít va ezzel a város saj tójá t. Az 1 61 5 -ből szár ma zó pá pa i térképen
az Ispotály utca létezett , a mi ar ra en ged következtetni . hogy betege ll át ássa l már akko r foglalk oztak .
Esterh ázy Ferenc eb ben is példa muta tó an já rt el,
amiko r a betegá po lásról híres irga lmas rendi bar átok at 1757-be n meghivta Páp ár a .
A török veszedelem e lő l m en ekűl ő k órházalapitó és gyógyító szerzetesek sorai megritkult ak ,
klas troma ik. ispo tá lyai k nagyrészt megsemmi sültek. Az irga lmaso k, vagy misericord ianusok rendjé t ISTenes S zent Ján os a la pította 1525 körül. A legenda szeri nt a kis Jézu s ro ngyo s, koldus ruh áb an .
dideregve megjele nt e lő tte, ő ruh ájával bet ak arta.
megetette. Irgalmas cselekedetéért Jézus egy kereszttel diszített gráná ta lmát nyújt ott át neki; azé rt .
lett jel vényük és pat ikáik címere a gráná ta lma .
A XVI. száza d végén az irgalma s barát ok Euró pa
minden t áj árt megje lentek . Magyarországra az ellenreformáci ó idején Szelepcsé nyi Gyö rgy hercegprí más Poz sonyba . hívta meg ő ket , a ho l
I672- 73-ban kórh áza t. pa tik ár a lapito tta k. Még tizenhá rom helye n m űk ödtek az országba n. köztük
Egerben is. Pécsett I796-ban alapít ott ak kórh ázat
és gyó gyszertá rat. A váci irga lmas patika
I808-ba n. a budai 1815-ben polgári gyógysze rtá rból alakult át.
Az ingyen es betegá po lásra, gyógy ítás ra fogad almat tett pá pai testvérek kó rháza t és patikaj ogot is
kap tak . Ala pító levelüket Már ia Terézia is mege rős í te tt e . A ko rabeli feljegyzések ből tudjuk, hogy
1757. jú lius 28-án érkezett meg Fra ter Elseany
M árton gyógys zerész és Fra ter Weiss Gerard a lgyógyszerész. a töb bi kórh ázi szerzetessel együtt a
legszükségesebb orvo sságoka t hozva magukk al.
A gr óf a pá pai Zöldfá hoz címze tt vendégfogad ót
rendeztette be szá mukra ispot ályna k. patik ának ,
melyet szeptember l ő -á n fogla lta k el. Itt k ör ülbeIül 1767-ig mű kö dtek .
1763. j úlius 20-án Fel/ner Jakab épitész terv ei

alapjá n megkezdt ék a ma is láth at ó emeletes kórház és patik a építését. Az építkezés be fej e zé sér ől
nin csenek pontos feljeg yzésein k, de tudjuk . hogy
1768-ban kilenc beteg ellát ásár a bő vült az Irgalmasok Gyógy ító Int ézete. I857-ben már 28 ággyal
rendelkeztek . Ma az épület a Vár osi Tan ács 358
ágyas, jól felszerelt betegelJát ó intézménye.
A legtöbb látogat ó figyeImét elkerüli a rn űem
lékk é nyilv ánitott . Jók ai utca 7. szám alatt i rekon struált épület, mely az irgalmasok G ráná ta lma
c i mze tű patik ája volt, és am ely ma is gyógyszertár.
A kórh áz Jókai utca 7. sz. alatti főbej árat án belépve cseh boltozatt al fedett kapu aljba juturlk . A
múlt ban e bejáratt ól jobbra voltak a gyógyszert á r
lab or at óriumai, raktár ai ; ezeket a . helyiségeket
1951-ben a kórh áz vette igénybe . Még ma is a kapu alj bal old alán találjuk a patik ába nyíló régebbi
kétszárn yú aj tó t, mert ann ak idején a gyógyszertá r
utc ai front já n még nem vájt ak bejáratot. Az ajtó
feletti festm ényen két ked ves angyalt láthatun k a
patik ában serénykedni, az egyik a kis Jézus, kezében mérleget ta rt, a másik gyóg yszert desztillál.
A kép bal oldalán egy egyipt omi múm ia áll talpaza to n, kék csillagos kö penyben, pir os sa pká ban .
melyen " M umia Aegypt ica " felirat olvashat ó. A
sá rgás szi n ű, fű szeres illatú múmi a port a bab on ás
tévh it lázas bet egség, pestis, nyavalyat ör és (epilepszia ), köh ö gés elleni gyógyszernek és v érzéscsilla-
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pítónak gondolta. Azt hitték, ha a múmia koponyareszelékét fogyasztják, az növeli szellemi képességeíket és megvéd a korai haláltól.
Fennmaradt a XVII. századból Raymann Ádám
János eperjesi orvos (1669) kézirata a múmiapor
használatáról. A legjobbnak a Pozsonyban kaphatót tartotta. A felkai evangélikus templom levéltárában 1679-től őrzött orvosi tanácsadásban olvashatj uk: "Nehéz szülés alkalmával, hogya gyerek
megforduljon : végy jávorszarvas patát, kösd a nő
testére, hogy a lábainak hegye felfelé legyen fordítva, aztán meleg borban adj neki mogyoró nagyságú múmiát, s imádkozz Istenhez".
Bornemissza Anna fejedelemasszony ház: patikaládájában múmiaport is tárolt. A Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum relikviái közőtt őriznek
egy múmiapor feliratú dobozt és egy múmia koponyát.
A század elején falat bontottak a Jókai utcai
frontra. Az utcáról rézkorlátos lépcső vezet a patik ába, melynek két oldalán szépen üvegezett vitrinben a X VII I. századból származó, eredeti, régi tartalommal telt üvegeket helyeztek el. Érdekes az
egyik edény "Lapis dívinus" felirata, ami isteni követ jelent. Az isteni kő réz-timsó keverék, melybe
néha népies néven nevezett "semmit", cinkszulfátot is vegyítettek. Még századunkban is a szembetegségek hatásos, divatos gyógyszere volt. A másik
edény felirata: .Pulv, fum mal. Eng!", Eng/ bécsi
orvos előirata szerint készült füstölő por, melyet illatos, fűszeres'növények ből, törnjénből. gyantaból.
mirhából állítottak össze. Szobaillatositóként még
a XX. században is használták. Abban az időben a
nép a gonosz és ártó szellemek elűzésére. fertötlenitésre alkalmazta.

Ha belépünk a gyógyszertúr offícinájába, impozáns, század eleji intarziás berendezés tárul szemünk elé. Szemben a bejúrattal arany sugarú gránátalma dombormüvet látunk, az irgalmas barátok jelvényét.
A mesteri munkát dicsérő, 13 részre osztott állvány közőrt. az eredeti vörösmárvány lappal fedett
táraasztal előtt állva kétoldalt feltünik a hajlítottan kiképzett iparmüvészeti faberakás. Egyes szekrényajtókon gyógyuövényes intarziát helyezett el a
mester. Az egyik faberakás irgalmas barátot ábrázol, amint mozsár fölé hajolva gyógyszert - talán
éppen múmiát tör porrá. A másik fabetétes szekrényajtó humánus cselekedetet ábrázol: az önfeláldozó Istenes Szent János misericordianus szerzetes
kórházi tűzvészből menti ki ápoltját.
A falakat és egyes bútorrészeket gyógynövények
ovális képei díszítik. Az egyiken a gyűszüvirág - jeles szívgyógyszer képe, a másikon az őszi kikerics, a köszvényesek gyógynövénye, a harmadik az
erdei fenyöt ábrázolja, melynek illóolaja a köhögést csillapítja. Egy tájkép fedi a jobb oldali falat.
A kép bal sarkába székfűt (kamíllát) és pipacsvirágot festett a müvész ecsetje.
Figyelemreméltó még a patika X mintát ábrázoló, mozaikszerü kőpadlója, mely a X. parancsolatra utal.
A patikában ma is megtalálható az 1930-as
évektől ott mükődött irgalmas rendi gyógyszerészek névjegyzéke, megőrizve a nemes, gyógyitó feladatot végző barátok emlékét.

TUDOMÁNY

lága. másfelöl a féktelen szabadosság, a szernérmctlenség és a pornó világa közöu". Legfőbb eré-

A testben való ember
A tanulmánygyűjtemény szervesen kapcsolódik az
Opus Mvstici Corporis (Bécs) előző kiadványaihoz : a Jegyesekkel hl's:élgetünk-sorozathoz, Bovet. Ahiven és Trobisch házasságra előkészítő, ilietve a házasság lelkiségét közvetítő műveihez. A
címzeltek mint Torii): Jenő szerkesztö írja elősza
vában - most is elsősorban a házaspárok, szülők,
"úgy is, mint gyermekeik elsőrendű lelkipásztorai", közvetve azonban a hitoktatók, lelki vezetők,
sőt hozzátehetjük
a könyv egész katolikus közvéleményünk érdeklődésérejoggal számot tarthat.
A kiadvány célját a bevezető abban jelöli meg,
hogy rámutasson az arany k özépútra "egyfelől a
gátlások, tabuk, prűdség és »diszkréten« kezelt erkölcstelenség s a nevelésben aggályos hallgatás vi-
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nye éppen az, hogy pozitív hangvétellel beszél az
ember testi mivoltáról, segit annak a test- és nemiségellenes felfogásnak a túlbaladásában. amely
kimondva-kimondatlan
a hagyományos keresztény gondolkodást jellemezte. A teológusok,
nevelök írásai s a közölt hivatalos egyházi megnyilatkozások elfogultság és minden hátsó gondolat
nélkül szólnak olyan kérdésekről, amelyek a múltban vagy fel sem mcrültek , vagy amorális-órákon
"Ezt majd otthon olvassák el. uraim l" felkiáltással
lapoztak át, s amelyek fölött a családon belül azzal
siklottak át, hogy: "amil ill nem illik beszélnünk".
A könyvegyértelműen értéknek. az ember lényegéhez tartozónak tekinti a "testben való" létet. amelyet a megtestesülés és a feltámadás titka is elmélyít (vö. Alfons Auer tübingeni moralista bevezető
tanulmánya), s egyik sarkalatos megállapítása,
hogya szexuális dimcnzio férfi vagy női voltunk

minden testi és lelki jellemzőjével - áthatja, színezi
személyiségünket, valamiképpen társas, sőt társadalmi kapcsolataink kiindulópontja is.
A kötet által körvonalazott nemi erkölcs .nem
moralizál, nem általánosit, nem ismeri a "címkézést", a kazuisztikát, az elvont "esetekben" gondolkodást. Talán legnagyobb telitalálata F. von
Gagern csupán háromoldalas írása (Aszexuális nevelés régi öt hamis tilalomfája ) éppen azt tekinti a
nevelésben a legnagyobb hibának, amit a hagyományos erkölcstan leginkább sugalmazott: tudniillik ha a gyermekben azt a képzettársítást építjük
ki, hogy minden szexuális vonatkozású gondolat,
érzés eleve bűnös, szemérmetlenség, akkor csak
gátlásokat, hamis bűntudatot alakítunk ki benne.
A manicheus ízű testellenesség helyett a könyv
perszonalista szemléletet közvetít, többféle értelemben is. Mindenekelőtt arra ösztönöz, hogy kiki saját személyiségén belül találja meg a szexuális
dimenzió helyét - ne egyszerűe n elnyomja vagy tudomásul se vegye, hanem fogadja el, hiszen az Isten akarata, rendelése, sőt válasz Isten hívására
( Durand). A könyv az erkölcsi elveket is perszonális szempontból nézi: az embert már legkisebb kortól kezdve úgy tekinti, mint aki az időben, a történelemben él, ezért tetteinek megítélésében mindig
figyelemmel kell lenni a személyiségfejlődés fokozataira s a konkrét körülményekre. (A gyermeket
nem kezelhetjük "kis felnőttként", aki teljes felelősséggel dönt.) Személlyé azonban csak a másik
személy előterében válhatunk. A tanulmányok
végsőkicsengése az, hogy a nemiség teljes értékű
megélése elválaszthatatlan attól az életre szóló személyes szeretetkapcsolattól, amit a házasság jelent.
Több írás is - így Georg Teichtweier würzburgi
morálprofesszoré, de a püspökkari dokumentumok is - hangsúlyozza, hogy ahol a szexualitás
személytelenné, "konzumcikké" válik, ott a másik
ember az eszköz szintjére süllyed (163. o.), éppen
ezért nem fogadhatjuk el a "szexuális felszabadítás" hamis ideológiáját, amely nincs tekintettel a
nemiség személyes jellegére, erkölcsi vonatkozására, mint ahogy nem fogadhatjuk el azt sem, hogya
szexuális felvilágosítás kimerülhetne a biológiai ismeretek közlésében.
A könyv gyakorlati célkitűzése éppen ez: hogyan lehetne pozitív megközelítésben a fiatalok elé
tárni a szexualitás keresztény értelmét. A kötet

mottója ez lehetne: forduljunk a család, a szülők és
a nagyszülők felé. A szülők felé, hogy ők valóban
.mevelövé érlelődjenek" (73. o.), s a nagyszülők felé, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy sok esetben
- főként az idősebbek 'körében - ellenállásba ütközik az új, pozitív látásmód. A családon belüli szexuális nevelés kérdésében a legnagyobb érdeklő
désre Helga Strdtting-Tólle és Barthold Strdtling, a
házassági tanácsadással foglalkozó német házaspár írása tarthat számot. Ez a hosszabb tanulmány
egyébként kitűnő példa arra is, milyen úttörő
munkát végezhetnek világiak a teológiai kutatásban, hiszen a szerzőpár eredetileg már 1968-ban
megfogalmazta azt, amit ma már a hivatalos egyházi megnyilatkozások is magukénak vallanak.
A házaspárok természetesen nemcsak mint szülők, de mint házasok is sokat meríthetnek a könyvből. A Strátling házaspár tanulmánya mellett első
sorban Theodor Bovet, az időközben elhunyt orvosprofesszor írása érinti a házasok lelkiségének
kérdéskörét, akinek Felelle nagy titok című könyvéből már ismerjük hármas megkülönböztetését
- szex, érosz, agapé -; ezúttal a házasság belső fejlődésvonalának útját is megjelöli; de ugyanezt a
szeretet irányába, sőt az Isten felé nyitottság irányába való fejlődést Teichtweier tanulmánya, al
Francia Püspöki Kar családi bizottságának nyilatkozata, a Mit jelent szeretni s több más írás is sürgeti. A másik francia eredetű dokumentum pedig
(Szexualitás és keresztény élet) kifejezetten a házasok lelkiismeretvizsgálatához nyújt fogódzó kat
(166. o.): nap nap után felül kell vizsgálniuk magatartásukat ; vajon csak önmagukat, önző kielégülésüket keresik-e a házaséletben, vagy szolgálatnak
tekintik a szerelmüket, s ugyanakkor megmarad-e
kreativitásuk, alkotókészségük "kifelé", az emberek tágabb családja felé is? A német püspökkari
dokumentum s az erkölcsteológus Teichtweier paráznaságnak tekinti a házastárs önző kihasználását is (190., ill. 41. o.).
A kötetnek az ember szexuális dimenziójáról alkotott pozitív értékelése bizonyára sokat segít
majd annak a kiegyensúlyozott házas és családi lelkiségnek a kialakításában, amelyet a püspöki szinódusok s a családi nevelésről szóló pásztorleveleiben a mi püspöki karunk is szorgalmaz.
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RÉSUMÉ
Au premier plan de ce numérc de Vigilia se trouve le dialogue qui se forme entre les Chrétiens et les Juifs,
László PASKAI, évéque. examine, dan s le reftet de la déclaration faite sur les enseignements non chrétiens du 'neme Concile du Vatican (Nostra aetate), les relations des deux EgJises et des deux communautés
de fideles, ne passant pas sous silence les faits négatifs, par ex. Ie phénornéne de l'antisémitisme que l'on
peut eneore déceler aujourd'hui. .L'Eglise professe avec foi - écrit László PASKAI - qu'en Jésus une
nouvelle alliance s'est réalisée entre Dieu et toute l'humanité. Le promateur et le symbole de cette alliance
avait été I'alliance créée entre Dieu et le peuplejuif. L'oeuvre globale de l'amour de Dieu se fait de la préparafion et de l'accomplissement; il manifeste son amour par le rapport étroit moraJ et 'spirituel qui relie
les Chrétiens et les Juifs ... La constitution conciliaire traitant de l'Eglise mentionne le peuple juif comme
peuple élu, le peuple de I'alliance. Par cela, le Concile refuse nettement l'attitude selon laquelle les Juifs
son t un peuple rejeté ... iJ condamne l'attitude selon laquelle: on peut déduire des Ecritures que Dieu
voua le peuple juif a la damnation éternelle ou Ille maudit".
Sur la base de divers documents d'Eglise - entre autres : des déclarations des corps épiscopaux francais
et allemands, ain si que d'un livre paru aprés le film intitulé Holocaust - László LUKÁCS analyse les
problérnes du dialogue chrétien-juif. On peut lire cependant l' opinion des représentants du Judaisme. Alfréd SCHÖNER, grand rabbin de Buda, écrit sur Jes rapports avec d'autres religion s de la religion juive, en
présentant la vie publique, les institutions, les forum s de publication des Juifs hongrois. C'est li Budapest
que fonctionne l'école normale pour les rabbins, l'unique en Europe de l'Est, dont le directeur est, depuis
32 ans, Sándor SCHEIBER, ethnographe et orientaliste mondialement connu.
Dans le cadre de l' Entretien de Vigilia il se prononce sur le souvenirs bouleversants du holocauste et son
effet produit sur Jes Juifs croyants, sur le jugernent juif de la personnalité et l'enseignement de Jésus, ainsi
que sur le rőle du folklore juifjoué dans la littérature hongroise. n rend com pte de ses propres recherches
qu'il poursuit sur les manuscrits se trouvant li Budapest de la collection Geniza du Caire. Sur l'activité de
l'Institut National de formation des rabbins il déclare ceci: "Comme les autres instituts (ceux de Vienne,
de Berlin, de Wroclaw.et de Varsovie) ont été détruits pen dant la deruiére guerre, notre champ de fonctionnement s'est élargi; actuellement nous avons des éleves venus de l'Union Soviétique, de Tschécoslovaquie, de I'Allernagne de l'Est et de Bulgarie. Le nombre des éleves est de vingt, la durée <je leur formation
est six ans et demi. Parallélement li notre institut, il y a eneore quatre instituts de formation pour des rabbins quifonctionnent en Europe: un en France, égalernent un en Italie, deux en Angleterre: un conservateur et un réformé. La responsabilité de l'institut de Budapest est énorme, mais il faut tenir bon, et il faut
tenir, ou si possible, rehausser son niveau, - approfondir la connaissance des traditions, de Ja littérature
juive, mais surtout celle des Ecritures. A propos du dialogue, il a déclaré ceci: "A mon avis, nous avons
besoins non pas de dialogue, mais d'actes. Qu'il me soit permis de citer en exemple un homme saint, qui,
selon rnon opiníon, a fait le plus pour l'ouverture religieuse, morale et politique de l'Eglise catholique:
c'est de pape Jean XXIII. II était un personnage exceptionnel ; avec sa modestie, son humanisme, sa confiance dan s laforce de I'action il s'est montré un disciple fidele de Jésus, n était parmi les meilleurs il savoir
que le dialogue est peu, pour voJuoir changer et faire changer, il faut des actes",
György SZÁRAZ rend compte égaJement de l'écho de son livre, celui-ci paru en Hongrie, et qui a pour
titre: Sur les traces d un préjugé, Il informe du passé des Juifs vivant dans la diaspora, des causes et des
conséquences de I'antisémitisme, de l'histoire et de la condition actuelle du judaisme hongrois.
Le Pala dans rejlet de rEcriture Sainte el de la littérature juive, c'est le titre de l'essai de
József SZÉCSI qui retrace I'histoire des origines et de la forrnation de cette tres ancienne priére
juive-chrétienne.

(Mária TOMPA)
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INHALT
Im Vordergrund der Thematik unserer November-Nummer steht der sich gestaltende Dialog zwischen
Judentum und Christentum. In seinem einleitenden Essay untersucht Bischof László PASKAI die Kontakte der zwei Kirchen und der zwei Glaubensgemeinschaften im Spiegel der Erklarung des II. Vatikanischen Konzils (Nostra aetate), auch die negativen Erscheinungen nicht verschweigend so z. B. das noch
immer bemerkbare Phanomen des Antisemitismus. "Die Kirche bezeugt im Glauben, das s in Jesus Christus ein neuer Bund zwischen Gott und der ganzen Menschheit zustande gekommen ist - schreibt Bischof
Paskai. Vorbereiter und Zeichen desselben war der Bund zwischen Gott und dem jüdischenVolk, Ein einheitliches Werk der Liebe Gottes war die Vorbereitung und die Erfüllung; eine Manifestation dieser Liebe
ist jene tiefe geistige und seeIische Verbindung, die Christen und Juden verknüpft. .. Die Konstitution
des Konzils über die Kirche spricht über das Jüdische Volk als das auserwahlte Volk, als das Volk des
Bundes. Dadurch weist das Konzil entschiedenjene Einstellung zurück, als ob das Judentum ein verworfenes Volk wiire ... ; und verwirft jene Einstellung als ob aus der Heiligen Schrift gefolgert werden könnter dass Gott dasjüdische Volk verflucht oder zur Verdammnis verurteilt hátte."
László LUKÁCS untersucht die Problematik des christlich-jűdischen Dialogs aufgrund verschiedener
kirchlicher Dokumente, unter anderem Erkiárungen des französischen und deutschen Episkopats, sowie
eines Buches erschienen anhand des Films Holocaust.
Es kommen aber auch zu Wort Reprásentanten des Judentums. Alfréd SCHŐNER, Oberrabbiner von
Buda schreibt über die Kontakte der jüdischen Religion mit anderen ReIigionen und priisentiert das leben des ungarischen Judentums, seine Institutionen und Publikationsmöglichkeiten. In Budapest fungiert
das einzige Institut für Heranbildung von Rabbinern in Osteuropa, dessen Direktor seit 32 Jahren Sándor
SCHEIBER, der namhafte Volklorist und Orientalist ist. Im Rahmen eines mit ihm geführten VigiliaGesprdchs spricht er von den erschütternden Erinnerungen des Holocaustum und von ihrer Wirkung auf
das glaubige Judentum, von der jüdischen Beurteilung der Person und der Lehre Jesu und über die Rolle
der jüdischen Folklore in der ungarischen Literatur. Er berichtet über die eigenen Forschungen, die er in
einigen Manuskripten der Goniza-Sarnmlung von Kairo, aufbewahrt in Budapest, durchführt. Über das
Fungieren des Landesinstitutes für die AusbiIdung der Rabbiner sagt er wie folgt: "Da die anderen Institute (die von Wien, von Berlin, Breslau und Warschau) wáhrend des Krieges vernichtet wurden, hat sich
unser Wirkungskreis weit ausgebreitet und augenblicklich haben wir Schüler auch aus der Sowjetunion,
aus der Tschechoslowakei, aus der DDR und ILUS Bulgarien. Die Zahl der Studenten ist zwanzig, die Ausbildungszeit betragt sechseinhalb Jahre. Ausser des unsrigen fungieren in Europa noch vier Institute für
Rabbiner-Ausbildung: je eines in Frankreich und italien, und zwei in England, ein konservatives und eines von Reform- Tendenz. Die Verantwortung des Budapester Institutes ist enorm, wir müssen aber
standhalten, das Niveau aufrecht erhalten oder womöglich es noch erhöhen, die Kenntnis der Traditionen
der jüdischen Literatur undbesonders die der Heiligen Schrift vertiefen. " Über den DiaIog erkiart Professor Scheiber: "Meiner Ansicht nach brauchen wir nicht Dialoge, sondern Taten. Lassen Sie mich auf ein
Beispiel hinweisen, auf einen heiligen Meschen, der meines EracInens das meiste für eine reIigiöse, moralísche und politische Öffnung der katholischen Kirche getan hat: Papst Johannes XXIII. Eine ausserordentliche Persönlichkeit war er, mit seiner Bescheidenheit, Menschlichkeit und mit seinem Vertrauen in
der Kraft der Taten erwies er sich als treuer Jüngling Jesu. Wenn jemand. dann war er es der es wirkIich
wusste, dass Dialog wenig ist, andern und sich andern kann man nur durch Taten."
Ebenfalls vom Echo eines Buches referiert der SchriftstelIer György SZÁRAZ. Es handeIt sich um ein
Buch des Autors, betiteIt Aufden Spuren eines Vorurteils in dem er über die Vergangenheit des in der Diaspora lebenden Judentums, über Gründe und Folgen des Antisemitismus, und über die Geschichte und
heutige Lage des einheimischen Judentums berichtet.
Unter dem Titel Das Vaterunser im Spiegel der Heiligen Schrift und der jüdischen Literatur beschreibt
József SZÉCSI die Entstehungeschischte dieses uralten jüdisch-christlichen Gebetes.

(Károly DOROMBY)
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CONTENTS
The dialogue between the Jews and the Christians stands in the centre of interest of the Vigilia this
month. In his introductory study Bishop László PASKAI examines the relations between the two Churches and the two communions in the light of the statement of the 2nd Vatican Council about the non-Christian instructions (nostra aetate), not keeping back the negative sides e.g. the phenomenon of anti-Semitism, which can still be found. Bishop Paskai writes, "The Church firm!y proclaims that a new union has
come into being between God and the whole mankind in Jesus Christ. The union between God and the
Jews was the preliminary step and symbol of this, The integral work of God's love are the preparation and
the accomplishment; the manifestation of His love is the deep spiritual and intellectual connection that
unites the Christians and the Jews ... The constitution of the Council about the Church telis about the
Jews as the chosen people, the people of the union. In doing so the Council definitely rejects the attitude
aceording to which the Jews are a rejected people ... it refuses the attitude aceording to which it follows
from the Gospel that God marked the Jews for damnation or cursed them."
László LUKÁCS examines the problem of the' Christian-Jewish dialogue on the basis of different ecclesiastical documents among which there are the statements of the Freneh and German episcopacies and
the book published after the film titIed Holocaust. But we can learn the wiews of the representatives of the
Jews as weil. Alfréd SCHÖNER, the Chief Rabbi of Buda writes about the relation of Judaism to other
religions. He presents the public life, the institutions and the chances ofpublishing of the Hungarian Jews.
The only college of rabbinical studies in Eastern-Europe works in Budapest, Sándor SCHEIBER, the
world-famous ethnographer and orientalist has been the director of it for 32 years now.
In the Talk ofthe Vigilia column he telis about the tragic reminiscences of the holocaust and its influence on the faithfui Jews, about the Jewish estimation of Jesus' personality and instructions and about the
role played by the Jewish folklore in the Hungarian literature. He tal ks about his own researches that he
carries on with the manuscripts of the Cairo Geniza-collection in Budapest. This is what he says about the
activity of the Hungarian College of Rabbinical Studies: "As the other institutions (in Vienna, in Berlin,
in BorosIo, in Warsaw) were destroyed in the war, the scope of our activities has been extended, we have
students from the Soviet Union, Czechoslovakia, East-Gerrnany and Bulgaria at present. There are
twenty students altogether and the instructional period lasts six and a half years. Besides our one there are
four colleges of rabbinical studies in Europe, one in France and Italy respectively and two in England, one
conservative and one reform. The responsibility of the Budapest institute is enormous, but we must hold
out, we must keep or if possible raise the level; we must deepen the knowledge of the traditions and of the
jewish literature but especially that of the Gospel." Concerning the dialogue he said, ,,1 think we need
deeds not dialogue. Let me mention the example of a holy person who, in my opinion, has done the most
for the religious, ethical and political opening of the Catholic Church, namely Pope John 23th. He was an
exceptional personality, he proved to be a faithfuI desciple of Jesus with his modesty, humanityand his
confidence in the power of deeds. If anybody he knew for certain that the dialogue is not enough, deeds
are necessary if we wan t to change the coure of events and ourselves."
The writer György SZÁRAZ also telis about the reception of a book, i.e. that of his book published in
Hungary. The book was published under the tide Fo//owing A Prejudice and it presents the past of the
Jews living in the Diaspora, the causes and consequences of anti-Semitisrn, the history and the present situation of the Hungarian Jews,
.
rn his essay titIed The Lord' s Prayer in the Light of the Gospel and the jewish Literature József SZÉCSI
writes about the story of. the origin and the development of this ancient Jewish-Christian prayer.

(Kata/in BERÉNYI)

SOMMARIO
In testa al numero di questo mese di Vigilia sta il dialogo nascente tra ebraismo e cristianesimo. Nel saggio introduttivo il veseovo László PASKAI esamina, nello specchio della dichiarazione del no Concilio
Vaticano sulle dottrine non cristiane (Nostra aetate), e senza tacerne i lati negativi, per esempio il fatto
ancora sempre esistente dell'antisemitismo. "La Chiesa professa in fede che con Gesú Cristo e nata una
nuova alleanta tra Dio e l'umanitá - scrive il veseovo Paskai - La sua preparazione e il suo simboio era
stata l'alleanza tra Dio e il popolo ebraico. La preparazione e l'esecuzione sono un'unica opera d'amore
di Dio: la rivelazione del suc amore é il profondo legame spirituale che unisce i cristiani agli ebrei ... La
I
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costituzione conciliarc che tratta della Chiesa parla del popolo ebreo come del populo eletto, il popolo
dell'alleanza. Con cio il Con cilio rifiuta il punto di vista secondo cui gli ebrei sarebbero un popolo ripudiato ... rifiuta il punto di vista secondo cui dal Vangelo si dovrebbe dedurre che Dio abbia maledetto o
destinato alla dannazione il popolo ebreo."
László LUKÁCS esamina la problernatica del dialogo cristiano-ebreo in base a vari documenti ecclesiastici. tra I'altro le dichiarazioni del collegio episcopale francese e di quelIo tedesco, nonché riferendosi al
libro apparso in seguito al film Olocausto. Ma ascoltiarno pure l'opinione dei rappresentanti dell'ebraismo: il rabbino maggiore di Buda Alfréd SCHŐNER scrive dei rapporti della religione ebraica con le altre
religioni presentando la vita pubblica, le istituzioni e le possibilitá di pubblicazione degli ebrei in Ungheria. A Budapest é in funzione l'unico istituto rabbinico dell'Europa orientale. diretto ormai da 32 anni da
Sándor SCHEIBER, etnografo ed orientalista di fama mondiale.
Nel quadro dei Dialoghi di Vigilia egli si pronunzia sui ricordi sconvolgenti dell'olocausto e sull'irnpressione avutane dagli ebrei crederiti. sul giudizio ebreo in merito alla persona e al i'insegnarnento di Gesú,
sulla funzione avuta dal foldore ebraico nella letteratura ungherese. Riferisce inoltre dei propri studi eseguiti sui rnanoscriui reperibili a Budapest della raccolta di Geniza, del Cairo. Sull'attivitá dell'Istituto
Rabbinico Nazionale egli dice: "Siccome gli a1tri istituti (di Vienna, Berlino. Breslavia e Varsavia) sono
stati distrutti durante I'ultima guerra, il nostra campo di azione é notevolmente 'aumentato e attualmente
abbiamo allievi anche dall'Unione Sovietiva, dalia Cecoslocacchia, Dalia Germania dell'Est e dalia Bulgaria. Allo studio vengono ammessi venti allievi. per un penodo di sei anni e mezzo. Oltre al nostra esistono in Europa ancora quattro istituti rabbinici : uno in Francia, uno in Italia e due in Inghilterra, di cui I'uno conservatore c l'altro riformista. La responsabilitá del nostro istituto é enorrne, ma dobbiamo cssere
all'altezza e mantcnere, o possibilmente aumentare, il livello. approfondire le tradizioni, la conoscenza
della letteratura ebraica e in particolarc della Bibbia", Parlanálo del dialogo egli dichiara: .Secondo me
non vi é visogno di dialogo. ma di fatti. Voglio ricordare per esempio un santuomo che a mio parere ha
fatto il massimo per un'apertura rcligiosa, morale e politica della Chiesa cattolica: papa Giovanni XXIII ', Era una personalirá eccezionale e con la sua modestia, con la sua umanita. co la fiducia nella forza
delle azioni si é dimostrato fedele discepolo di Gesú. Egli certo sapeva che il dialogo non basta, bisogna
agire per cambiare e voler cambiare."
Dell'eco di un altro suo libro apparso in Ungheria riferische 10 scrittore György S/\R.AZ: il volume
dal titolo Sulle orme di un pregiudizio ci informa del passuto degli ebrei in diaspora, delle cause e conseguenze dell'antisernitismo, della storia e della situazione attuale degli ebrei in Ungheria.
Net saggio II Padrenastro nello specchio della Bibbia e della letteratura ebraica József SZÉCSI spiega
la storia deil'origine e dell o sviluppo di questa antichissima preghiera ebraico-cristiana.

(Brita FRANCHI)
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Szentmihályiné Szabó Mária: LORÁNTFFY
'ZSUZSANNA, Az iró a XVI. század első felébe, a
magyar tőrténeimi események sűrűjébe vezet regényével, tények és források alapján tarja fel a rég letűnt időket. Sok helyütt fel is használja szereplői
nek levelezéseit. a megőrzött apróbb-nagyobb dokumentumokat. Különös gondot fordít az életformák megrajzolására. a lakások berendezését, hangulatát. a háztartás rendjét, az öltözködés állandó
és változó formáit, a társadalmi életet és az egyházi
szokásokat hitelesen ábrázolja,
A regény azt a korszakot dolgozza fel, amely
Rákóczi Zsigmond halálától fiának, I. Rákóczi
Györgynek fejedelemmé választásáig tart. Három
rendkivüli egyéniség uralkodásának ideje ez: Báthory Gáboré. Bethlen Gáboré és Rákóczi Győr
gyé. Az irót azonban föképp az érdekli, hogyan él-

te át az időszak eseményeit egy csodálatos lélek:
Lorántffy Zsuzsanna,
Szentmihályiné Szabó Mária négy érdekes aszszonyi sorsot mutat be, Báthory Anna alakja nyomasztó rémlátás. Károlyi Zsuzsanna nyugtalan fejedelemasszony, őt asszonyi becsvágy, pokoli féltékenység és súlyos idegbaj gyötri. Brandenburgi
Katalin, a fejedelem második felesége könnyelmű,
képmutató, csábító nő, a szépség és forró vér, a kalandvágy reneszánsz megtestesítője. A három különböző vérrnérsékletű, jellemű és viselkedésű aszszony még inkább kiemeli Lorántffy Zsuzsanna
tisztaságát és fennköl t szellemét. Előttünk a leendő
fejedelmi hitves, az eszményi asszony és anya, (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1981)

CS, A.
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Haza és nagyvilág
A londoni THE TABLET, az 1840 óta folyamatosan
megjelenő tekintélyes katolikus hetilap 1982. július 3l-i
száma hosszú beszámolót közölt Magyar egyen/eg (Hungarian Belance Sheet) címmel 'Christopher Cviic tollából.
A szerzö horvát származású angol újságíró, az Economist
főmunkatársa, aki gyakran járja be Közép-Európát.
A Tab/et hasábjain megjelent írásában a magyar egyház
jelenlegi helyzetét ismerteti, majd lapunkat említveszó szerint- a következőket mondja : "Vannak más tények
is, amelyek meglepik a nyugati látogatót. Például a katolíkus értelmiség Vigilia című folyóirata, amely havonta
12000 példányban jelenik meg és irigylésre méltó tekintélye van még a párthoz tartozó értelmiség között is, mint
amely egyike a legjobb három-négy vezető magyar folyóiratnak."
A LÁTÓHATÁR cimű kulturális tallózó folyóirat 1982.
augusztusi számában közölte Pilinszky János Képzelt
interjú cimű írását, amely eredetileg lapunk júniusi számában jelent meg.

OLVASÓI VÉLEMÉNYEK
Sosem volt gazdag Magyarország tehetségekben. De
Bethlen Gábor se kérdezte, hogyan fogja aparasztgyerek
megtanulni a latint, ha magyarul se tanítjuk olvasní. Voltak gyerekek, akik megtanultak a legszegényebb vidéken
is. Ha bőven szórjuk a magot, lesz, amelyik megfogan.
Nagy a mi betegségünk. Már nem gond a kenyér, ne féljünk hát szórn í a magot; nehezebb időkben sem féltek.
Küldjünk ajándékba minden plébániára három Vigiliát,
hadd hányódjon, s egyszer egy tizenhat éves gyereknek.
vagy egy háromgyerekes cigánylánynak a kezébe akadhat
Hesse, akit máshonnan soha nem ismert volna meg.
Atyáink igen távol élnek az emberektől. Katolikusnak
lenni ma leginkább a kinevettetés veszélyével jár. Nincsenek munkáspapjaink, mint a franciáknak. Az egyház
olyan magasan jár az emberek felett, mint a Vigilia. De ez
nem baj. Még csak 37 év telt el azóta, hogy minden embernek van kenyere Magyarországon. és végeredményben
minden gyerek megtanulhat irni-olvasni-szolmizálni. A
háború előtti érzelmes-könnyes vallásos irodalom idősze
rűtlen. Majd meg fog teremni - Isten kegyelmével - néhány évtized után az az utánpótlás, amelyik szintetizálni
tudja az új életet, új embert s a hagyományt. A mi korosztályunk gyermek volt akkor - az idősebbek a háború alatt
nevelődtek. Az új világban született gyermekek még fiatalok ahhoz, hogy humanistákká váljanak.
Kedves Vigilia! Hintsed te fentről a magot bőven, ne
sajnáld! Az iskolák megtanitják a gyereket keresni, aztán
majd magától kézbe vesz téged. Visszamenőleg kér majd
egy l 970-es számot, amiről csak most hallott, hogya Zenről, buddhizmusról írtál. S te küldj, mint küldött a Szolgálat is, amiről csak most hallottam tőled én is először. Megtérül az ajándék. Mindenkinek. Talán egykor azt a szintézist én viszem végbe, s leszek a munkatársad, talán egy
gyermekem vagy tanítványom.
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Kérlek, Székely Piroskának (Sopron) csak azért küldd
el a nevem és a cimem, hátha a Vigilián kívül az emberi
kapcsolatra is szüksége van.
Dobozy Ildikó

Olvasótársaimmal történt beszélgetések során arról

győ

zödtem meg, hogy különösen azok a tárgyak érdekelnek
bennünket, amelyeket történészek, vallástörténészek, teológusok, nyelvészek tollából olvashatunk. A Napló rovat
keretében közölt ismertetéseknek is örülünk, mert dióhéjban sok érdekes dologról kapunk közlést. A szépirodalmi
rovat ís érdekel rnindnyájunkat, A legtöbb novella érdekes és tanulní ís lehet belőlük. A jó verseket, a valóban jó
költeményeket is szeretjük. Csak arra szeretném még felhivni a szíves figyelmüket, hogy ma az emberek több folyóiratot is járatnak az érdeklődési körüknek megfelelően,
így a Vigiliában különösen olyan témákra vagyunk kiváncsiak, amelyek a kereszténységgel valamiképpen kapcsolatban vannak.
Ligeti Etelka
Győr

A Vigilia a mai folyóiratok közölt a legszinvonalasabb, a
legjobban szerkesztett lap. Remek gondolat volt a Pilinszky-szám! Ilyet szeretnék olvasni Rónay, Thurzó, Passuth, Bárdosi Németh, Takáts Gyula, Toldalagi Pál. Possonyi László, Végh György, Horváth Béla, Just Béla, Balla Borisz, Puszta Sándor, Sik Sándor, Mécs László, Harsányi Lajos- a régi Vigilia íróiról. Irodalmi értékelést
több szempontból.
Bővebb könyvismertetést szeretnék a megjelenő könyvekről. Például két Werfel-kötetet adott ki a Szent István
Társulat, és én csak véletlenül tudtam meg.
És miért nem kap több oldalt a Vigilia? 80 oldal kevés! !
Lőrinc;

Ferenc

Az elmúlt év számomra ismét igazolta, hogy lapjuk tartalmas és színvonalas.
Kíemelkedően jónak tartom - talán érdeklődési területem miatt is - a szerkesztöségi cikkeket és a tanulmányokat, amelyek sok izgalmas problémát helyeznek új megvilágitásba,
Dicséretes az a törekvésük, hogya régmúlt idők tapasztalatainak és hagyományainak ismertetése mellett
arányosan teret engednek az aktuális napi problémáknak
és eseményeknek.
Lapjuk álláspontjával nem mindig értek egyet. de azt
gondolom, ez természetes következménye marxi sta meggyőződésemnek.

Időnként

szivesen olvasom régebben megjelent számai-

kat is.
Virán )'0.1' Sándor

Mi 1957 óta járattuk a Vigiliét. Lelki haladásunkat, töltekezésünket szolgálja. Lakásváltoztatásunk óta a posta
nem fogadta el előfizetés ünket, így hírlapbódékban vásároljuk. Ha van rá rnód, szivesen előfizetnénk.
Marx Gyuláné
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Gasztonyi Péter hadtörténész. a berní Kelet-Európai
Könyvtár igazgatója "Magyarország a II. világháborúban" c. tanulmánya első részében a világháború előestéjé
vei foglalkozik, Ölvedi János Bibó. István összegyűjtött
munkáinak első kötetét teszi mérlegre, mely a berni Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadásában látott napvilágot, Békés Gellért egyiptomi útijegyzeteit közli, Szabó
Ferenc Rába György Babits-könyvét ismerteti. A lap 2,
számában Gosztonyi Péter Magyarország háborúba lépésének katonapolitikai hátterét vázolja, Triznya Mátyás
római festőművész és kultúrtőrténész tollából a "Politikai
és kulturális helyzet a magyar honfoglalás korában" c. tanulmányt olvashatjuk, Domokos Pál Péter a moldvai
csángó magyar katolikusok történetét vizsgálja, Békés
Gellért a közelmúltban elhunyt Tóth Lászlót, az olaszmagyar kapcsolatok lelkes munkását, a nápolyi Keleti Intézet ny. tanárát búcsúztatja, Ferdinandy Gpörgy Tóth
László .emlekszőttes" c. emlékiratát méltatja.
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Istenhez való közelség magasztos érzését elsősorban a
költészet parttalanul áradó eszközeivel igyekeztek kifejezní.
Szabó Ferenc tanulmányának címe: Jézus Krisztus istene. A szerző Pascal gondolataiból kiindulva értelmezi
Atya és Fiú viszonyát s a kinyilatkoztatásnak azt a
teljességet, amikor az Atya Jézus Krisztus által teljesen
átadta magát nekünk.
Érdekes és tanulságos következtetesekre adhat alkalmat
Benkő Antal írása, amelyben egy ,körkérdés tanulságai·
alapján a fiatalok istenképéről értekezik. Az ilyen jellegű
vizsgálatoknak ma már komoly hagyománya és meglehetősen kifinomodottmódszertana van. Benkő Antal minden
szempontból alapos munkát végzett, s eredményei nemcsak a megkérdezett mikrokőzősségek állásfoglalásáról
rajzolnak képet, hanem komoly figyelmeztetést jelentenek
a lelkipásztoroknak és a szülőknek is. A fő nehézséget
a keresztény nevelésben is az jelenti, hogy bármily szépen
szépen és átéltenbeszéljünk Istenről, a gyermekekben csak
homályos képet alakíthatunk ki róla.
A nagyobb tanulmányok sora Sinkó Ferenc A belső
várkastély magpar kapusa című, Szeghy Ernőről szóló szép
esszéjével zárul. Ez az írás megint csak arra figyelmeztet,
hogy sok olyan érték van a hazai katolicizmus múltjában,
melyet érdemes feltámasztanunk, mert tanulságait mai
életünkben is felhasználhatjuk.
Felhivjuk még olvasóink figyelmet a dokumentumok
között olvasható Az egyház kűldetésénekkegyelemhordozó
kovászal cimű írásra, mely az olasz püspöki karnak a
kisközösségekről kialakított állásfoglalását tartalmazza.
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A mai ember gyakran
.
panaszkodik, hogy elveszítette Istennel való kapcsolatát. A bizonytalanság és a
kapcsolatteremtés készségének hiánya természetesen az
élet minden területére kihat, nemcsak a személyiség labilitásáról cikkeznek a pszichológusok, hanem az életvitel
ingatagságáról. s a pasztorációban is mind többször merül
fel a vallásos életben tapasztalható egyensúlyvesztés.
Rendkívüljelentősnek érezzük tehát a Szolgálat gesztusát:
54. számát e köré a mottó köré csoportosította : "Ki a te
Istened?" S mintha csak az előbb felsorolt bizonytalansági
tényezőkre utalna Isten-képünk kialakulása cimű tanulmányában Szentmártoni Mihály, amikor a következőket
írja: "Az istenkép adja meg vallásosságunk színezetét,
határozza meg érettségi fokát, alkotja személyt formáló
erejét".
A tanulmányok sorát Farkasfalvy Dénes Az Ószövetség
Istenképe és u keresztény lelkiség cimű tanulmánya nyitja,
Szembeállíthatjuk-e az Ó- és Újszövetség Istenét? - veti fel
azt a kérdést, mellyel oly gyakran találkozhatnak a Szentirás magyarázói. A Zsinat utáni liturgia mindenesetre
a korábbinál íntenzívebb kapcsolatot teremtett az Ószövetséggel, és sürgetí e kapcsolat még szorosabbra fűzését,
Hiszen az ószövetségi ember nagy erövel és hitellel élte
meg és fejezte ki azt a felismerést, hogy lsten nem
hozható emberí színvonalra, mégis ő maga vállalta, hogy
egyre bensőségesebb viszonyt teremt, az emberrel, az
egyénnel. a közösséggel, majd az egész emberiséggel. Ha
ezt beleállítjuk az üdvtörténet folyamatába, s mint ennek
kivetülését olvassuk az ószövetségi könyveket, átérezzük
a hajdani szerzők erőfeszítését. akik az örömhírt, az
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Itt hívjuk fel olvasóink és az érdeklődök figyelmet arra,
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalában

megvásárolhatók.
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