
DEMÉNY JÁNOS:

Ó ÉS Ú) SZÖVETSÉG

ószövetség és Újszövetség = Krisztus előtt és Krisztus
után. E két világ között a Golgota hegyén álló kereszt: örök
határjel. mely elválaszt, de összeköt is. --- Igy van ez a világ
ban, a makrokozmoszban, de így az emberi lélek világában is;
a mikrokozmoszban a makrokozmosz tükröz.

A népek élete pedig e két kozmosz között feszül; makro
kozmosz és míkrokozmosz nyomul egymáson át, mikor egy
nép lelkéből fakadó géniusz (mikrokozmosz) az univerzum
ba tárja lelkét. Történelem és Ember: a népek sorsában él.

S a népek életében is van ószövetség s a keresztre feszítés
drámájában itt is: újszövetség születhetik. Krisztus csak
egyetlen egyszer jött közénk az anyag csodájában tündökölvé,
s választott nép csak egy. - De Krisztus földönjárta óta rnín
dig újra és újra van Karácsony, Nagypéntek és Húsvét, - a
megváltás drámája tovább gyűrűzik az időben. Választott nép
csak egy volt, azóta minden nép választott, de mégis: a ke
reszténység újabb és újabb történelmi problémáit újabb és
újabb népek vetik fel vagy oldják meg, a történelem élén
mindig más és más nép tart Vigiliát.

És a kereszténység problémái között egyik könnyebb, má
sik súlyosabb. - Ma: egy mindennél jelentősebb probléma
előtt állunk, amelyről a huszadik század apokalipszisa be
szél ... A népek megindultak a probléma felé, úgy látszik:
egyik sem méltó e mérhetetlen sors átfogására. Ám most egy
reménytelen sorsú nép áll a reménytelen sorshoz: a magyar.

A keresztény kultúrkörben mindig egy-egy nép jelenti
legtisztábban a kereszténységet; akkor, amikor a keresztény
ség valamely problémája megért a számára, vagy ő ért meg
egy időszerű kérdés vállalására. Csakis népek mondhatnak
örökkévalót a történelem számára a belőlük fakadó géniuszok
ajkán, de ezt nem örökké mondják, a világító fáklyát fiatal
kezek ragadják tova. - Az európai kultúra számára a mai gö
rögség semmit sem mond; amit kimondott, új tájakon vissz
hangzik tova, de a mai görög nép, a görög lélek kiégett, med
dó, - élete nem bontakozik új teremtés felé. A görög kiégett
nép, épp úgy, mint nyugaton az angol vagy francia. Egy-egy
ilyen nép kihült kráterhoz hasonlít, mely nem mozdul többet;
az új Európa számára elátkozott tömeg: "massa damnata".

A magyarságnak azonban a keleteurópai népek élén sors
döntő szava lehet Európa számára. Rengeteg prehisztória lap
pang itt, az ébresztőt várva. A magyarság lehet Európa, mert
végső lényegében még sohasem volt az. Tiszta jelentést so
hasem vitt; a középkorban sem. Epizód szerepekben szerepe
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volt bőven, de küldetése még nem érkezett. "Kalandokban fá
rasztott nép" (Németh László) - de nagy történeti rnisszió
ban még nem égett ki. ;,Minden nép Istennek egy gondolata"
- de az az isteni gondolat, amely a magyarságban él, még
kifejezésre vár.

Szabó Dezső nagy hite, hogy "a magyarság most fog el
indulni európai történelmi szerepenek öntudatos, termékeny
útjára; útra, mely őt élethez és igazsághoz juttatja és múlha
tatlan értékeket ad az egész emberiségnek is". - E történeti
misszióban tehát a magyarság sorsa Európával kulcsolódik
egybe. De zárt sorskulcsolödás a keleteurópai népekkel: a
magyarság legbelsőbb életösztönének parancsa. Németh László
írja, hogy "a magyar sorskérdések oly megoldhatatlanul ne
hezek, hogy az a mozgalom, amely megoldja őket, okvetlenül
európai mozgalom is: a magyar reform vagy nem reform vagy
a környező népek számára is példa."

Németh László fejti ki legutóbb azt is, hogy miként lép
tek be a népek az európai kultúrába: "hogy ömlött bele egy
más után a közös nedvkeringésbe, mint működésbe lépett mi
rigyek hormonja: az olasz, spanyol, angol, francia, német,
majd az orosz, skandináv "minőség". Az európai történet nem
is más, mint teremtő állapotba jutott nemzetek sorozatos be
lépése az európai kultúrfolyamatba. Mindig más nép volt a
szív, mely az egészet vérrel eltartotta. mindig más népben
égett az egészért a tudat ..." A mult században a kultúra
"szellemi javak eserebazárja" - ma "egyemberközösségben
kihajtó világlélek". - Az új világot két protestáns-pogány gé
niusz, Szabó Dezső és Németh László, a magyar közösségbe
írta, de a lélek zengése nem bennük él ... Nem lehetünk el
pogány alapok nélkül, de a keresztény transzcendencia sza
kitja fel a lélek csúcsíveit ; Keleteurópa ideájában az új kö
zépkor csillag-éjes világát; a magyarságban tüzet, melyben az
egész Európáért égő tudat lobog.

A középkorban a magyarság Keleteurópa vezérlő népe
volt. Egy isteni "terv" csírázott a szívében. ószövetségi élet
volt ez... Azonban ez a "terv" századok során messze elha
jolt: a XVI. században a keresztre feszített magyarság golgo
tai sorsa kezdődött, a bujdosás tragikus évszázadai. - S ma:
a XX. század küszőbén a feltámadás preludiuma zúg.

Képzeljünk egy hiperbolát. Egyik fókusza a XI. század
prédikátor-kora, a másik a XX. századi magyar géniuszok vi
lága. A két fókusz között a bujdosás kora borong; a hiperbóla
íveibe zártan pedig egy ó- és újszövetségi világ különül el.

A XVI. század prédikátor-irodalma, melynek alfája Te
mesvári Pelbárt s omegája Pázmány, egy nagy számadás. A
nagy középkor Dante, Giotto és Palestrina betetöző művészi

kinyilatkoztatásaiban emelt világító fároszokat a századok
tengerén eltévedt hajósoknak, - a magyar számadás: mag a
hó alá. A magyarság ezer évet késve kapcsolódott be az eu
rópai kultúrkörbe; élete később bontakozva, középkora ké
söbb született meg, tovább tartott s művészi betetőzés nélküli.
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- Mindenesetre összefoglalás. E kor mai kiváló ismerője,

Féja Géza így ír: "legtöbb nyelvemlékünket s a legfontosab
bakat a XV. században s a XVI. század elején másolták. Mint
ha a kor a halál előtti végső erőfeszítéssel meg akarta volna
örökíteni magát. Amde e művek nemcsak korukat, hanem az
egész korszakot jellemzik. Századokon át érlelődött és fejlő

dött műveltséganyag végső megfogalmazásai."
Ez az összefoglalás a multba tekint. De mert művészileg

befejezetlen, ezért kibontásra vár, jövőbe néz. - A művészí

betetőzés ma bekövetkezett s egy jövő életbe utal. Míndezide
ig a magyarság nem érte utól Európát, ma mintha ez bekö
vetkezett volna, életünk a csillag-gyujtás jegyében indul Eu
rópa ege alatt.

A középkor pozitivumai is nálunk éltek legtovább - s
egy új középkor pozítívumai megint csak nálunk bontakoz
nak legkorábban. Középkor és új középkor nálunk üt át egy
máshoz legkönnyebben. A mi "hiperbólánk" két fókusza van
egymáshoz a legközelebb ...

Egy művészettörténeti tanuságot a zene nyújt. A keresz
ténység legegyénibb kultúrnyelve, ezért az előző kultúrák
nagy példái, ösztönzései híján: önmagának kellett megterem
teni olyan alapokat is, amelyeket más művészet az elődöktől

készen kapott. Ez időbe telt. Érthető tehát, hogy a zene Gi
ottója és Dantéja: Palestrina két évszázadot késik. - Am a
századok óta hanyatló palestrinai nívó ma a legkorábban kezd
emelkedni: egy új középkor születő világát legelsőnek hirdeti
meg. S mert, mint mondom, a magyarság ma Európa élén in
dul: két magyar zenegéniusz. Bartók és Kodály, immár az
európai zene új palestrinai csúcsain járnak, az új irodalom
ban s művészetben még meg nem közelített magasságokban.

A prédikátor kor, melynek egyes szálai egész Bessenyei
fellépéséig, a vallásos eszme legvégső szertefoszlásáig érnek:
összefoglalja a kereszténység történelemformáló erejét a ma
gyarságban. De nem művészí betetözésekben, monumentu
mokban, hanem igéretekben; istenkereső zsivajban, amely
ben egy nép lelke metafizikai távlatokba tárult. Ebben a ki
nyílásban született meg a magyarság nagy metafizikai pro
dukturna : a magyar nyelv.

Az irodalmi nyelv itt emelte a magyarságban rejtőző ön
tudatlan vágyakat a tudat fényébe, de ugyanakkor határokat
is zárt: a keleteurópai népek egyetlen nép, a székely kivéte
lével, a nyelv hermetikus burkán kívül maradtak. Már csak a
kultúra fénye adott ingereket egy lassan húnyó birodalomesz
me halványuló ideájában. De a törökpusztítás viharaiban e
kultúra fénye is kialudt.

A prédikátor kor alfája Temesvári Pelbárt, omegája Páz
mány. Az előbbi latinul írja munkáit, az utóbbi a magyar
nyelv érces formába öntője. A magyar líra megpendí!öje Ba
lassa Bálint; benne szárnyal lírai magasságba a nemzeti tudat
egyik legnemesebb megnyilatkozása: a bűntudat. Ez a hang
ma Adyban teljesült ki. Pázmány Péterben a mísztíka hangja
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magyar szavak szín eibe zendül. Hangja kevéssípú. töredezett
orgona; nem oly eeersípú, mint Prohászka hangszere. Szkhá
rosi Horvát András apokaliptikus hangja "a XVI. század apo
kalipszisa", elsodort falvak fölött zokogó, fenyegető sirám:

"Nem mondhatjátok, hogy nem tudtátok Isten akaratját,
Mert minden pap, deák, gyermek, heged6s nagy nyiltan kiáltják,
Ám meglátjátok miként várjátok az ítélet napját."

Ebben az apokalipszisban kellett csakhamar válni a meg
szerzett tudattól, mely csak pillanatra volt égbe csapó láng.
S a prédikátorok hangjában máris a bujdosás fájdalma bo
rong. Bornemisza Péter siráma így kezdődik:

"Siralmas énnékem tetüled megválnom,
Aldot; Magyarország 'l'6led eltávoznom,
Valljon, s mikor leszen jó Budában lakásom!"

A prédikátor kor kettős arcú. Egyik arca a multba te
kint, a magyar középkor áttekintője; nagy metafizikai ener
giák gyüjtőedénye, amelyben felhalmozott energiák eröt ad
tak a százados bujdosáshoz. A prédikátor kor másik arca már
e jövőtlen jövőbe mered. A bujdosás életformáját pedig a
protestantizmus adta meg. A bujdosóidejű magyarság szinte
választott népe volt a protestantizmusnak. A bujdosó lélek
1848-ban dicsőül meg, nagy sejtések homályos háborgásában :
Petőfi világszabadságától a cigányzene világérvényűvé tágítá
sáig.

A XX. század egyik prédikátor-betetőzője: Ady, foglalta
össze eme évszázadok protestáns örökségét; s mert ö is két
arcú, mint a prédikátor kor: a másik, a jövöt vajúdó lélek
arca az új középkor felé tekint, szükségképpen egy katolikus
életforma felé.

A prédikátor kornak eddig csak a közvetlen jövő, a buj
dosás felé mutató arcát őrizte az emlékezet, amelyet a követ
kező generációk mind nagyobb arányokban bontottak ki. A
másik arc azonban homályban maradt. Am ma - a bernere
vedés halálos fagyából az Európával karöltve új életlehető

ségre melegedő magyarság XVI. századi prédikátori vetése
kalászba szökken. A mag kikeIt a hó alól: a prédikátori lé
lekformának hatalmas, európai távlatú kínyilatkozásai fel
zendültek a magyarság életakaratát és küldetéstudatát meg
fogalmazó magyar váteszek ajkán.

Ma a nagy magyar multnak mindennél sajgóbb tudata
szakadt fel; a jövő nagy történeti lehetöségei a mult szándé
kait elevenítik ki. A krizis ma ? kereszténységet és magyar
ságot egyaránt a végre vagy életebb életre figyelmezteti. "Két
pogány közt egy hazáért" - ez a kuruc motívum ma az Egy
házé is. Kereszténység és magyarság ebben a sorsban egy.

A krizist szenvedő Európa legjobbjai a középkorra te
kintenek s annak nagy összegezöire: Assisi Szent Ferencre,
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Aquinói Szent Tamásra... S Dante újra tudatba ötlő közép
kori világában egy birodalom eszméje csillan föl.

A krizist szenvedő magyarság legjobbjai közt Ady és Sza
bó Dezső a magyar birodalomidea utolsó tragikus képviselő

jére gondol: Dózsa Györgyre. Ady, "Dóv>a György unokája"
irja: "Egyszer volt itt a Hit merő, Moldvától Rómáig merő..."

De eme "egyszer" óta a nép és nemzet végleg széthasad
va mindegyre távolodott egymástól, egyre mélyülő kultúr-dua
Iizmusban, A nép: a parasztság őrizte a tüzet, a nagy hagyo
mányokat; a nemzet': a polgárság és a polgári életszemléletbe
beöltöző nemesség "rút idegent cserélt". - A távolság a mult
század végére olyan méreteket öltött, hogy - miként az egye
nes vonal a végtelenben körré ölelkezik - a két véglet egy
másba szakadt: a néphez is leszállt s bezúdult a polgári élet
forma, de ugyanekkor a népi életforma, nem kuriózumként,
de életlényegben, a polgári réteg legjobbjainak szemébe öt
lött és új teremtő-formát szított fel. Roppant művészi jelentő

sége előttünk. De a művészet az élet mágikus ereje: az új
teremtő-forma értelme és lényege pedig az, hogy a biroda
lomidea visszatért. Reméljük nem utolsó, elbukó géniuszában,
hanem első, teremtő szellemében: Szent István géniuszában.
- A magyarságban a nép és nemzet a XIX. századvégre any
nyira eltávolodott egymástól, hogy még egy lépés és a tudat
ba, a nemzet váteszeibe, a hajdani szintézis rémlik vissza. Az
emlékezet fénye pedig a prédikátor kor mult felé tekintő ar
cáti világítja meg. Pázmány heroikus világa mögött glóriás
fényben kezd ragyogni egy fátyolozott arc. A "Stellárium"
írójának: Temesvári Pelbártnak arca.

A XX. század elején a prédikátori vetésekből fakadó új
szövetségi váteszekben a magyar újszövetség lehetőségei nyíl
nak fel; Prohászka, Ady, Szabó Dezső, Babits, Szekfű géní
úszában. És itt születik meg a magyar nyelv után a magyar
ság még metafizikaibb produktuma, a világérvényűvé tágított
magyar zene. A prédikáltor Bornemisza Péter szava száza
dunkra is érvényes volt: "És hova nagyobb rajtunk a kinzás,
annyival buzgóbb lesz a kiáltás is". A Kalevala szerínt a
zenét a fájdalom szüli; ahol a szavak lehetöségei kimerültek,
ott lépett fel Bartók Béla és Kodály Zoltán.

A prédikátor kor zarándokbotja a XX. században virágzott
ki. A Dévavárába zárt Dávid Ferenc az egész prédikátor kor
nagy szimbóluma. Dávid Ferenc lelkének újszövetségi ritmu
sait Féja Géza Adyban méri újra. Pedig mennyire inkább
mérhető ez az újszövetség Prohászka géniuszában, kinek ide
ába épült lelke a Pilis hegyéről látta meg a fehér Budát!

Adynak finom, dalos titkokkal tele a lelke. de a prédi
kátori mult sokszor felszakadt benne s ilyenkor "úgy dalol,
mint egy ósdi, telt szájú prédikátor ..." Szabó Dezső pedig
szinte "egy vén biai orrára való karika" gyanánt küldi leg
újabb írásainak egyik-másikat Szekfű Gyulának ... - A nem
zeti öntudat ébredése Farkas Andrásban indul a XVI. század
ban; leginkább Adyban és Szabó Dezsőben nőtt roppant ará-
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nyokba. - Az európai öntudat ébredése amagyarságban
Szenczi Molnár Albert; ígéreteit leginkább Prohászka és Ba
bits teljesítette be.

A zene világában: Bakfark Bálint eleven ricercar-jai
Bartókot idézik; Tínödi Lantos Sebestyén pedig megpendít
lantján egy-egy hangot azokból a harrnóniákból, amelyek Ko
dály géniuszában álltak össze. - A lant a XVI. században
ugyanazt a szerepet és igényt töltötte be, mint ma a zongora
zene: Bartók egy új zongora muzsikának zseniális alkotások
ban és csodálatosan tiszta és érces játék-stílusban ma épp
oly utolérhetetlen mestere, mint hajdan a lantzene terén Bak
fark, akiben a korabeli költemények egész sora egy új Orfe
uszt ünnepel. - A latin iskolai műveltségű Tinódi Sebestyén
a XVI. századi históriás énekirodalom nagy muzsikus-alakja.
S az ugyancsak latin alapműveltségű Kodályról. a magyar
szö zenéjének nagy megteremtőjéről ugyanazt mondhatjuk el,
amit Szabolcsi Bence Tinódiról ír: "széttagolt országban: éliJ
lelkiismeret, példaadó szö, felvillanyozó akarat ..." 1541-ben
írta meg Ttnödí az első históriás énekét: "Buda veszéséről"
és négy évszázad után itt a nagy betetőzés: Kodály legutóbbi
monumentális műve a Budavár visszafoglalásának kétszázöt
venedik évfordulójára készült "Budavári Te Deum."

Deménl! Jéno»
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