
ESZMÉK ÉS TÉNYEK Lr i a Mihelics Vid

Lamennais halálának századik
évfordulójáról elsősorban a
franciák emlékeztek meg, új
szerű és érdekel'> mozzanatokkal
azonban inkább csak a Tablet és
a Time and Tide közleményei
ben találkoztam. Mindkét közle
ménv egy könyvvel foglalkozik,
amely a centenárium alkalmából
jelent meg Londonban. A könyv
címe "PróféíaRág és pápaság",
-z"1'zője Alec R. Vuue«. A Time
(Ind Tide cikkírója, Christooher
8ykeIJ nem habozik kijelenteni,
hogy noha Vidlor anglikán val
lású, eddigelé ez a legjobb an
gol mű, amely Lamennais felől
tájékoztat, I'> világviszonylatban
sem kétséges, hogy egyike a
legkiválóbb eg-yháztörténelmi ta
nulmányoknak, amelyeket nap
jainkban készítettek. A kato
likus Tablet írója, Roland HUl
SBm fukarkodik a dicsérettel.
Szerinto a könyv, amely renge
teg kutatás eredménveit sűr'í

tette össze, pótolja végre azokat
a hiányosságnkat is, amelyeket
a bírálók még a legjobbnak tar
tott francia életrajzban, a Du
ine-félében is kénytelenek vol
tak észlelni.

Gondolom, helyesen járok el,
ha előre bocsátok néhány is
mertebb adatot, és pe-dig abban
az összefüggésben, amelyben én
látom azokat. Lamennais a leg
hitbuzgóbb francia tájon, a Bre
tagneban született, 1782-ben.
Mint nemzedékének annyi P1ál'>
tagja, akiket a hivatás papi pá
lyára vonzott, ő is ellenségesen
nézett Napoleoura és a király
ság visszaállításában reményke
dett. Mint már nyilt l"Ojalista ,
1814-oon Patrick Robertson né
ven Angliába menekűlt és csak
a Száznapos uralom multával
tért vissza Franciaországba,
ahol 1816-ban pappú szentelték.
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Előljáróinak azonban kezdettől
fogva gondot okozott, mert mind
élesebben szembefordult a galli
kán irányzattal, egyre inkább
meggyőződésévé vált, hogy a
"trón és oltár" szoros szövetsé
ge időszerűtlen konzervativíz
musra készteti a katolíkus erő

ket. Ami célként kirajzolódott
előtte, egy olyan vallási, szel
lemi és társadalmi meguihódás
volt, amely szakít az elavult
hag'vományokkal, lemond Q ki
váltságokról és orvosolja az
igazságtalanság-okat, Ezért gon
dolta Lamennais, hogy F'ran
eiaorszáabu is át kell ültetni
azt a "liherális katolicizanust",
helyesebben: katolikus liberaliz
must, arnelv Belgiumban már
előtte szárnyakat bontott.
Ugyanakkor azonban Lamen
nais, aki egyházának soviniz
musát is le akarta küzdeni éR
ehhez Rómától várta a segítsé
get, az "nltramontanizlnnsnak",
a "hegyen túlra", azaz Róma
felé tekintésnek is szószóló.ia
lett. Igy történt azután, hogy
egyik oldalról sem kapott. támo
gatást és mindvégig magára
maradt. Eszméi, amelyeket dip
lomáciai érzék nélkül hirdetett,
és ténykedései, amelyeknél
nem akart hallani politikai ta
pasztalatokról, épp oly kevéssé
tetszettek a régi és az új Iibe
rálisoknak, m int a francia püs
pököknek. V égiil is XVI. Ger
gely pápa indítva érezte magát,
hogy két körlevélben is elitélje
annak a Lamennaisnek megnyi
latkozásait, aki kétséztelen jó
hiszeműséggel éppen a Szent
szék bajnokának tekintette ma
""'tt
",c Azt már Vidler mutatja ki,
hogy Lamennais kezdetben meg
sem értette: mi történt körtilöt
te. Amikor rájött, merrrázó volt



a hatása, Elvesztette hitét nem
csak fi pápaságban. de általá
ban az egyház intézményében is.
A legmagányosabb emberként
fejez.te be életét 18M-ben. Radi
kális politikusok, így Masziní
is, hiába próbálkostak azzal,
hogy esatlakozásra birjá!\:. IX.
Pius pápa nemeslelkű ajánlato
kat juttatott. hozzá a kiengesz
telődésre, Lamennais azonban
még csak nem is válaszolt.

Itt jeg-yezhetem meg, hogy
Vídler, bár igen rokonszenves
képet fest XVI. Gergelyről.

azon a nézeten van, hogy La
mennui s, ha termékenyebb éveit
egy élesebb elméjű pápa alatt
élj le, nem veszett volna el az
Egyház számára. Svkes is oszt
ju ezt II felfogást. Tragikus moz
zanat szerinte, hogy Lamennais
nem volt közelebbi kortársa IX.
Piusnak, mert mindketten jóté
korivan befolyásolták volna
egymást. IX. Pius ugyanis, akit
1846--ban ültettek Szent Péter
örökébe, Sykes megítélése sze
rint pontosan az ellentéte volt
elődjének: liberális már vérmér
sékleténél fogva, amellett. azon
ban pártolója az ultramontán
irányzatnak, mindenekfölött pe
dig olyan ember, aki semmiféle
megalkuvást nem tűrt maga kö
rül.

Vidler sok oldalról és színe
sen jellemzi Lamennais egyéni
.-;égét és történeti szereplését,
Kis gyermek volt, amikor kivit
te dajkája a mólőra, A tengeren
nagy vihar dühöngött. Sokan
fígyelték agg-ódva a fergeteges
hullámokat. Egyszerre csak fel
kiáltott a gyermek: "Ők is azt
nézik, amit én, de ők nem lát
ják azt, amit én." Akár igaz ez
a kis történet, akár nem, fölöt
tébb jellemző n későbbi La
mennaisre is, aki sorjában ma
g-úévá tette és sorjában elejtette
a forradalom utáni francia mo·
narehia, majd a köztúrsaság, a

tekintély és a szabadság, a kle
rfkalizmus és a laikus 'apostol'
ság' ügyét, de mindezeken az el
lentmondásokon át is nyílegye
nesnek érezte a maga irányá.t.
A kortársaknak azonban ny.il
ván más volt a felfogásuk, mert
csak ez magyarázhatja Newman
megállapítását: "Lamennais az
egyetlen példa a kereszténység
történetében, hogy egy ember
nek, akiben minden képesség
megvolt arra, hogy a legfélel
metesebb szakadárságot támasz
sza, még az sem sikerült, hogy
az Egyház leg-kisebb g-yermekei
közül akár egyet is elszakítson
az egy8'ég központjától."

Ennek ellenére sem kétséges
azonban, hogy Lameunais gon
dolatai inélven áthatották korá
nak és a következő nemzedék
nek katolicizmusát. Kedvelt ta
nítványai, Laoordaire és Mon
talembert lettek a francia ikato
Iikus megujhódás vezérei a
XIX. században, s még Veuil
lot is, az "Univers" főszerkesz
tője, aki semmiképen sem volt
barátja a liberális katolikusok
nak, ezeket írta I846-ban: ,;Nem
szabad elfelejtenünk, hogy La
mennaís márhetetlen szelgálatc
kat tett. Ő volt az első, aki elő
állt mindazokkal az eszmékkel.
amelyeket ma védelmezünk. Ö
vágta. a sziklába a kaput az út
hoz, amelyen ma haladni igyek
szünk." A szikla, amelyre Veu'
illot céloz: ra francia egyház
nacionalista és gallikán hagyo
mányai. Lord Aeton, az ujkori
Anglia első nagy katolíkus tör
ténetírója hívta fel a figyelmet
ezzel kapcsolatban arra, hogy
I831-ben a római breviáriumot
sehol sem lehetett megvásárol
ni Franciaországban: annyira
erős volt Róma ellen a hangu
lat. Ezzel a gallikanizmussal vet
te fel a harcot s ezzel szemben
lett Lamennais ha kissé
egyéni fogalmazásban is - ill
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pápai csalatkozhatatlanság he
roldja, negyven évvel a dogma
kihirdetése előtt. Az akkoriban
történtek tanulságaival elméjé
ben intette egyházát: óvakodjék
az oltár és a trón túl szeros 8ZÖ
vetségétöl, amely csak veszedel
met zúdíthat reá. Próbálta fel
rázni a í'rancia papságot abból
a tetszelgő közömbös&ég-ből,
amely nem tett különbségeu a
Cézárhoz tartozó és nemtartozó
dolgok között. Egy olyan nem
zedékelőtt, amely két pápa fog
ságbavetésének volt tanúja, hév
vel hirdette: az egyháznak, hogy
erős legyen, függetlenné és SUl
baddá kell válnia. Ezeknek .az
eszméknek volt eleven szócsőve

Lamennais lapja, az "Avenir" is,
amely már forradalmi és uj
szerű jelszavával : "Isten és Sza
badság", ezzel a Newman szerint
"különös egyveleggel" iti> ugyan
csak meghökkentette a francia
főpapokat.

A fiatal Lamermaia 1817-ben
bocsátotta közzé a négy· kötetes
"Esszé a vallási kérdésekben
való közömbösségről" első köte"
tét, amely egysz-eriben ismertté
tette nevét u divatos szalonok
ban és a papság körében. "Nagy
szerű munka - jelentette ki La
martine -, szerzője gondolkoz"
ni tud, mint De Maistre, irni,
mint Rousseau; érvekben erős,
igaz, emelkedett, festői, új és
tökéletesen egész." Mint Roland
Hm hozzáfűzi, kevés modern
olvasó osztaná ezt a véleményt,
hiszen a mű valamennyi olda
lán hemzseg az, amit ma két
séges és meg nem győző álta,..
Iánosífásoknnk mondanánk. A
közönségsiker is mutatía azon
ban hogy a könyv időszerű
&wliemi szükségleteket tartott
szem előtt. Lamennais nagy cél
:ia az volt vele, hogy _behordja
a szellemi szakadékot, amely
egyfelől n bölcseleti és tudomá
nyos racionalizmus, másfelől a
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teológiai tekintély-elv közt Il.1'.I"
tatkezott. Mig Chatsaubríand, a
másik breton, inkább esztétikai
gerjedelmekre alapozta a maga
érveit, Lamennais a saját terü
letükön ment a rucionalisták él',
a kétkedők elé, 'fl azt kívánta
igazolni, hogy észszerű bizonyos
ságok rendszere az, amire a ki
nyilatkoztatás támaszkodik. A
katolikus vallás sok olyan olda
lát világította meg, amelyet ad
dig- vagy elhanyagoltak, vagy
kellő módon ki nem fejtettek.
így az egyház közösségi és BZ{)
ciális jelleg;!! és az Individualia
musban rejlő tévedéseket is. Bi
zonyította, hogy a tudós is már
feltevésekből indul ki, sehol és
soha mez nem található tehát az
emberi elmében az a "tabula
rasa", amelyet Descar-tea képzelt
cl magának. Hangoztatta, hogy
a kereszténység hagyományos
hite egy másfajta társadalmi és
politikai berendezkedéshez is
alapul szelgálhat. hogy az egy
ház nincs hozzákötve az "anc;en
régirne't-hez., hogy az egyháznak
is a szabadság az él t-ető eleme.

Annak ellenére azonban - ál
lapítja me·g Hill -, hogy JA1.
mennais igen sok tételét azóta
általánosan magukévá tették a
katolikusok s nem egy katolikue
teológus és író azon az alapon
épített tovább, amelyet ő fek
tetett le, az igazság az, hogy ez
a ragyogó és mcrész zseni nem
volt sem hittudós, sem bölcselő,

sem politikus, sem történész,
jóllehet lángelméje mindegvik
irányban megnyilatkozott. La
mennais lényege ugyanis az, 
persze nem a bibliai, hanem 1~
lektani típus értelmében
hogy próféta volt, olyan prófé
ta, mint Siennai Szent Katalin,
vagy Assisi Szent Ferenc. La
mennais nem volt szent, de meg
volt benne a prófétai adomány,
hogy olvasni tudta a kor jeleit
és átéreztoa vál tozások szűkRÓ-



gét, S ennek a vonásnak meglá
tása és kidomborítása ad külö
nős értéket Vidler kutatásainak.

A "próféták" - íöa HiU 
természetszerint összeűtközésbe

juthatnak a "papokkal", akik
ugyanolyan joggal tekintik ma
gukat Isten megbízottainak, és
pedig abban a vonatkozásban is,
hogy nekik kell épségben meg
őrizniök a kinyilatkoztatott hit
igazságokat. Ez az összeütközés
nom más, mint az ősi'dtőktől fel
lépő küzdelem a tekintély és a
szabadság között. Jelentősége
pedig abban van, hogy sem a
pap, sem a próféta nem lehet
meg egymás nélkül, bármennyi
re is az egyik vagy a másik fe
lé forduljon rokonszenvünk.
Eszmeileg és emberileg mind a
kettő szükséges az egyház éle
tében.

Vidler adatai és Iejtegetései
szembetűnően elénk tárják a
prófétának mind az erényeit,
mind a hibáit Lamennaisben.
Végsőkig őszinte volt és függet
len bármiféle érdekeltségíől;
"lelkének breton egyszerűsége"
mindig visszar-iadt attól, hogy
álarcot öntsön, vagy engedmé
nyeket tegyen a világi siker ér
dekében. Az sem áll, hogy büsz
ke lett volna: tévesen itélték
meg, akik ebben keresték láza
dása okát. Ellenben sóvárgott
tanítványok után. Vonzani, ma
gával ragadni és vezetni kívánt,
akár mint ünnepelt szónok az
előkelősézek szalonjaiban, akár
mint apácák lelki igazgatója,
akár mint előadó La Chesnaie
lelkes és komoly fiataljai közt,
akikből a liberális katolikus
mozgalom tőrzekárút nevelte ki,
köztük egy Ozanamot,

A próféta, hibái voltak, hogy
nem rendelkezett kellő ismere
tekkel és tapasztalatokkal. A
Jeghiszékenyebb emberek közé
tartozott. Amikor Montalembert
és Laoordaire kíséretében Ró-

mába ment, azt képzelte, hogy
a pápa, akit az egyház összeom
ló birtokállományára áhító eu
pópai nagyhatalmak minden ol
dalról ostromoltak, maga is se
gítséget nyujt·azok terveihez.
Nem kevesebbet kért ugyanis II
pápát-ól, mint hogy álljon a sza
badság forrudalmának élére, s
kérle ezt attól a pápától, aki "A
Szeritszék és az Egyház diada
la az ujítók rohamai fölött"
címmel írt értekezést 1799--ben,
akitől Anconát a franciák, az
északi tartományokat az osztrá
kok vették el s akinek éppen az
orosz cári, Lengyelország elnyo
móját kellett közvetítűül elfo
gadnia. Ugy tűnhetett fel La
mennais a pápa előtt, mint a
gyermek, aki nem tud semmit a
világ történeti valóságai vagy a
dolgok lehetőséged felől. S nyil
ván ezze] okolhatjuk meg azt a
szerenesétlennek bizonyult moz
zanatot, hogy a pápa kiméletes
szavai bizonytalanságban hagy
ták Lamennaist és barátait.
Egyébként ugyanis tiszta volt a
helyzet - állapítja meg maga az
anglikán Vidier: "Amíg a pró
féták látomásait egyedifl az az
ügy tölti ki, amelynek képvise
lése reájuk nehezedett, a papok
azért is felelősek, hogy az egész
séges tan egyik oldala se ha
nvagoltassék el, és oda kell hat
niok, hogy ami üdvös intézmény,
ne dobassék ki az egyház hajó
júból".

Lamennais mindenesetre csa
lódottan tért vissza hazájába.
Ugyis mondha.juk, hogy kiáb
rándultan. Ezt pedig akkor ért
jük meg igazában, ha tudjuk,
hogy Lamennais egyetlen .mér
téket ismert: a logikát. E tekin
tetben emlékeztet Newmanre,
akivel egyébként is sok hasonló
ságot mutat. A különbség azon
ban az, hogy. a későbbi bíboros
ban páratlan mártékben megvolt
a történeti érzék és a nagyobb
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türelmesség erénye is. Newman
logikai rendszere ez volt: Ha
nincs pápa, nincs. egyhá;>;; ha
nincs egyház, nincs kereszfény
ség; ha nincs kereszténység,
nincs vallás - legalább is azok
nál a népeknél ninc", amelyek
egy,szer már keresztények, vol
tak. Lamennaís viszont egy
olyan kezdőtételből indult ki,
amelyet a katolikus gondolko
dás, ha végig elemzi, nem fogad
hat el. Szólt pedig, ez a tétele
akként, hogy az e-gyetlen való
ságos bizonyosság a "sensus
communis", az ember-iség egye
temes meggyőződése és hagyo
mány-a. Amikor azután emiatt
1832-ben €'gyház;j elitélés is ér
te, nem azért vetette magát alá
az ítéletnek, míntha elismerte
volna tévedését, hanem mert
még hitte, hogy jogszerűen nem
tagadhatja meg a pápától az en
gedelmességet. A rákövetkező

négy év alatt azonban, amíg
megmaradt az egyházban
forma szerint ugyan soha nem
közösítették ki -, hite gyorsan
darabokra tört. Eljutott arra fi
következtetésre, hogy míután a
pápa elejtette a "sensus commu
nis" elvét, neki és követőinek
kell m~ta vallási és társadalmi
ujjászületés okábó] meg-ragad
níok, S végső fogalmazásban a
"sensus communis" azonosult
nála a kinyilatkoztatástól nem
seg'ített ember természetes értel
mével, S így Lamennaís, aki a
racionalizmus ellenfeleként lé
pett fel, maga is megérkezett a
racionalizmushoz.

•
Nem került kezembe mostaná

ban külföldi lap vagy folyóirat,
amely valamilyen formában ne
foglalkozott volna a német he
lyesírás javasolt reformjával.
Csaknem valamennyi idézte
Thomas Mann nyilatkozatát is:
"A leghatéeozottabban ellenzem
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a tervet; amely csak szegényeb;
bé, kevésbbé széppé és kevésbbé
világossá tenné a nyelvünket.
Igazán nem célom, hogy megne
hezítsem a német nyelv tanítását,
die az a néz-etem, hogy ami he
lyesírásunk,amely a multban
már egyszerűsödött, nem okoz
'akkora nehézségeket, hogy H

"rii.kkcr" vagy "fuks"-féle bor
za lmakhoz kellene folyamod
nunk. Ellene vagyok annak a
brutafitásnak, amely meg akar
ja tagadni az egyes szavak
származási történetét és ki akar
;ia irtani a betűk csoportosítá
sából azokat a jelzéseket, ame
lyek éppen a szavak helyes ki
ejtéséhez adják meg a kulcsot a
tanulóknak."

Nyilatkozott azóta a német
í rúsművószet több más képvise
lője is, akik szintén elítélik a
szándékolt váltoetatásokat, De
főleg II német nyelvészek köré
ből hangzottak el olyan hozzá
szólások, amelyek a saját nyelv
területükön kiviil is figyelmet
keltettok. S bár a jelek arra
mntatunk, hogy a reform-terv
mária megbukott, el kell ismer
ni, hogy az általa megindít-ott
viták sok érdekes szemnontot
tanulságos módon világ-ítottak
meg.

A német helyesírás "gyöke
res" 1'"fol'mjúnak kérdése a mú
sodik vilúgbáború után, a negy
venes évek vége felé lépett
előtérbe, Különösen az alsóbb
fokú iskolák oktatói kardoskod
talt mellette. Az, ú.iítók a leg
különbözőbb ötletekkel álltak
elő. A mozaalom olyan arányo
kat öltött, hogy legutóbb húsz
szakember - németek, osztrá
kok és svájciak ült ÖS!'l'l:€
Stuttzartban, Hivatalos meghí
zásból,«, vagy sem, azt az olva
sott közleméuyekb6l nem tud
tam meg'állapitani. Bizonyos
azonban, hogy megkapták mind-

azokat az elöterjesztéseket, ame-



ívek ebben a tárgyban mindad
~ig a hatóságokhoz érkeztek.
Nyolc napon át tanácskoztak,
majd kidolgozták összesítő ja
vaslatukat; amelyet "stuttgarti
ajánlások" elneveséssel bocsátot
tak ,a nyilvánosság- elé. Lénye
gesek a következők:

A főneveket nem keH nagy
kezdőbetűvel írni.

A te helyeitt z írandó. (Nem
Plnie, hanem plae.)

.lz idegen szavakat német sza
vak médjárn kell írni. (Nem
Plumtom, Et/tik, Cypresse, Na
lion, Re1)olution, Ouoerture, [air,
hanem: [amiom, etik, zi.presse.
naeion, re'lVoluzion, inoertűre,
[iir.)

A nyújtó II csak az e előtt

niarad meg (dehnen, lehrer),
más magánhangzók előtt mel
lőzendő. (Nem Zahn, Kohl, kühn,
Uhr, hanem: za·n, kol, kiin, ur.)
Kivétel, ha a h-nak megkülön
böztető szerepe van, mint ihm
és in, ihm és im esetében is.

Az ie helyett egyszerűen i
irandó, (Nem die Liebe, vagy
bieat, hanem: di libe, biat),

Ha tehát keresztülvinnék az
ajánlásokat, ilyenfajta szóképe
ket kellene megszoknia a szem
nek: klawir, bandinst, lcissand,
onedis, rluiole, teoloai, wals;.!],
kaniari, A Neue Zűricher ZeitunJ}
közzétett eg-y oldalt Gottfried
Keller e~'Yik ismert novellájá,
ból a stuttgarti helyesírás sze
rint, s mi tagadás, amint átver
gödtem rajta, az volt az érzé
sem, hogy uiból tanulhatok 11é~

metűl.

Ez is egyik mozzanat külűn

ben, amelyre már az elsők kö
zött utal Rudolf Hotzenköcherle
abban a remek tanulmányában,
amelyben elutasító álláspontját
okolja meg. Bármennyire szeros
II kapcsolat ,a hang és az írás
között - állapifia meg a sváj
ei nyelvész -, kétségtelen, hogy
minél fejlettebb egy nyelv, an-

nál kifejezettebbé válik benne
az írott szó' öntörvénvszerűsége.
A fejlett nyelv fejlett kulturát
jelez" s a kultura fejlettsége ép
pen annak köszönhető, hogy az
írás megőrzi és átörökíti az
élőkre az elhalt nemzedékek
szellemi értékeit. Nyilvánvaló
tehát, hogy zavaró különbségek
az írásmódban mindmegannyi
sorompóvamelv gátolja a mult
hoz való kapesolódást. A kul
túrnyelvek azonban, ha egyben
világnyelvek is, nemcsak tör
téneti, de. térbeli funkciót is
gyakorolnak, Ei így azután mí
nél measzebb terjednek anya
nyelvi határaiknál, annál pa
ranesolóbb szükség', hogy írás
módjuk lehetőleg ne változzék.

A stuttgarti 'ajánlásokhoz ha
sonló reformok pusztán techni
kai BS gazdaság-i síkon is olyan
nehézségeke! okoznának, ame
lyekkel képtelenség megküzdeni.
A nyelvtanokat és aszótárakat
az egés.z, világon ujra kellene
kiadni, a nyomdai berendezése
ket és írógépeket, legalább is a
németi nyelvterülefen mind át
kellene aktkítaní. Kiszámították,
hogy egyedül a svájci ujságok
és folyóiratok állószedéseinek
ujrakészítése kereken három
millió frankba kerülne. Még na
gyobb költséggel járna azonban
s mondhatni, emberfölötti mun
kát követelne az a látssólag je
lentéktelen dolog, hogy az abc
rend miatt az összes könyvtá
rakban át kellene dolgozni a ka
talógusokat;

A reformot főleg az. oktatók
kívánják, akik közvetlenül ta
pasztalják a nehézségeket, ame
lyekbe a német helyesírás elsa
játítása ütközik. Hotzenköeherle
sem tagadja, hogy sok időbe és
erőfeszítésbe kerül, amíg valaki
megtanul helyesen írni, az írás
mód azonban nem egyedül az
oktatók és a tanulők ügye'. ha
nem mindazoké, akik beletar-
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toznak a nyelvközösségbe, Min
denekelőtt az olvasóké, s ezzel
kapcsolatban meg kell állapíta
ni, hogy az ő részükről még so
ha nem hangzott el panasz a
mai írásmód miatt, A döntő ok
azonban, amiért feltétlenül el
kell vetni a javasolt reformot,
az, hogya stuttgártí ajánlások
önmagukban sem állják meg a
helyüket. A szerző errevonatko
zó szakszerű fejtegetéseiből csak
néhány részletet emelek ki, ame
lyekről gondolom, hogy érde
kelni fogják a német nyelv ösz
szes ismerőit.

Mindenekelőtt téves az a fel
fogás, mintha a német nyelv
alakulásában a hagyományos
írásjelek és a kiejtett hangok

. egymástól túlságosan swjjeles
tek volna. A francia vagy az
angol nyelvhez képest egyene
sen eszményi az állapot. Ha te
hát meg is lehetne fontolni ki
sebb javításokat, a stuttgarti
ajánlásokhoz hasonló gyökeres
változtatásoknak semmi indo
kuk. Hasznos volna például, ha
megszüntetnék a kétféleségeket,
amelyek ma egvformán helye
sek, de zavarják a tanulókat
(Quarg és Quark, Zwetschge és
Zwetschke). Rendet lehetne te
remteni abban az egyvelegben,
amely ma a szavak összeírása
vag-y különválasstása terén mn
tatkosík (nebenher gehen, de
hsnterbertauten), annál is in
kább, mert az egybeírások miatt
csak úgy hemzseg-nek a ször
nyeteg szavak. Egyszerűsíteni
kellene a szavak elválasztásának
szabályait is. A közbeszédben is
meghonosodott. idegen szavak
zömét nyugodtan írhatnák a
német kiejtés szerint,

Am teljes lehetetlenségekre
vezetne, ha megszüntetnék a fő

neveknek nagy kezdőbetűvel
való ír-ását, A német nyelvnek
ugyanis az a sajátsága, hogJ
mindou melléknév főnévvé vál-

tozík, míhelyt nagy kezdőbetűt
kap, következésképen ha eltér
nének a mai szabálytól, felbom
lanék a nyelv egész szerkezete.
(Egy példa rá a javasolt írás
mód szerint: ll'" dass di hilfe
nur kranken und notleidenden
kindern zugute kommen soll."
Kérdés, hogy a betegek és a.
szűkséget szenvedő gyermekek
részesülnek-e a segítségben,
vagy csakis a gyermekek,
amennyiben betegek és szüksé;
get szenvednek f) Ami az ie 01
!,örlését Illeti, ez még amainál
IS nehezebbé tenné a helyesírás
megtanulását. Ma ugyanis ál
talános szabály. hogy a kiejtés
ben hosszú i jele az ie. A stutt
garti ajánlások viszont egész
csomó esetben megtartanák az
ie-t (amikor például meg kell
kiilönböztetni a szavakat: ver
giesst és veratest), V'agyis külön
megtanulandó kivételek lépné
nek egy általános szabály helyé
lyébe.

"Naiv naturalisztikus babo
na az, hogy írás és hang teJje
sen fedheti, vagy kell, hogy fed
je egymást - fejezi be tanul
mányát Hotzenköcherle. Egy
rosszul értelmezett haladas kép
romboló hevével szemben tehát
egy.,égesen kell síkra szállnunk
az iráskép lehető Iegnagvobb
folytonosaága mellett. Tör:t.lmeti
nyelvek semmiképp sem arra
valók, hogy eszperantista kép
zelgések vadászterületévé t.t'gyék
őket".

Talán csak azt fűzöm még
hozzá, hogy anémet nvelvterü
let lapkiadó és könvvnvomtató
szakmai szervezetei 'egymásután
jelentették be: még abban az
esetben sem hajlandók a stutt
garti ajánlásokat keresztülvinni.
h~ hiva,t!!;l~ helyről kapnának
ra felszólí tást.

•
Kereken másfél századdal ez

előtt, 18W-ben. annak fl n~:Fnak



1Sjj(!lé~ amelyen eltemették J o
seph li aydnt, a híres karmestert
és zeneszerzőt, két férf.i jelent
meg- a bécsi Hundsturmer teme
tőben a koszorúkkal .borított,
frissen hantolt sír előtt. A meg
vesztegetett temetőőr kiásta es
felnyitotta számukra a koporsót,
ők pedig magukhoz vették a fe
jet, amelyet előbb el kellett vá
lasztaniok ll, testtől. Az egyik
férfi Johann' Peter, a tartomá
nyi fogház igazgatója, a másik
.Joseph Karl Rosenbaum, eszter
házi hercegi titkár volt. Felte
hetjük, hogy a sötét halottgya
lázásban egyedül a tudományos
kíváncsiság vezette őket. Mind
a ketJten ugyanis lelkes hívei
voltak Gall bécsi orvosnak, a
.,frenológia", a koponyatan meg
alapítójának, aki azt is hirdet
te - mint bebizonyosodott: ,té ...
vesen -, hogy a koponya külső

alakjáról következtetni lehet az
ag-yállomány egyes részeinek
fejlett,s.éKére. Nyilván azt gon
dolták: itt a páratlan 'alkalom,
hogy akkor jussanak hozzá egy
lángelme koponyájához, amikor
annak még a belsejét is épség
ben találják.

1820-ban Frigyes camhridgei
herceg Kismartonban járt,
ahol tiszteletére előadták

Haydn két nagy oratóriumának
egyikét, a "Teremtés"-t. A rá
következő díszlakomán az angol
főúr pohárköszöntőjében meg
emlékezett az el1smerésről,
amely Angliában a halott mes
tert övezi, majd. Esterházy her
ceg-hez fordulva ezeket mondta:
"Mennyire boldogok lehetnek
önök, akik ezt a Havdat életé
ben a magukénak vallhatták. az
óta pedig, hogy meghalt, földi
maradványait birtokolják". Ez
juttatta eszébe a vendéglátó
hercegnek, hog-y Haydn csont
jai ahelyett, hogy székvárosa
világdicsőségétszolg'álnák, Bécs
ben pihennek. Mindjárt enge-

délyt is kért és kapott rá, hogy
a .tetemet exhumálják és .Kis
martoriba szállítsák. S akkor
derült ki,' hogy a nag)- zene
szerzőnek hiányzik a feje. Elár
vult paróka jelezte, hogy a te
metéskor még meg kellett len
nie. A rendőrség is nyomozást
indított, de minden eredmény
nélkül.

A koponya csak jóval később
került elő, akkor, amikor Jo
hann Peter meghalt. Az özvegy
ugyanis, f·élve a büntetéstől,
nem merto keresztülvinni férjé,~
nek a leoponvára vonatkozó uta
sítását, hanem a család házior
vosának közvetítésével a ható
ságok tudomására hozta a dol
got Több-kevesebb hercehurca
után a bécsi zenebarátok társasá
gának őrizetére bízták a kopo
nyát. Ennek múzeumában lehe
tett azt Iábni az idei év június
6-ig.

Miudezeket az adatokat Eva
von Hoboken írásából vettem,
amelyből megtudjuk a különös
.történet záró fejezeiét is: az idén
pünkösd vasárnapján Haydn ko
ponyáját' hozzátemették a Kis
martonban ,(Eisen&tadtban)
nyugvó többi csonthoz. A ke
gyeletes aktus országos jellegű
hivatalos ünnepség keretében
ment végbe. A koponyát gyász
kíséret vitte Bécsből Kismacton
ba. Megelőzően a zenebarátok
társaságának székházában felra
vatalozták az aranyozott babér
ágaidmi övezett koponyát s In
nitzor bíboros-érsek egyházi
szentaa-tást végzett. A községek,
amelyeken a motoros halottas
kocsi és a kíséret 130 gépkocsi
.ia áthaladíí, lobozódíszben, fel
virágozva és harangzúgással kö
szöntötték a nagy művész erek
lyéjét. Rohrauban. Haydn szülő

falujában az emlékmű előtt
mezállt a menet és ú jabb gyász
ünnepség volt. Kismarton szélé
től, ahol a népviselétbe öltözött
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lakosok e~'házi menetté sora
koztak fel, már lépésben halad
tak. Irány a templom volt,
arnelvnek bobtivei alatt már ka
tafalkon feküdt a mauzóleum
bólodaszállított érckoporsó. Az
egyházi szertartás után leemel
ték a koporsó fedelét Megható
jelene't következett. Gustinus
Ambrosius burgenlandi szob
rúszrnűvész kezébe vette és fel-

A KIS ÚT

mutatta a koponyát, majd rátet
te a koporsóban u.ionnan elhe
lyezett halotti vánkosra, TItiána
meghajolt és homlokával érin
tette a koporsót. A fej vissza
tért II teshez. Ujból rácsavanták
a fedelet a koporsóra. A menet
most a kis mauzoleumhos vo
nult, aho] a koporsót ima hang
j,ai mellett belesüllyesz.te,ttékn
márvány-szarkofágba.

Szüleim és közlünk, fiatalok kó'zt gyakran esik :s,~óuáltás ('
nénznek és egyáltalán mindennek, amink: van, a felhasználásáról.
ök mindent el akarnak1'akni, megkímélni" takarékoslwdni, meti
őrizni, hogy "holnap" is legyen. Mi meg azt mondluk, bolond, aki
valamit megvan ma,qától csak azért, hogy holnap is legyen. Ma
akarom éloezni, amim van: ma eszem és maJj.d holnap kopla[.o1l!
meg, ha muszáj. É8 az öregek erkölcsprédikációjára azt felelem,
hogy az Evangélimnban i8 irva 'van: Ne ,qyüjtsetek magatokfwk
kincseket ...

l, Igen, ez benne van a Szerit
írásban, ám így folytatódik: ...
"kincseket, melyeket a rozsda
és a moly megemészt, hanem
gyüj,t&ete"k magatoknak olyan
kincseket, melyeket a rozsda és
a moly meg nem, emészt" Az
Ön által idézett szenrírásí mon
datnak ezt a második részét nem
látjuk biztosítva a levélben ki
fejtett életszemléletben.

A keresztény felfogás a ja
vakról és felhasználásukról az,
hogy minden, ami van, az Ur
Isten tulajdona, mi Tőle ka
punk míndent, de csak haszná
latra és sáfárkodásra, :És egy
szer majd számon fogja, kérni
tőlünk, hogy mire használtuk.
Persze hogy adta a magunk étle
te fenntaa-tásé.ra, adta a mieink,
a Tőle ránk bízottak fenntartá
sára. " "A jól rendezett szerétet
a::. önszereteten kezdődik" -
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mondtia a sokszor- Idézett mon
dás, - csakhogy szabatosan az!
is így kellene fogalmazni: "a
jól rendezett önszcreteten." És a
jól rendezett önszeretet legfőké

pen azokra a javakra törekszik,
amelyeket a rozsda és moly meg
nem emészt.

2. Nem kapjuk ezeket a jav~l

kat egyformán. Anyagi és szel
lemi javakban, értelmi képessé
gekben és testi erőben különbö
zők vagyunk. Az egyik tíz ta
lentumot kapott, a másik csak
ötöt. megint másik egyet .. " de
mindegyiknek számot kell adnia
és a Számonkérőnek egyáltlaláll
nem elég, ha pusztán megőriz
tük, még' gyarapítani 'is kell.
amit kaptunk. A javaknak csak
nekiülni, akár úgy, hogy MU
gorian és kapzstan gyüjt és ha..
rácsol. és elvesz míndenkitől
amit elvehet, csak azéTt, hogy



legyen neki vagy övéinek,
akár úgy. hogy felelőtlenül költ
és pazarol és prédál, mert hi
szen "a magáét" költi - ez nem
felel meg az Evangélium szelle..
mének. Az Úr Jézus csoda árán
is tudott kenyereb teremteni a
pusztaságban, mégis, miután
[óllaktatta vendégeit, felezedette
a maradék kenyeret és halat,
ho,gy kárba' ne vesszen ...

Minél finomabblelkű valaki,
annál jobban érzi, hogy csak
vendég módra ül az Istennek,
az emberiség közös Atyjának
asztalánál, Es állandóan ott él
tudatában a kérdés : Vajjon
jut-e mindenkínek l marad-c a
később érkezöknek, a munkában
lévőknek, a betegeknek, az öre
geknek is, akik nem ülnek a
tel'ítetlt. asztalnál I És minél több
ször gondol erre, annál szerc
nvebben inerfti kanalát a közös
tálba, - egészen addíg, hogy
nagyon is finom és mély lel
kek az önkéntes szegénység vál
lalását érzik lelki szükség'letük
nek. Igen, azért kaptuk javain
len.L az Istentől, hogy használjuk
öket, hálás szívvel, go~d nél
kül. De ugyanakkor takarékosan
kell bánni az anyag-gal, mert
tiszteljük, megbecstrljük, mint
HZ· Urnak tulajdonát.

3 lsten nem osztotta ki a ja
vakat eg-yformán. Nem j gaz-

sági,al'auságból és nem "v-é~
Ietlenségből", hanem azért, mert
szándéka van vele. Akinek több
.iu tott, az többre, is köteles. A?'t
mondja ugyancsak a Szeutirás
a javakról, hogy "barátot kell
szereznünk" velük, "kincseket
gyüjitelli, amelyeket ia "rozsda
és moly meg' nem emészt".

Vannak anyagi javaid' Te
rernts vele munkaalkalmat teet
véreid számára, amennyire te
heted és amennyire ők rászorul
nak. Segíts az öregeken, betege
ken, ügye.fogyott:akon. Van fe
lesleged 'I Segítsd kibontako
zásra a tehetségeket, "pár
told" a művészetet, támogasd II
kutatókat, karold fel II kezdő

ket, juta.lmazda törekvőt, ami
lyen módon és amilyen keret
ben teheted. - Vannak any'agi
javaid~ Nézd, mennvi jóra v'a~~
törekvés van, amelynek anyag"!
segí:tségre volna szüksége: vaL
lási, erkölcsi, hazafias, kulfíurá
lis szükségletek, elemi csapások
és emberi gonoszság okozta ba
jok kiküszöbölése, stb., E>it!b. O,
nagyon sok szépet és jóttlehet
az, akinek vannak anyagi javai,
vagy akinek van képessége, ere
.ie, lehetősége, javak szerzésére...
sok szépet, jót, nagyot tehet,

mennvível különbet, mínt
,,kuporg'a.tni", vngy ,,:tékozolni".

f.

437


