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Jánosi Gyula

A LELKIPÁSZTORKODÁS AZ IDŐK SODRÁBAN

A lelkipásztorkodástan, mint a teológiának e~yik ága ugyan csak
másfélszázados multra tekinthet vissza, de mint egyházi tevékenység
egyidős az Egyházzal. Valójában nem más ez, mint "aedificatio cor
poris Christi mystici", Krisztus titokzatos testének építése a változó
idő sodrában. Az így felfogott lelkipásztorkodás magában foglalja
mindazt a tevékenységet, ami az üdvközvetítéssel kapcsolatos, ezért
cl lelkipásztorkodás története a keresztény élet hosszmetszetét adja
és egyben a lelkipásztorkodás lényegének helyes felismeréséhez is
vezet. Másrészt a kereszténység életében időnkint jelentkező válságok
valójában nem a kereszténység életerejének megfogyatkozását jelen
tik, hanem a lelkipásztori mödszerek és eszközök elégtelenségére mu
tatnak rá. Az Egyház lelkipásztori tevékenységében a Szeritlélek Úris
ten működik ugyan, de emberi erők felhasználásával. Igy történhetik
azután meg, hogy a szellemi. társadalmi. gazdasági életben hirtelen
bekövetkezett változások idej én a lelkipásztori módszerek és eszközök
elégteleneknek és korszerütleneknek bizonyulnak, válságba kerülnek.
Ezért napjainkban is többen helytelenül beszélnek a kereszténység
válságáról. mivel csak a fenti értelemben vett lelkipásztorkodás vál
ságáról lehet szó; viszont a mélyebb vizsgálódás azt mutatja, hogy
a lelkipásztorkodás is túl van már a krizisen és elindult a legjobb
irányban. Elvi téren a kitisztulás már megtőrtént. sőt a gyakorlati
életben is ott látjuk már az egészséges, új kezdeményezéseket. Mind
ezt világossá teszi előttünk a lelkipásztorkodás történeti vizsgálata.

Maí lelkípásztorkodásunk szervezete, a jogi értelemben vett plé
bánia és a nagy területre kiterjedő püspökség a középkor első száza
daiban alakult ki és vé~le~es formáját a Karoling-korban, a 9. sz.
elején nyerte. A megújult lelkípásztorkodásnak is ebben a keretben
kell történnie. A plébániai közösség felfogásában és az Egyhézröl
való elgondolásunknál azonban vissza kell térnünk az ősegyház szel
leméhez, vagyis a lelki, kegyelmi közösség gondolatához és az E~y

házban elsősorban nem jo~i, társadalmi közösséget. hanem Krisztus
misztikus testét kell látnunk. A lelkipásztori módszerek és eszközök
területén azt látjuk, hogya "devotio modernáv-val, az új, az egyéni
áhítattal kapcsolatban a középkor végén és az újkor folyamán a szer
zetesrendek által kialakított formák egyetemes jellegűekké válnak és
tökéletesítik az ősegyház sok tekintetben még színtelen, egyhangú, a
középkornak pedig nagyon is hiányos, nem egyszer tökéletlen eszkö
zeit és módszereit.

Az ősegyház idején a kereszténység lényegében városi vallás volt.
A lelkipásztorkodás a püspök vezetése alatt álló közösség keretében
történt, melynek összetartó ereje a Corpus Christi mysticum élő való

'sága volt. Kűlsö kifejezője volt ennek a communio és a pax. A com
munio lelki-kegyelmi, de egyben jogi közösséget is jelentett. Paxon
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nem a viszálytól mentes békét, hanem a hitegységben való élést kell
értenünk. A kereszténységnek mély felfogása és átélése teszi érthető

vé számunkra, hogy a sokszor bizony szegényes liturgia, egyhangú
imádság, nem egyszer kissé hosszú és száraz beszéd oly életalakító
hatással volt az első századok keresztényeire. Ebben az időben első
sorban az egész hívő kőzösség példás keresztény élete hatott ala
kítólag az egyes hívekre, bár ez a közősség kialakította a maga lelki
pásztori eszközeit is (katekétikai iskolák, katekurnenátus).

A kora középkorban, az 5-10. században megtörténik Európa
megtérésé. A germán-szláv népek és a magyárok belépnek az Egyház
ba. A kereszténység nem korlátozódik többé a városi lakosságrá. A
vidéken lakó széles néprétegek is az Egyház tagjaivá lettek. Ezeknek
lelkipásztori ellátására küldött ki vidékre a püspök papokat, akik a
plébániák megalapítói lettek. Az első időkben az új lelkipásztori szer
vezeteknek, a plébániáknak a kerülete még igen nagy volt. Sokszor
10-15 helység tartozott egy plébániához, azért a földbirtokosok val
lási igényeik könnyebb kielégítése céljából birtokaikon kápolnákat,
templomokat emeltek. A lelkipásztorkodás szcrvezctében tehát fontos
változás következett be. Kialakult a nagy területre kiterjedő püspök
ség és az ugyancsak nagy területtel biró plébánia. A fejlődés további
irányának szempontjából a szarvezeti változásnál is fontosabb volt
az a körülmény, hogy lényegesen megváltozott a lelkipásztor és a
hívő közősség viszonya. Ezen a téren a 8-9. sz.-ban az anyagi ellátás
terén bekövetkezett változás volt döntő jelentőségű. Ettöl az időtől

kezdve a püspökségek és a plébániák anyagi alapj át az általánossá
váló tized és a javadalmi birtokok alkották. Már magával ezzel a
ténnyel a lelkipásztorkodás sokat veszített régi közvetlen. életszerű

vonásából és tárgyias, hivatalos jellegűvé vált. A lelkipásztori mun
kában a hivatalos kötelességszerűség domborodott ki. A lelkipásztori
érdek és szempontok helyett a hangsúly az anyagi, javadaimi oldalra
tevődött át. Schrotl egyenesen a lelkipásztorkodás "materializálásá
ról", elanyagiasodásáról beszél. Súlyos kijelentését könnyebben meg
értjük, ha arra gondolunk, hogy az első világháború előtt nálunk a
püspökségeket általában még anyagi oldaláról értékelték (és cse
rélgették). A plébániáknál hasonló volt a helyzet. Hertling szérint az
új lelkipásztori szervezet egyformán magában hordta a felemelkedés
és az elvilágiasodás csiráit. Valóban hamarosan kiütköztek az új in
tézmény káros vonásai. Minthogy az egyház-fogalomban a középkor
folyamán a kegyelmi jelleg helyett a jogi vonás került előtérbe, nem
csodálkozhatunk azon, hogy a plébánia is hamarosan merev jogi szer
vezetté vált. Kialakult a plébánia-kényszer, amelynek értelmében a
hivek lelki igényeiket csak a plébánián elégíthették ki. A plébános
megszerezte magának az egyházi Ienvítéknek, az interdictumnak a kő

zépkorban félelmetes fegyverét is. Mindez segítette ahitegység meg
őrzését, viszont számos tűlkapásra is lehetőséget nyujtott. A plébá
niáknak javadalmakká válása hozta magával, hogyamagánkápolnák
és templomok plébániákká lettek. Ez a kegyurasághoz vezetett, ami
viszont a világi elemnek az egyházi ügyekbe való beavatkozásával járt,
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később pedig a nagy javadalmaknak a főnemesi, nemesi családok má
sodszülött tagjai részére való kisajátításához vezetett. A javadalom
lett az oka az "álláshalmozásnak", simóniának és részben a konku
bínátusnak, a középkor e jellemző bűneinek. Nem utolsó sorban az
anyagiak miatt nem osztották fel a püspökségek és plébániák nagy
terűletét. Ennek káros következményei természetesen jelentkeztek a
lelkipásztorkodásban. IX. Gergely 1227-ben azért osztotta három rész
re Bréma addig egyetlen plébániáját, mivel sokan haltak meg gyónás
és viaticum nélkül, minthogy csak egy plébános és két káplán volt
ott, ahol tíz pap is kevés lenne. Vidéken a nagy távolság és a pap
hiány miatt nem egy esetben nemcsak gyónás nélkül, hanem keresz
teletlenül is haltak meg. A középkor vége felé, a 14-15. sz-ban
volt ugyan pap elég, de ezek nagy része hivatalokban dolgozott, vagy
rnint oltárigazgató az elszaporodó oltárjavadalmakból élt és nem
csinált mást, mint misézett. Sopronban a 15. sz. folyamán számos
oltárigazgató volt, de a lelkipásztorkodásban csak a város-plébános
és káplánja működött. Amikor az egyik plébános zilált anyagi viszo
nyok közt otthagyta a plébániát, a sok oltárjavadalmas közül nem
akadt rá vállalkozó.

A papság kiképzése is igen hiányos volt az első időkben. A Ka
roling-korban alakuló székes és társas káptalanok feladata a lelki
pásztori igények fokozottabb kielégítése mellett éppen a papság jobb
kiképzése volt. A káptalani iskolák nálunk is ezt a célt szolgálták. A
13. sz-ban az egyetemek kialakulása komoly haladást jelentett ugyan
a papság kiképzése terén, de a lelkipásztorkodó papságnak alig egy
százaléka került ki onnan. A 14-15. sz.-ban mindinkább elszaporodó
oltárigazgatók képzettsége színte minden tekintetben alatta maradt a
kívánalmaknak. Sokszor éppen hogy el tudták olvasni a szentmisét.
Körükben terjedt el leginkább a javadalom-halmozás; akiknek nem
jutott elég, azok a legnagyobb nyomorban éltek. Nem egyszer egy
szerű favágók voltak. Dózsa parasztmozgalmához főleg ilyen szegény
papok csatlakoztak. Természetes, hogya hiányos kiképzésű papság
lelkipásztori módszerei és eszközei egyszerűek voltak. Rendes hit
oktatás a IV. lateráni zsinat, 1215. előtt nem volt. A tízparancsola
tot, hiszekegyet és a föbb imádságokat mondták el az istentiszteletek
alatt. Gyakori szentgyónás és áldozás a nagy kerületek és a plébániai
kényszer miatt lehetetlen volt. A plébánosok csak a nagyböjtben gyón
tuttak rendszeresen. A 11-15. sz.-ban voltak ugyan törekvések a
gyakoribb gyónás és áldozás- bevezetésére, de nem egy helyen az ál
dozással kapcsolatban pénzadományokat kértek. Ez természetesen
nem mozdította elő ~ szeritség gvakori vétel ét. A 11-15. századi val
lásos megújulási törekvésekben fontos szerepük volt a céheknek és a
szaporodó jámbor társulatoknak. Sopronban a papok is céhekbe tö
mörültek, mellettük számos vallásos jellegű céh keletkezett, és a kű

lőnféle szentek tiszteletére alakult jámbor társulatok is virágoztak.
Egyszerü eszközökkel, sokszor képzetlen papsággal a középkor méqis
kialakította a román, majd a csodálatosan szép ~ótikus lelkiséget. En
nek az a magyarázata, hogy voltak szép számmal buzgó, kiváló papok
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is. Az eredményes lelkipásztorkodás főoka mégis az volt, hogy a
középkorban a lelkipásztor mögött ott állt a Civitas Christiana. A
lelkipásztor nem tett mást, mint hirdette azt, amit az állam, a társa
dalom is megkövetelt és az egész műveltség magából árasztott: a ke
resztény életelveket.

A kőzépkori lelkipásztorkodásban a 13. sz.-ban hasadás követke
zett be, amelynek hullámai napjainkig eljutottak. A hasadás kettős

forrásból származott. Az egyik volt a középkori lelkipásztorkodás fent
vázolt hiányossága, a másik a középkori theocentrikus világnézettel és
kollektív gondolkodással szemben az anthropocentrikus világnézet és
az individuális szellem jelentkezése. A vallási életben a "devotio me
derna", az új, az egyéni szükségleteket kielégitő áhítat már az ú)
szellem érvényesülését jelentette. A magánájtatosságok feltünése és
szaporodása, a 12-15. sz.-ban virágzó misztika, melynek nyomait n
mi kedex-irodalmunkban is megtaláljuk. az új áhítat fokozatos tér
hódítását bizonyítja. Az új igényeket a középkori lelkipásztori eszkö
zök nem tudták kielégíteni. Erre az ekkor alakuló kolduló rendek, a
ferencesek és a domonkosok vállalkoztak. A szerzetesség velük kap
csolódott be rendszeresen a lelkipásztorkodásba. A régi monaszfikus
rendek inkább csak közvetve hatottak rá, főleg az által, hogya lelki
pásztorok és az Egyház reformját előmozdították. Hatottak azonban
közvetlenül is a társadalomra a 6. századtól elterjedő ímakőzősségek

keL Méreteikre jellemző, hogya 9. sz.-ban a reichenaui imakőzősséjs

nek 40.000 tagja volt. Tudjuk, hogy Pannonhalma már Szent István
korában imaközősséobenállt Montecassinóva1. Az imaközösségnek le1·
kipásztori szempontból az ad igazi jelentőséget, hogy a céhek, a Ti
lági apostolság első szervezete az ímaközösségektöl kapták vallásos
jellegüket. A ciszterelták. főleg Szent Bernát már számos új áhítat
kezdeményezői voltak. Elég a Mária-tisztelet fellendülésére hivatkoz
nunk és Krisztus emberségének, főleg szenvedésének tiszteletét emlí
tenünk. Rendszeres lelkipásztorkodással azonban még ök sem IOá
lalkoztak.

A kolduló rendek viszont egyenesen a lelkipásztori hiányok pót
lására alakultak. Lelkipásztori megbízatásukat, misszíójukat egyene
sen a pápáktól kapták, azonban nem a rendes, plébániai lelkipásztori
keretben müködtek, nem is a régi módszerekkel és eszközökkel ér
tek el hatást, hanem új módszereket és eszközöket honosítottak meg,
mint a missziók, búcsújárás. szentolvasó, betlehemi jászoly. Általában
törekedtek a hívek lelki igényeinek kielégítésére, ami azután lelki
pásztori magatartásukban is mecnyilatkozott. A közénkor lelkipász
torának sokszor a rideg [ogra helyezkedő álláspontja helyett ök kép
viselték a szereteten nyugvó lelki kapcsolat gondolatát, parancs he
lyett a megnyerés eszközeit alkalmazták és a hívek igényeinek kielé
f!ftésére törekedtek. Hatásuk óriási volt. Gondoljunk csak Sienai Szent
Bernardin- tízezreket megmozf!ató missziós beszédeire, vagy nálunk
Kapisztrán Szent János és Marchiai Szent Jakab működésére. Az
eredmény az lett, hogy a hitélet központja nem a plébánia volt többé,
hanam a kolostor. A lelkipásztorkodás eszközei kőzűl a kolduló ren-
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dele által alkalmazott rendkivüli utakra tevődött át a hangsúly. A
lelkipásztorkodásban sajátos kettősség alakult ki, ami a természetsze
rűleg jelentkező ellentétek kiélezésével mintegy kétszáz éves harcot
váltott ki a világi papság és a szerzetesek között. Abban azután anyagi
érdek, hiúság, hatalmi szempont, írígység egyformán közrejátszott,
hogy az ellentét nem egyszer élessé vált, elmérgesedett, és maguknak
a pápáknak kellett közbelépniök. ök hol az egyik, hol a másik fél
nek adtak igazat. Sopronban a 13. sz. kőzepén a ferencesek a letelepe
dés után hamarosan egészen a pápáig menő pereskedésbe keveredtek
a város-plébánossal. Valójában mindkét fél hibázott. A vílági papok
mereven értelmezték és gyakorolták a plébánosi interdiktumot, Szent
Ferenc fiai pedig .nem egyszer megfeledkeztek alapítójuk figyelmezte
téséről, hogy az Egyház támogatására és a hiányok pótlására szól a
küldetésük, nem pedig a lelkipásztorok bűneinek ostorozására. A kol
duló rendek néha átlépték hatáskörüket és a lelkipásztorok hibáit,
erkölcsi botlásait ostorozták, mint Savonarola is tette. A bajokat a
középkor végén -az anyagi nyomor növekedése és az erkölcsi bajok
elhatalmasodása még inkább fokozta. A kettősségből adódóellentét,
mint a lelkipásztorkodásnak nyilt, fájdalmas sebe a középkor örök
ségeként átszálIt az ujkorra is.

Az ujkor elején a tridenti zsinatnak meg kellett oldania a lelki
pásztorkodás reformját és nyugvópontra kellett volna vinnie a világi
papság és a szerzetesek között levő évszázados vitát. A zsinat ez
írányú reformintézkedéseiben azokra a törekvésekre támaszkodott, me
lyek a 15. sz. végén és a 16. sz. elején a püspököket hivatali és egy
házfejedelmi munkakörükből ujra lelkipásztori tisztük gyakorlásához
igyekeztek visszavezetni és a szerzetes rendekben az ősi fegyelmet
akarták megújítani.

A lelkipásztorkodás terén a zsinat valóban eszményképet állított
fel. Ez szinte napjainkig követendő példaképül szolgál, A legúiabb
törekvések is ennek a megvalósitását viszik közelebb a célhoz. A zsi
nat rendelkezései szerint az egyházmegye területén a püspök a fele
lős lelkipásztor, azért tartozik helyben lakni, egyházmegyéjét láto
gatni, zsinatot tartani, szemináriumok felállításával jól képzett, er
kölcsileg kifogástalan papságról gondoskodni. Ugyanígy a plébánia te
rűletén a plébános a kizárólagos lelkipásztor, tisztét személyesen kell
ellátnia. A prédikálás, hitoktatás, szeniségek kiszolgáltatása az ő fel
adata. A szerzetes rendekre vonatkozólag a zsinat elvetette a szer
zetesellenes törekvéseket, nem törölte el a régi rendeket, hanem meg
reformálta. A szerzeteseket a lelkipásztori működéstöl nem tiltotta
el, hanem ilyen irányú tevékenységükben őket is a l~lkipásztorkodás

hivatásszerű irányítójának, a püspöknek felügyelete alá helyezte.
A tridentinum eszményi célkitűzése azonban csak kis mártékben

valósult meg. Ugyanis kevés Borromeo Szent Károly és Szalézi Szent
Ferenc tipusú főpap akadt, aki valóban és elsősorban lelkipásztor
volt. Spanyol, francia, német földön és nálunk nagyobbrészt továbbra
is egyházfejedelmek, hivatalnokok maradtak a főpapok. Nálunk a tö
rök hódoltság is hozzáj árult ahhoz, bogy a bödolteági területen levő
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egyházmegyék föpapjai, mintho1{Y egyházmegyéjükbe nem mehettek,
rendszerint udvari hivatalt vállattak, de Keresztény Agost szász her
ceg győri püspök, majd esztergomi érsek nem az egyedüli, aki a 18.
sz. elején is távolból, helynökök útján intézte egyházmegyéje ügyeit.
A nagyobb javadalmú állásokat továbbra is a főnemesség, illetve a
nemesség sajátította ki magának. A győri káptalan tagjai a 18. sz-ben
általában még főnemesek voltak. csak a 19. sz.-ban akadt köztük több
polgári származású is. Az alsópapság nagy része a tridentinum után
is tudatlan volt, mivel a zsinatnak a papképzésre vonatkozó intézke
dései csak lassan mentek át az életbe. Nálunk Pázmány szorgalmaz
ta végrehajtásukat. de prímássága elején a nagy paphiány miatt még
meg kellett tűrnie a házas és konkubinus papokat is. Mindezek miatt
történt azután, hogy a zsinat rendelkezéseit a lelkipásztorkodás terén
nem az elsősorban arra hivatott vílMi papság hajtotta végre, hanem
az új és a megreformált régi szerzetes rendek. A lelkipásztorkodásban
igy a tridentinum eszménye helyett eIre kerültek a szerzetesek, és a
középkorban kialakult módszereiket és eszközeiket, mint a népmisz
sziót, lelkigyakorlatokat, búcsújárásokat, kongregációkat tovább fej
lesztették és működésükben ezeket alkalmazták. A szerzetes lelki
pásztori módszerek és eszközök elterjedésének kedvezett a korszel
lem is. A barokk korban a reneszánsz idején kialakult anthropooen
trikus világnézet nem tünt el, de a keresztény humanizmus formájában
Istenbe is belekapcsolódott. Az Egyházról való felfogásban is érez
hető az individualizmus hatása. Az Egyház jogi egységének tudata
tovább élt ugyan, de a kegyelmi jelleg háttérbe szorult, ezért a kö
zösségí élet a középkor végén kialakult és tovább fej lesztett egyesü
letekbe szorult, A barokk kor vallásos társulatai, mint a kongregációk
is ebben lelik mélyebb gyökerüket és egyben jelentőségüket is.

A barokk kor a maga megujhódott szellemével színte a földre
hozta az eget, hogy az égbe emelhesse az embert, ahogy azt a barokk
festményeken láthatjuk. Az. égbe emelkedéshez minden eszközt meg
ragadott: aszkézis, páthosz, teátrális kűlsöség mind ugyanazt a célt
szolgálta, A lelki feszültség maximumát követelték minden téren. A
hitéletnek a gótikához hasonló felvirágzása következett be. Azonban
a nagy feszültséget nem lehetett állandósítani. A 18. sz.-ban bekövet
kezett a visszahatás, ami a belső tartalom elsekélyesedésével járt és
így formalizmushoz vezetett. Másrészt a devotio moderna túlhajtása
következtében sok esetben a vallásos élet periferikus jelenségei, --
mint a búcsújárások, társulati szabályok megtartása. - kerültek a
főhelyre. Viszopt a szerzetes rendeknek a lelkipásztorkodásban való
túlságos előtérbe kerülése a világi papság kiképzésének javulásával
és ezzel együttjáró öntudatraébredésével a tridentinum elötti fesziilt
ség visszatérésével fenyegetett.

A felmerülö bajokon a felvilágosodás igyekezett segíteni. Ilyen
értelemben a janzenizmus, jozefinizmus és az egyházi felvilágosodás
hasonló törekvéseket mutat. Az egyházi felvilágosodás, ahogy ma lát
juk, tulajdonképen apológia kivánt lenni a racionalizmussal szemben.
Altalában helyesen állapította meg a fennálló bajokat. }óllátta, hogy
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a plébániákkal szemben előtérbe kerültek a kolostorok, a szentmísével
szemben tubottan szapórodtak a magánájtatosságok; az értelmes szép
istentisztelet követeléséve1 a későbbi liturgikus mozgalom számára
készítetfék elő a talajt; mél!is saját korukban müködésük inkább bom
lasztó, mint épitő hatással volt. Az Egyház ugyanis számukra első

sorban társadalmi, nevelő intézmény volt, nem pedig természetfeletti
közösséq. Az ember lehető legnagyobb földi boldogsáqát tartották
szem előtt. A plébániák számát nagy mértékben növelték, - gondol
junk II. József plébánia-alapításaira. - de a plébániákat is elsősorban

a fenti cél szolgálatába állították. A plébánosokat boldogságra ne
velő tanítókká tették. Ezeken a plébániákon keresztül a természet
feletti élet, a kegyelem világa csak igen gyéren szüremlett a lelkekbe.
A racionaIisan felfogott és csak társadalmi intézménynek, nem pe
dig kegyelmi közősségnek tekintett plébánia nem tudta összefogni a
híveket, ezért a felvilágosodás helyes törekvéseinek jó hatása csak
akkor érvényesülhetett, amikor a 19. sz.-ban bekövetkezett megújulás
következtében a vallásos élet elmélyült.

A 19. sz. első felében el kellett távolítani a Ielviláaosodés káros
következményeit. A század második felében nehéz küzdelme volt az
Egyháznak a Iiberalizmussal, és csak a század végén indulhatott el a
belső katolikus meguihódás, A felvilágosodás racionalizmusát vallási
téren nagyrészt a romantika számolta fel. Ez handsűlvozta az érze
lem jogát a vallási életben is. Felébresztette a vallási öntudatot és
az Egyházban uira élő, organikus szervezetet látott. A romantikusok
nagyra értékelték az Egyház művészi, kulturális, nevelői tevékenvsé
gé!. A hitoktatás módszerének fellesztése sokat köszönhet nekik. A
lelkipásztorkodás szervezetének tökéletesitése céliáből felosztották az
egyházmegyéket, nálunk 1804-ben a nanvkíterjedésü egri e~yházme

$!yét. Végeredményben a romantika mégis egyoldalú, érzelmes val
Iásossál!nak nyitott utat, ami a restauráció korának vallásossádára is
erősen hatott. A napóleoni háborúk után bekövetkezett restauráció. a
"szent szövefsél!" kora a trón és az oItár kapcsolatát újította fel. Mi
vel nemcsak politikai, hanem vallási téren sem tudott lénvenében úiat
nyujtani, azért a régi barokk formákat újította fel. Feléledtek a ba
rokk ájtatosságok. I. Ferenc már a 18. sz. vél!én kérte a pánát, ho~y

a nehéz, háborús időkre való tekintettel böjtöt és körmeneteket ren
deljen el országaiban. A jozefinizmus komolyabb felszámolása Ma
l!yarországon azonban csak az l8SS-ös konkordátummal indult meg.
A barokk formák szinte kízérölaaos uralma pedig er!észen a 19. 8Z.

végéig eltartott. A restaurációnak ez ll. reakciós iránvzata a lelki
pásztorkodás terén felmerűlö nehézségeket nem oldhatta meg, bár a
felvilágosodás egyoldalúsá!!át részben megszüntette.

A 19. sz. második felében a szellemi, gazcJtlsági és társadalmi
életben gyökeres fordulat következett be. Az 1870~es években ural
kod6vá lett a természettudományos világnézet. kialakultak a
poldári demokratikus államok, a rohamosan feiJödö kaoítalizmus
kialakftotta a nagYVárosokat és bennük a proletárok hatalmas töme-

.ga A liberális radikalizmus harcot inditott az Egyház politikai, tár-
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sadalmi és kulturális befolyásának visszaszorítására. A szekualrízá
előkkal az Egyháznak középkori eredetű anyagi alapja enyészett el.

Az Egyház először a liberális társadalmi szabadságelv alapján
védekezett. Híveit társadalmi-vallásos egyesületekbe szervezte. Kiala
kult a liberális kor "egyesületi katolicizmusa", amely nagy tömeg
megnyilvánulásokkal a katolikus öntudat felébresztésén fáradozott.
Legjellemzőbb formája ennek a Németországban keletkezett, de azután
az egész világon elterjedt, évenkinti katolikus nagygyűlés volt. Az
19OO-tól kezdve nálunk is megtartott katolikus nagygyűléseket Cser
noch János hercegprímás egyik beszédében jellemző módon a magyar
katolicizmus parlament jének nevezte. Az egyesületi katolicizmus ki
alakulásával a katolikus élet súlypontja a társadalmi tevékenységre
tevődött át. Jellemző a kor gondolkodására, hogy a 20. sz. elején
Molnár János többször hangoztatta beszédeiben, hogy a katolicizmus
sorsa a parlamentben dől el. Nálunk szinte egyedül Prohászka látta
világosan és tisztán, hogy az Egyház nem a vagyonban, nem a tár
sadalmi szervezkedésben, hanem a lelkekben van. Ma már a törté
netíró Hertling is megállapítja, hogy az úgynevezett egyesületi kato
licizmus sok erőt pazarolt el feleslegesen. Azonkívül nem a lényegre
tekintett, amikor a mechanikus tömegmegnyilvánulásokat az egyén
megszentelésénél fontosabbnak tartotta, amikor az öntudat Ielkelté
sét a kegyelmi élet elé helyezte. Mindezek alapján megállapíthatjuk,
hogy az egyesületi katolicizmus magában hordta az elsekélyesedés
csiráját.

Az első világháború után élénk vita folyt nálunk is arról, hogy
a "politikai", vagy a "hitbuzgalmi" katolicizmusé-e az elsőség. A
hangsúly fokozatosan az utóbbira tevődött át. Az Egyház így mind
inkább arra az útra lépett, melyet Krisztus jelölt ki számára: Isten
országa akart lenni itt a földön és erejét elsősorban nem külső szer
vezkedésben, hanem a lelkekben kereste és találta meg. A külső tá-

. masztékok végleges elvesztése után visszatért ahhoz az alaphoz, ami
örök lényege, a hívek lelki-kegyelmi közősségéhez, tehát oda, ahon
nan a középkorban bekövetkezett "elanyagiasodás" és az individua
lizmusegy időre némileg eltávolította. Ahol a régi formák még az
első világháború után is megmaradtak, mint nálunk is, legtöbbször
nem a hitéletet mozdították elő, hanem annak kárára voltak. Mihályfi
említi, ho~y sok falu hitetlenné válásának oka a párbér, legalábbis
annak régi formája. Prohászka már a 19. sz. végén sürgette az egy
hází vagyon korszerű felhasználását, később erre egész tervezetet
dolgozott ki. •

Más körülmények is segítették a fenti fejlődést. A természettu
dományok terén Planck fellépésével spirituálisabb irány bontakozott
ki. A kapitalizmus gazdasági és társadalmi rendjét egyre erősebben

döngette a szervezett munkásság ereje. Altalában a szélső individu
alizmussaI szemben a kollektív gondolkodás nyomult előtérbe. Mindez
szintén hozzájárult ahhoz, hogy a vallási életben a 13. sz.-ban hódító
útjára indult individuálizmus, a devotio moderna szintén válságba
került.
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A liturgikus mozgalom jelezte a kedvező változást. Az a vallási
élet középpontjába az áldozat szellemét állította és a vallási élet ten
gelyévé a szentmiseáldozatot telte. Ennek mélyebb megértését és egy
ben az áldozatba való bekapcsolódás t célozták a nemzeti nyelveken
megjelent misekönyvek. A missa solemnis helyett, mint arra Jungmann
rámutat, a missa lecta lett a kor szellemének megfelelő szentmise. A .
devotio modernának számos formája, (a Jézus Szive tisztelet, a szent
olvasó, a litániák) a 19-20. sz.-ban az Egyház részéről hivatalos el
ismerésben részesült és általánossá válik, moat már azonban nem szo
rithatja ki az ujra központi jellegűvé vált szentmisét. A liturgikus
mozgalom az ősegyház szelleméhez való visszatérésével nagyban hoz
zájáruIt ahhoz is, hogy az Egyházban elsősorban Krisztus misztikus
testét, kegyelmi közösséget. ne pedig merev, kűlsö jogi szervezetet
lássunk.

CS~NDf:LF:T

(Ka~ocsai Prokap Péternek)

A délutánba süppedt kerti asztal
magaslatán most ezerféle szín
táncol, s a váza felbillenni kéezii;
teli vÜ'ággal, mint egy furcsa rím.
A 2.öld lugas árnyán betóduló fény
jobbra-balra dobja a foltokat,
szép történelmi korszak zsong agyadban,
míg a darázs zümmögl'C tör utat

a levc('6bcn, aztán tiszta csend.
A tárrJyak sugarai hangosabban
ütnek sziven s a párás levegő

hullámzik halkan. Majdnem mozdulatlan
a csontJaidban szunnuadó idő ...
De níncs nyw}alom, lelkedből kiárad
a ezeretet. s boldog kalandra hív
csodálatns szépsége a világnak.

Cs anád Bélll

GYASZMENET
A márciusl eg oiuan szelíd még,
pedig nemrégen jajgató libák
kavarták fel báj'sonyos tiszta csendjét,
amint fáradt közönnyel húztak át

r.mpk.odt,a rajta, miut a t:mászmenet most
az utcán. Koszorúk és dis.~TUhák

között 1>onul a hoH dacos szemekkel,
mintha 71e/'1 is s(l)nálná önmagát.

Cs anád Béla
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HARSÁNYI LAJOS VERSEI

A FEHER SZOBOR

Nem bronz-lovas. Nem antik görög isten.
Nem had1Jezér, ki harcosoknak intsen.
Nem téren áll. Nem sárgalombú parkbail.
Nem 1'Ombolják le semmiféle harcban.

A fehér szobrot én magamban őrzöm.

(Örökre őrzöm, akkor is, ha ősz jön.)
Piros talapzaton: a szivem tetején áll.
Az arca szebb a négy arkangyalénál.
Isten remeke és remek li majd még.
Fehérebb, mint a tengeren a tajték.
Se nem arany, se nem ezüst, se csillám,
Vakít6bb, mint a júliusi villám.
Nincs napsugárból és nincs holdsugárból.
Isten ragyogta ki Örök-Magából,
Azért oly lángoló s leírhatatlan.
Előtte térdelek a hajnalpirkadatban.
A kormos este lábai előtt lel
Es elvegyülnék inkább ma a földdel,
Semhogy valaki egyszer összetör.1e
S én - elkárhozzam nélküle örökre.
,Minden remekmű: inas-munka hozzá
S ha Feidiász magát Zeuszt lehozná
Az Olimpuszr6l, ő is holtra válna,
Mert senkinek sincs földön olyan álma,
Mint nékem, ki e titkos szobrot őrzljm,

(Örökre őrzöm, akkor is, ha ősziöl',.)

A földgoly6val nem cserélném föl én
S ki hozzá nyúlna, hangtalan megölllém.

Dicséretét ajkam ÖTökre zengi.
Csak az enyém. Más nem láthatja senki
S csak én tÖThetném össze (kiilt aggyal,
Ha egy napon, villámMs, mennydörgés kozt
Elhagyna az ől'aflgyal.
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NYUGALOM A VIHARBAN

Akárhol éljek én már,
Akármi távol jedjen,
11z Djtima Thulén is
Örökre látsz te engem.
Me1't ős szemed azért van,
Hogy mindig rám vigyázzon
Es napsugár legyen e
Fekete jöldi gyászon.

Te látod éjjel-nappal minden gyenge léptemet
S ahogy te látsz, úgy látlak én is egyre tégedet.

Ha rám szakad nehéz csönd
A gyöngyszin tengerparton,
A te imádott hangod
Én ott is egyre hallom,
Mert dördiilése zengőbb,

Mint ezer bomba hangja.
Hangod a tiszta égbolt
Üueqkék: nagyharangja.

A szörnyű zürben bár a vén föld füle megreped,
A hangod hallom szüntelen a hörgő föld [elett.

Ha elpusztul a földről

Az ember-irgalom,
Akkor se hagyom abba
Ö1'Ök-biz6 dalom
És éjjel-nappal egyre
A te szerelmed zengem,
Mert ember vagyok s érzem,
Hogyan szeretsz te engem.

Nem engedem, hogya szemem keserű könny [ilriisss:«,
A nagy cstllár: az Égbolt - sohase törik össze.
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Kecskés Pál

KÉT EXISZTENCIALISTA ISTENKERESŐ

(KARL JASPERS ÉS GABRIEL MARCEL)

[aspers" eredetileg ideggyógyász volt s filozófiai műveiben is
észrevesszűk a lélekbúvár fürkésző tekintetét. Létátvilágító elemzése
rámutat arra, hogy lényünk tudatosítása során testünk révén fizikai
létünket fogjuk fel környezetével, azon túl rendelkezünk a tárgyakat
felfogó és rendező általános tudattal. eszméket alkotó szellem is
vagyunk, ezekkel tartozunk a világhoz. Ezeknek a Iétmegnyilvánulá
soknak a vizsgálata a különböző szaktudományok tárgya. Mindez
azonban nem meríti ki lényünket. Van "exisztenciánk:', amely mélyebb
léteredethez kapcsol bennünket. Legbensőbb mivoltunk megnyilvánu
lásai: az elégtelenség tudata az ember által elérhető tudás, a szel
lemi élet tekintetében, a feltétlenség önmaga alá rendelő hatalmának
élménye, az egység felé való szüntelen törekvés, valami megfogha
tatlan visszaemlékezés a világ előtti létre, s a halhatatlanság tudata
nem más alakban való továbbélés, hanem az időtlen megmaradás. és
továbbhatás értelmében. Az exisztenciális létmegnyilvánulások vizs
gálata a filozófia legmélyebbre hatoló tárgya. Igaz, hogy az ember
szeretne eltekinteni ettől a szédülettel fenyegető légkörtől, inkább
felejtkezne az érzékileg felfogható tárgyak világába; mégsem lehet
elutasítani exisztenciális létünk evilágon túljutni törekvő, transzcen
dens igényeit. A filozófiai belátás nem merően értelmi ismeret, ha
nem legigazibb lényünknek minden szervünkkel való megragadása. A
filozófiát éppen az különbözteti meg a szaktudományoktól, hogy míg
azok konkrét tárgyakra irányulnak, a filozófia sajátos iránya a
transzcendentáló gondolkodás. A filozófus számára azon a határon
lobban fel a fény, amelyen a pozitiv tudás embere számára már el
tünnek a tárgyak. Módszere, bár tudományos, jellege a határozott
tárgy eltűnésével mégis más, mínt a tudományos ismereté. Gondolat
menetei nem kényszerítők a véges tárgyakhoz tapadó elmékre. de
kényszerítő azokra, akik vele haladnak a határokon túl.

~ppen a legyőzhetetlen határokba ütközés teszi az embert filo
zófussá [asper szerint. Ilyenek a "határhelyzetek", amelyeket az em
ber nem szüntethet meg, de amelyeknél nem is nyugodhat meg, mert
a lét értelmének kérdését kíméletlen élességgel vetítik elénk. Ilyenek
nek tekinti a köztudat a halált és a szenvedést, a harcot és a bűnt.

A halál nem probléma, amíg tisztán természeti jelenségnek nézzűk.

De határhelyzetté válik, ha engem talál, illetve egy általam szeretett
embert. Ilyenkor tudatosul bennem, hogy olyan valamit kell vállal-

• K. Jaspers (sz. 1883) főmGvel: Psychologie der Weltanschauungen 1922. Philo
sophíe, 1832. Der pbüosophísche Glaube, 1948. G. Marcel (sz. 1888.) jelentősebb tilo
zótlal munkái: Journal metaphysíque, 1914-23. Etre et Avoír, 1935. Du Retus á
\'Invocatlon, 1940. Homo Viator, 1944. Existentlalisme chrétien, 1947, (FllozótlAjAnall::
hivei éltal adott ismertetése, Iil. Gllson bevezetésévet.)
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nom, amit nem akarok s aminek a vállalásával magamra maradok,
Nem kerülhetem ki a fájdalmat, de nem találok rá soha objektíve
megnyugtató magyarázatot. Felelet nélkül nehezedik rám az a kérdés
is, rniért nem kerülhető el az élet harc és erőszak nélkül való fenn
tartása? Akarom a lélek tisztaságát, de a világban tevékenykedve
és küzdve nem kerülhetem el a bűnt, ami erkölcsi életemet alapjá
ban rendíti meg. Minden határhelyzetben antinómíák, ellenmondások
nyílvánulnak, megtehetem. hogy a közönyös szenilélő tekintetével
igyekezzem rájuk nézni, de minden menekülési és elködösítő igyeke
zet mellett sem fogom az élet súlyos helyzeteit elkerülni. A határ
helyzetekben a világ fordított képet mutat: ami kétséget kizáró szi
lárdságnak tűnt fel, teljesen kérdésessé válik. A határhelyzetben el
veszti jelentöségét, semmivé foszlik az immanens, evilági lét.

A határhelyzet reménytelen magamramaradásában, az objektivál
ható világ eltűnésével válok exisztenciává, találok önmagamra. Mert
a világ megsemmisülésével. a Semmi mélyén - vallja Jaspers Heideg
gerrel ellentétben - tárul fel előttem a Lét, ami magamnak s egyál
talán minden létezőnek értelmet ad. Ez a világfeletti '"transzcendens"
lét nem valami tárgy, vagy eszme, hanem a határhelyzetben bennünket
megérintő abszolut Valóság. Felfogásához nem lehet lépésekben ha
ladva jutni, hirtelen ugrásszerűen találja az embert. Az emberi lét.
értelme miatt való aggódásunkat és a dacnak a velejáró kísértését a
lét rejtett isteni ösalapja iránti feltétel nélküli bizalom győzi le. Ez
az önátadás a hit: vállalása az életnek, ahogy számunkra adódik. Ez
a készség egyszersmind az exisztencia erejének bizonyul. A hitben
Jaspers meggyőződése szerint olyan erő nyilvánul meg, amelynek ere
detét nem lehet magából az emberből megmagyarázni.

Amint a transzcendens léthez csak a világból kiindulva lehet el
jutni, a tőle való érintettség sem jelenti a világtól való elfordulást.
Ellenkezőleg, a transzcendens lét visszatérést kíván a világhoz, amely
most már, létalapjában megragadva, megnyilvánulásaiban mint jel
irás, chiffre, a világba hatoló transzcendenciát fejezi ki, a véges létben
jelenlévő végtelenséget. Döntő jelentőségűvé lesz a transzcendens lét
ről való meggyőződés a cselekvés számára. A világ az adódó minden
kori helyzetben feltétlen kötelességet tudatosít, cselekvéseimben ön
magamat valósítom meg a transzcendens lét íeltétlenségétöl irányí
tottan.

Exisztenciánknak a véges léten túljutó transzcendenciában tör
ténő megvalósulásához Jaspers szerint a bölcselkedés csúcsát jelent6
"filozófiai hit" vezet el. Főtételei: Isten létezik, van feltétlen köve
telmény, a világ Isten és az exisztencia közt eltűnő valóság. A világ
feletti, transzcendens valóság Isten. Lényének meghatározása a hit
mély kűlőnbözöségeit eredményezi. Jaspers végérvényesnek tartja Is
ten léte értelmi bizonyításának Kant által adott kritikáját. "A bebizo
nyított Isten nem Isten l" Isten létéről valamiféle bizonyosság előfel

tétele, nem eredménye a Hlozöíálásnak. Az istenérvek szerinte nem
bizonyító erej üek, tisztán a már meglévő hit tudatosftására, elmélyí
tésére szolgálnak. Szintén nem ismeret, hanem transzcendens eredetű



a feltétlen kötelesség tudata cselekedeteink számára. A világ jelen
ségszerüsége alapvető belátása a filozófiai. gondolkodásnak. A világ
egészében nem közelíthető meg tudásunk számára, a reá vonatkozó
értékelések a részletből az egészre vont következtetések, más rész
letek elhanyagolásával. Csak a világ lezáratlanságáról való meggyő

ződés lehet helyes, mely állandó készséggel igyekezik a maga részé
ről résztvenni a világalakulásban. Ezzel jár Isten abszolut transz
cendenciájának tudata. A fogalmi gondolkodás számára "deus abscon
ditus" kiszámíthatatlanul közel jön az egyszeri szituációban, amelyet
csak a hit készűltsége ragadhat meg.

Szűkségesnek tartja Jaspers hangsúlyozni, hogya "filozófiai hir
tételei nem bizonyíthatók a véges tudás médjára. Igazságuk felfigye
léssel, a helyzetek felszólításával tudatosul, Nem a bizonyíthatóság a

.hit lényege, hanem az, hogy megragad s merek szerinte élni. Kialaku
lásánál döntő része van a szabadságunk korlát ját, az evilági lét bi
zonytalanságát átélő szerongásnak. Ez "az abszolut tudat" forduló
pontja, legyőzése a transzcendenciáig való felemelkedéssel a volta
képeni létet nyitja meg előttünk.

Ha az időnek, a történeti létnek a tapasztalata során alakul ki a
hit, felmerül a kérdés, van-e hatása a történeti vallás hitének a fi
lozófiai hitre? Jaspers elismeri, hogya Biblia vallási eszmevilága a
nyugati filozófia történeti alapja, hatása alól a filozófusok sem von
hatták ki magukat. Maga részéről a bibliai istenkép felemelő vonása
mellett mások fölött kritikát gyakorol. Jézus istenségát scm ismeri el.
Bírálata azonban nem kívánja a vallás jelentőségét kétségbevonni. El
ismeri, hogy a filozófia nem nyujthatja azt, amit a vallás ad az em
bernek, sőt a filozófia is nehezen tarthatja fenn magát, ha bizonyos
tartalmak nem élnek elevenen a vallási kőzősség tudatában. A filozó
fia, amely csak kevés emberre számíthat, nem veheti fel a versenyt a
vallási hagyomány társadalmi hatásával. be kell ismerni, hogy a
Biblia nem helyettesíthető más könyvvel. Mindazonáltal Jaspers ön
érzetesen ragaszkodik ama nézetéhez, hogy a tőmegeket irányító val
lási tekintély nem kötheti meg a filozófus szabadságát.

Jaspersnél közelebb áll a pozitiv valláshoz G. Marcell, akinek
gondolkodását felismerhetően a vallásos ihlet sugalmazza. Érdekes
élete alakulása. Hitetlen környezetben nőtt fel, hosszú fontolgatás
után, negyven éves korában keresztelkedett meg. De már jóval ko
rábban érdekelte a vallásos élet, érdemesnek tartotta komoly meg
figyelését. Leküzdhetetlenül a keresztény gondolatvilág hatása alá
kerülve, voltaképpen hitének igazolására lesz Iilozófussá. Gondolko
dásának stílusa exisztenciálista, amelyet önálló módon alakít ki. A
filozofálás eme formájának választására drámaíró és zeneszerző mü
vészi egyéniségének is része van. Ennek tulajdonítható, hogy a hit
igazolásánál Marcel a tartalommal szemben előnyben részesíti a sze
mélyi élményt. A vallásos hit élményében egy egyén a végtelen Sze
méllyel való kapcsolatában éli át legbensőségesebben önmaga sze
mély-voltát. Az emberi személy fejlődése valami meghitt, szeretettel-
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jes baráti kapcsolatban homályos képe az isteni személy reánk gya
korolt, egyéniségünket fejlesztő hatásának.

De ha a hit ily személyes élmény, igazolható-e mások előtt?

Marcel felelete: nem igazolható a racionalista filozófia hagyományos
mődszereivel, mely egyetemes jellegű, objektív kritériumot kíván a
tudományos igazoláshoz. A hit túlhaladja, transzcendentálja ezt a
mértéket. A tudományos igazolás tárgyát kűlönböző megfigyelők azo
nosnak találhatják s ezen az alapon felállítható egy személytelen jel
legű objektív megállapítás. A vallásos tapasztalat azonban egyéni,
amelyet mindenki csak a maga helyén, egyéni helyzetében tehet, he
lyét nem foglalhatja el éppúgy valaki más, mint egy természeti jelen
ség megfigyelésénél. S a megfigyelés tárgya, Isten sem tehető más
tárgyhoz hasonlóan mindenki számára hozzáférhetővé,mert Isten, mint
a hit tárgya nem elvont eszme, vagy norma, hanem élő, személyes
valóság, aki minden hívővel egyetlen és eredeti viszonyban áll. Min
denkinek a hite a saját egyéni, másnak át nem adható tulajdona.

Ez nem jelenti azt, hogy a hit semmikép sem igazolható. Hiszen
a hívő ragaszkodik hítének igazságához, igényt tart arra, hogy azt
mások tiszteletben tartsák. Az igazolás kérdését az embervolt "exisz
tenciális" értelme oldja meg Marcel számára. Kiindulva az élet ama
nem mindennapi tapasztalatából, amikor az ellentétek elsímulnak ben
nünk s kiegyensúlyozottan fogjuk fel énünk belső egységét, bírálja
a racionalizmus általánosító kcpleteit, amelyek az embert funkciók
mechanikus halmazaként magyarázzák, vagy a társadalmi élet ter
mékének fogják fel s elszemélytelenítik a gondolkodást, ami által
képtelenné teszik arra, hogy feleletet adjon a legmélyebb emberi
problémákra. Az ember legigazibb lényét énjének személyi egységé
oen fogja fel, mely az egyéni rendeltetés Istentől súgalt vallásos ak
tusában tudatosul. A "személy" nem sztatikus értelmű létet. hanem
dinamikus jelentésű felszólitást jelent. Nem a gondolkodás révén
valósul meg a személyiség, a gondolkodás tárgya közös más alanyok
kal, hanem választással, a kötelesség szabad vállalásával. Az ember
szabadsága azonban nem a racionalizmus autonomisztikus értelmű bir
toka. hanem Isten adománya, a vallási aktusban elismerern teljes füg
getlenségemet a tökéletesen független és szabad isteni hatalomtól.
Az emberi szabadság a részesedés viszonyában áll az isteni szabad
sághoz, a kettő egymáshoz való viszonya a kereszténység középponti
misztériuma.

Fontos szerep jut Marcel ontológiájában a "részesedés" gondola
tának. Ha önéletemet meg akarom határozni, nem azonosithatom ma
gam testemmel. éntudatom tiltakozik ezen állítás ellen, de nem ta
gadhatom le testem énemhez tartozását sem. Testem és énem se nem
különváltan, se nem egymásba vegyülve létezik, a kettő közt a része
sedés nem objektiválható viszonya áll fenn. Testem révén érintkezem
a külvilággal, de a hozzá való kapcsolat épp oly titokzatos, mint a
testhez való viszony. Viszonyban állok más emberekkel is, de ennek
módjáról sincs tudományos ismeret. A társas érintkezésben részese
dem másokban s mások részesednek bennem. Létem megtestesült sze-
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mély, aki exisztenciáját a világhoz és Istenhez való kapcsolatban fog
ja fel. A.z "ex-sistencia" önmagából kilépő, kifelé törekvő mozgást
jelent, exisztenciánk a világgal, másokkal s főképp Istennel való érint
kezésben bontakozik ki. A személviségnek Istenhez való viszonyban
történő kiteljesedése az abszolut kőzéppont, amelyhez kapcsolódik
Marcelnél minden egyéb tétel.

Szerinte Istenhez csak a személyes kapcsolat vezethet el. A vi
lágban tapasztalható oksági összefüggésre való hivatkozás mechaaísz
tikus magyarázat, de Istennek nem tulajdonítható, szabadságát meg
szüntető oki hatás. Az ilyen jellegű bizonyítás Istent tárggyá teszi
s mint ilyenről tesz különböző állításokat, melyek nem hozzák &'oz
zánk közelebb, inkább a káoszba merítik alakját. Istenhez csak sze
mélyes szituációmból kiindulva juthatok el annak meggondolásával.
hogy konkrét helyzetem nem mint vak szükségszerüség nehezedik
rám, hanem a személyes Abszolutumból jövő felszólítás szabadságom
hoz.

A hit legmélyebb indítéka az emberi léleknek kiegészűlés, sze
retet utáni vágya. Emberek közti viszonyban is a hit lelki közösséget
teremt. Akinek igazán hiszek - vallja Marcel - átadom magamat
s őt magamhoz tartozónak tekintem, kölcsönösen egymás jelenlété
ben élünk, egymásénak tudjuk magunkat. E viszony tiszta lelkisége
a megpróbáltatásban igazolódik be s különösen a szeretett szeDtély
halálával, mely nem tépi szét a lelki kapcsolatot, a halott lelki je
lenlétével tovább is irányíthatja életemet. Minden hitnek éltető eleme
a hűség, az egymásban való megbízhatóság. Bizonyos, hogy az em
berek közti viszonyban fájdalmas csalódásnak van ez kitéve. Csak
Istenben nem csalódhatom, aki tiszta szeretet. A hit aktusa bizalom
teljes, feltétlen önátadást kíván, leghőbb vágya, hogy Isten jelenlété
ben éljen s a vele való kapcsolat révén egyre bensőségesebben része
süljön szeretetében. Minél inkább mélyül el a lélekben a vallásos hit,
annál inkább tudatosul tárgyának transzcendenciája, világfölöttisége.
Ha a hívő eredetileg a hitet Istenhez intézett szölításnak tartotta,
fejlettebb fokon már úgy tapasztalja, hogy a hit Isten felelete hoz
zá, aki hitében megerősíti. A hit készségessé teszi mások iránt is.
Nem az emberi szeretet romjain épül fel az istenhit, hanem ez a biz
tosítéka az emberek iránti hűségnek is. A hűség és szeretet minden
heroikus megnyilvánulása az istenhitből ered, kellő tudatosítás híjján
is belőle táplálkozik.

Mínthogy Isten létéről csak személyes kapcsolattal győződhetem

meg, a hagyományos istenérvek közül az "ontológiai érvet" helyezi
Marcel előtérbe. Azonban exisztencialista formájában nem az Isten
fogalmára, hanem Isten jelenlétére való hivatkozást tartalmazza. Az
abszolut Te-nek való megnyiltság és önátadás önmagammal ajándékoz
meg, általa válok személlyé. Ha az abszolut Te-ben kételkedem, ÖD
magamban kételkednék, tagadásával magamat tagadnám. A hiTő ma
~atartás Marcel véleménye szerint nem függ egy bizonyos vallási for
mától, de elismeri, hogy a keresztény tan a hitnek transzcendens iga
zolást s végtelen világosságot ad. A hozzánk hasonlóan testet 61tött
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Krisztus magával ragad Istenhez, az Egyház az evangélium hirdetésé
vel s az Eucharisztia kiszolgáltatásával közvetíti Isten jelenlétét.

Csak a személyes tapasztalat figyelembevételével dönthető el a
hit igazolhatóságának a kérdése. A hitetlen hasonló tapasztalat hiá
nyában tagadja a hívő Isten létét valló állítását, az általa tagadott
Isten és a hívő által vallott Isten között csak a névben van megegye-

- zés, nem a valóságban. A hitetlen számára Isten egy vitatott tárgy,
a hívő számára az abszolut Te, ki nem tehető vita tárgyává. Isten
csak a vele folytatott párbeszédben érhető el segítségül hívásban és
az imában. Hívő és hitetlen közt hiányzik a közös alap, amelyet meg
lehetne vitatni. Lehetséges, hogya krítikus tekintet illúziónak tartja
a hívő Istennek tulaj donított kapcsolatát. Erre Marcel azzal vála
szol; lehetséges valami esetleges dologban csalódni, ha valóságát
összetévesztem a róla alkotott eszmémÍneI. Am Istenhez való viszo
nyom a legteljesebb lét-állítás, amelynek tartaimát nem a képzeleti
teremtés igénye hozza létre, hanem egyre világosabb felismerése a
tőle való függésnek. Istennel való egyesülésem létemnek az alapja,
mely mindent átfog. "Hinni" nem valamire vonatkoztatott, hanem egy
"Te"-re, egy személyfölötti valóságra vonatkozó állítás, aki minden
tényhez idézhető, minden ítélethez felhívható.

Végeredményben a hit igazolását a mindennapi élet bizonyságté
tele, a "témoignage" adja. A hívő életével tanúskodik egy lényről,
akivel találkozott s akinek a szólítása döntő hatással van életére. En
nek a lénynek a jelenléte nyomja a hűség bélyegét életére, megpró
báltatások, kétségek, a rossz tapasztalata ellenére is. A megpróbál
tatás nem zavarja meg a hívőt, a hit ténye homályon át szűrödik,

Istent nem mutatja meg színről-színre, de jelenlétét állandóan érez
teti. A. hit nem kíván magábazárkózást, nyitva áll a hívőkkel való szel
lemi közösségre s felszólítás a hitetlenhez az önreflexióra.

Kétségtelenül elismerést érdemel a törekvés, amely igyekszik a
transzcendens valósághoz eljutni, a nemes szándék, amely az ember
nek a mulandó léten túlhaladó hivatását tudatossá tenni törekedik.
Jaspers vagy Marcel filozófiájában az emberi gondolkodás ősi meg
győzödései elevenednek fel eredeti, egyéni formában. A kritikus te
kintetet épp e gondolkodásmód különös volta lepi meg. Felvetődik

elötte a kérdés, vajjon a transzcendens valósághoz csak a "filozófiai
hit" egyéni módján lehetséges-e eljutni? Az exisztencialisták filozó
fusoknak tartják magukat, így nem utasíthat ják el a gondolkodás
részéről módszerükkel szemben jelentkező nehézséget. Sőt vallási
oldalról is indokolt a kérdés felvetése, hiszen az Egyház dogmatikus
tanítása szerint Isten a természetes ész világánál is megismerhető a
teremtett világból, léte észszerűen bizonyítható. Ha Jaspers, Marcel
elutasítják az észbeli, racionális bizonyítás lehetőségét saz irraci
onalizmus útját járják, ebben felismerhetően az a meggyőződés ve
zeti öket, hogy az ismeret értelmezését illetőleg csak a pozitivizmus
és a racionalizmus közt van választás, de egyik sem juthat túl az
immanens világ körén. A pozitivizmus megreked a jelenségek megál
lapításánál és ősszegezésénél, a racionalizmus egyetemleges katégő-

129



riáival nem éri el a konkrét, reális valóságot, nem képes az ember
exisztenciális igényeit kielégíteni. Ha még ehhez a fenomenalizmus
is hozzájárul, amelyet Jaspers követ, a vílág mint jelenség oldódik fel
tudatunkban, akkor megértjük, hogy nem nyílik lehetőség az imma
nens léten való túljutáshoz.

Van azonban olyan ismeretelmélet is, amely az érzékileg adott
valóságból kiindulva állandóan a reális valóság vonalán haladva, ké
pes eljutni a transzcendens léthez. Ez az útja a keresztény gondol
kodás történetében kialakult skolasztikus ismeretelméletnek, ennek
tanítását Aquinói Szent Tamás öntötte klasszikus formába s ez
a modern kritika előtt is képes magát igazolni. Ez a magyarázat az
emberileg lehetséges ismeretet az érzéki tapasztalatból eredezteti, an
nak a tárgyán az értelem felismeri az egyetemes, lényeges mozza
natot, amelynek konkrét valósulása az érzékelhető egyedi dolog. El
vetve a szubjektiv idealizmus értelmezését, amely csak tudatunk je
lenségeit ismeri el, de nem tartja megismerhetőnekazok objektív lét
alapját, a reális tapasztalat alapján álló ismeretelmélet a fogalomban
kifejeződő egyetemes létmozzanatban, a lényegben azt a létalapot is
meri meg, amely a konkrét jelenség miségét meghatározza, azzal lét
beni összefüggésben, vonatkozásban áll. A meghatározó lényegi moz
zanat magasabb létfokon áll, mint érzéki meghatározott ja, de valósága
nem vonható kétségbe, hacsak a jelenségek valóságát s a bennük
megállapítható megegyező, lényeges mozzanatot nem vonjuk kétség
be. A létbeni összefüggések további nyomozása során feltárulnak a lét
legegyetemesebb határozmányai, a kategóriák.

A lét egyre tágabb köre, végtelen perspektívái nyílnak meg a ku
tató elme előtt. De a lét végtelenségével együtt a határok is tudato
sulnak. Egy bizonyos dolog a sokféle lehetőség közül bizonyos módú
meghatározottságot mutat, egyéb lehetőség kizárásával. S határokra,
korlátokra bukkan az ember akarata is, amelyet a jónak a vágya in
dít cselekvésre. Ez a vágy teljes kielégülését nem kaphatja meg a
véges javak világában, abban csak ideig-óráig nyugodhat meg. S az
embert megdöbbenti a rossz elkövetése, amikor ráeszmél, hogy kielé
gülés és létgyarapodás helyett, amelyre vágyott, emberségében meg
fogyatkozott.

Kétségtelen, hogyahatárhelyzetek alkalmasak a transzcendens
valóság irányában való továbbjutáshoz, mert gondolkodásra késztet
nek a lét bennük megnyilvánuló korlátainak eredete felől. Ez annál
is inkább izgatja az oknyomozó gondolkodást, mert az értelem és az
akarat egyaránt fogékonya lét végtelen lehetőségel iránt, s a korlát,
a meshatározottság eredetét csak olyan valóságban sejti, amely a
lét teljességével bir s amelytől minden egyéb létező meghatározott
ságát, létének mértékét és módját kapja. Azonban a transzcendens
Valóság megragadására, a kegyelmi sugallattól eltekintve nem bízhat
ja magát az ember az előreláthatatlan pillanatra, amelyben ugrás-, fel
villanásszerűen tudatosul annak léte, hanem a logikus oknyomozásra
kényszerül. Mi sem mutatja jobban atomizmus valőságérzékét, mint
az ontológiai istenérvvel szemben nyilvánuló tartózkodása. Követke-
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zetesen emberi megismerésünknek az érzéki világhoz való kötöttségé
hez vallja, hogy Isten létének bizonyításánál csak a tapasztalati va
lóságban, a fizikai világban, az emberi lélekben, az erkölcsi tudatban.
a történeti létben megnyilvánuló hatásokból következtetve teszünk ele
get a logikai követelményeknek.
. De éppen ez a logika nincs az exisztencialisták tetszésére. Né
zetük szerint a logikai érvelés Istenről csak valami homályos fogal
mat nyuj that, de nem mutatja meg a valóságos, élő Istent, akivel az
ember exisztenciális kapcsolatba juthat. Kétségtelen, hogy bármiféle
gondolatművelet eredményét a lélektani beállítottság is befolyásolja.
Más hatással lesz Isten létének bizonyítása arra, aki az egész érve
lésben csak logikai tornát lát s más arra, akit az istenkeresés vágya
vezet. Ettől eltekintve a logikai bizonyításnak megvan az a vitán felül
álló előnye, hogy áttöri a szubjektív tudat korlátait s tárgyi, objek
tív értékű megállapításhoz segít. A tapasztalati létben nyilvánvaló
esetlegességre. változásra, célratőrésre, az abszolut értékekkel szem
ben fennJlló kötőttségre és kötelezettségre való hivatkozás a tények
alapján keresi a kielégítö magyarázatot, a gondolkodásunkon és a
valóságon egyaránt uralkodó törvényszerűség alapján, amely szerínt
minden ténynek, valóságnak van elégséges oka. Ha az okság elvét
nem szűkítjűkmeg a fizikai hatás körére, hanem elismerjük a lét egész
körére vonatkozó érvényét, olyan logikai apparátussal dolgozunk,
amely az immanencia köréből átvezet a transzcendens valóságba.

Természetesen eme müveletnél számolnunk kell az emberi érte
lem lehetőségeível. Az emberi léleknek a testhez kötöttsége, értel
münknek az érzéki valóságtól elszakíthatatlan kapcsolata mellett, ará
nyos fogalmat csak az érzéki tapasztalatunk körébe eső dolgokról
szerezhetünk. Isten azonban nem érzéki tapasztalat tárgya. A tapasz
talat világában mutatkozó hatások alapján alkotott istenfogalom soha
sem lehet kimerítő, inkább csak menközelltí, mintsem közvetlenül
megraaadja Istent. A reá vonatkozó állításaink jelentős részét taga
dás révén, a tapasztalati világban mutatkozó végesség, esetlegesség
tagadásával alakítjuk ki, s a tökéletességet is hasonlíthatatlanul ma
gasabb fokban kell állítanunk az abszolut Valóra, mint.a véges vi
lágban tapasztalható lénvekről. A fogalomalkotás ilyen lehetősége

magyarázza azt az áthatolhatatlan homályt, amely a bizonyosság tu
data mellett is Isten lényét körülveszi, amelyet Jaspers kiemel s amely
a misztikusok nyelvén is emlegetett "tudós tudatlanság".

Isten értelmi bizonvitásának szűkséaessége azonban nem csök
kenti a hozzá vezető úton az akarat jelentöségét sem. Nvilvánvaló
ez abból, hogy az akarat szorosabb el!yesülésbe jut tárgyával, mint
az értelem. mert míl! az értelem a tárgyat mint magával szembenál
lót szemléli, az akarat mal!áévá teszt. egyesül vele, birásával gazda
godik. Ennek tudatában nem becsülhetjük le az emberi akaratban
nyilvánuló vágyat a legfőbb Tó után, amelyet az istenkeresésben nem
csak Szent Agoston emel ki, akihez közel áll Marcel gondolkodása,
de az Agostonnál erősebben intellektualista beállítottságú Szent Tamás
is méltányolja, aki a boldogság természetes vágyában az istenkeresés
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erőteljes rugóját találja, sőt Isten létének valami homályos megsej
tését pillantja meg abban. Azonban ez a vágy önmagában általa
nos célirányulást jelez, tárgya keresésében el is tévedhet. Igazi tár
gyához csak Isten értelmi megismerésével jut el. A megismeréshez
fűződik az Istennel való szeretetteljes egyesülés.

Amig az ember a kűlvilágban merül el, önmaga elvesztésének a
veszedelme fenyegeti. Bár Isten megismeréséhez a kűlvilágböl kaphat
inditást, mindazonáltal Isten tényleges ismerete akkor születik meg
lélekben, amikor a döntő lépést megtette az ímmanencia világából a
transzcendens valóságba: felismeri a véges dolgokon felülálló abszo
lut Végtelenséget, a töredékes léttel szemben álló feltétlen Léttel
[ességet. Isten nem ez, vagy az, nem a tapasztalati lét valamelyik
részének, tényének felsőbbfokú megvalósulésa. hanem a minden létka
tegórián felül álló Valóság, a Lét. S midőn az ember szellemi erőinek,

értelmének és akaratának összpontositásával, énjének teljes össze
szedettségével Isten létét megérintette, e tevékenységét kisérő öntu
dat arra is ráeszmélteti, hogy voltakép Azt találta meg, aki legkö
zelebb áll önmagához. Nem azonosithatja önmagával, végességének.

_ léte korlátainak tudata nem engedi azt meg. De az értelem a véges~

ség világa felé emelkedő erejében s az akarat végtelenbe feszülő vá-
gyában az ember oly képességeknek ébred tudatára, amelyek önéle
tének is legmélyebb értelmét tárják fel. Az értelem szellemi fényében
az örök Értelem világosságának rávetödő fénye, az akarat szabadsá
gában, teremtő erejében, a szabadon teremtő Akarat szabadságában
ereje, benne kielégűlő legmélyebb vágyában az ember igazi boldogsá
gának tárgya tudatosul. Szellemi képességeiben fogja fel az ember
legközvetlenebbül a "részesedés" tényét, a transzcendens valóságnak
az immanencia világában megnyilvánuló jelenlétét. A "részesedés"
emberi nyelven próbálkozó megsejtése az immanens és transzcendens
lét lényeges kűlönbsége mellett is, az immanencia világának a transz
cendens világtól való gyökeres fügl!ésének. Ennek a tudatositásában,.
az abszolut "TE"-vel való szembenállásban az ember "én"-je, szel
lemiségében megalapozott személy-volta minden más tapasztalatnál
világosabban tudatosul. Ebben a világosságban az ember hivatását
Istentől kapott rendeltetésnek ismeri fel. Ebben az értelemben mond
hatjuk, hogya transzcendens léthez való felemelkedés az emberi
exísztencía megvalósulásét, kiteljesedését jelenti.

Isten megismerése az ismeretszerzés sajátszerű mődja, Istennel
szemben nem úgy állunk, mint az érzéki vílág valamely tárgyával
szemben, amelyre ráhúzunk valami fogalmat s elrendezzük meglévö
tudásunk tárházában. Isten csak megsejteti a világ dolgaiban létét,
de önmaga felette áll a vílágnak, Minden út, amely túljut a véges,
mulandó világon, elvezet hozzá. Róla való tudásunkat megcsonki
tani akár kizárólag az érzésre, akár kizárólag a gondolkodásra való
ráhagyatkozás. Kiváltságos pillanatok megllletődöttsége s az értelem
kutató munkája, kegyelmi érintés és jószándékú törekvés együttesen
közreműködnek Isten lényének megragadásánál, életünknek életébe
való bekapcsolódásánál, mint az a keresztény gondolkodás kiemelkedő

korszakaiban misztika és teológia összhangjában megnyilvánul.
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'EMLÉKEZ.ÉS BARTÓK BÉLÁRÓL
Irta Temesváry János

E kis írásnak nem "szakmai" méltatás, inkább emlékezés a célja.
Kevésbé ismert és ismeretlen adatokkal akar hozzájárulni Bartók - az
-ember - teljesebb megísmeréséhez, egy apró mozaikdarabot hozzátenni
portréjához, mert minden új szín hasznosan segíti elő, hogy őt még
jobban szeressük. Azt szeretném megmutatni, hogyan hatott reám és a
hozzám hasonlóakra egy olyan géniusz, mint Bartók, ki ma már, mint
a Parnasszus lakója, tiszta és hűvös ragyogásban áll előttünk. A Gond
viselés nagy ajándéka, hogy őt elindulásától a teljes elismeréséig ritka
közelbőlláthattam, mint 30 éven át harcos igehirdetője a magyar mu
zsika "hős"-korának, melynek vezére ő volt és Kodály.

Ez év születésének 75., halálának 10. és első önálló szerzőí estjének
45. éve. Az évfordulók jó alkalom értékelésére. Magyarország általa lépett
be a muzsika kultúrvilágába, nála nyilvánul meg először a magyar zenei
lélek európai fokon. Liszt a német romantikának és általában az "új"
zenének volt a harcosa. Erkel nyugati technikájú zenéjében beletűzdel

kortársaitól (Bihari, stb.) ellesett sajátságokat, nemzetiségi és magyarnak
képzelt (verbunkós, csárdás) elemeket, de ezek nem vegyülnek még ösz
sze. Minden igazi művészí alkotás kora atmoszférájának sűrített kivetí
tése. Az alkotó igazi nagyságát, [elentőségét csak úgy mérhetjük le, ha
ismerjük a leort, látjuk a környezetet, melyben azok születtek. Az utolsó
70 év - technikai síkon - nagyobb változást hozott életünkbe, mint az
előtt századok sora. A kiegyezés utáni hosszú időszak a civilizáció mel
lett a kultúra fejlődését is Iehetővé tette. A magyarság ébred zsibbadt
ságából, új életerő, új alkotókedv, új törekvések szállják meg. Afővá

ros rohamosan magyarosedik. Idegen származásúak, ha nem is tudnak
magyarul "beszélni", érezni annál inkább. Magyaros ruhát, szakállt vi
selnek. Akarnak magyarul, vagy amit annak hisznek, írni. De a "tulipán"
korban még a jelvény is osztrák gyártmány volt. - A századvégi "nem
zeti" áramlat az ifjú Bartókot is eléri. "Magyar nótáv-kat ír. (Őszi szellő,

stb.) Csodálatos belső megérzéssel. de ezek még a kollektív magyar faji
lélek ösztönös rezonanciája, Később a parasztMg muzsíkájában talál meg
olyan ősi elemeket, miket az elmult századok érintetlenül hagytak. Ekkör
a magyar parasztság lelkisége telíti meg, mely később kibővül, tarkább,
-színesebb lesz a különféle nemzetiségeink zenei anyagával! Végül saját,
felszabadult hangján a már felszívódott tájszólással beszél, de továbbra
is benne élnek a népi, primitiv érzések.

Pozsonyban, mint Erkel fiának, Lászlónak tanítványa, alkalma nyí
lott kamarazenei gyakorlatra. Ez kihat egész életére, mínden egyes al
kotói periódusa - akár Beethovennél - egy-egy vonósnégyesében krís
tályosodík ki. A század elején a művelt polgári családok társadalmi érint
kezését kedélyes és emelkedett hangulatú, rendszeres időközben tartott
"házi"-zenélés teszi ünneppé. Itt találkoztak az "öregek" a fiatalokkal,
1degen és idegenből hazatérő vendégművészek friss, másfajta levegőt·

hoznak magukkal, elhintik igényesebb zenei kultúra magvát. Felébred a
külföldi nagyok iránti érdeklődés. Ifjú zeneszerzők bontogatják szár
nyaikat, az új irányzat a francia "renaissance nationale"-iához hasonlóan,
egyet jelentett az egyoldalú német műveltségtőlí elfordulással és a saját
~,ósi" keresésével. Budapest kezd jelentékeny, önálló karakterű állomása
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lenni a nemzetközi zenének, de a közönségtörzs és az átlagzenész. aki
német iskolán nevelkedett, erősen konzervativ maradt ízlésében. a fölü
letes kultúrájú publikum csak szórakozni akart, nem igényelt tőle is
elmélyedést követelő zenét. Főtápláléka a kultúrált ízléstől távoleső cigá
nyos modorban, cimbalmon, zongorán játszott városi műdal. Némelyiké
ben lehetett megkapó érzelmi tényező, mulatság és lelkesedést fokozó
hatás, de a müvészet rendeltetése több. Beethoven irja: "nincs magaszto
sabb dolog, mint a többi embereknél közelebb jutni Istenhez és árasztani
az Istenség sugarait az emberiségre."

Bartókot személyesen 1909 nyarán ismertem meg a már· akkor vi
lághírű, 16 éves "csodagyermek" Vecsey Ferenc nyaralójában Fenyő

házán, kinek berlini mesterei tanácsolták, hogy a rendkívüli technikai
adottságai következtében természetes hegedű-i.vírtuóz''most már zeneileg
is fejlessze magát, amire a legjobb út a kamarazene, elsősorban a
vonósnégyes műfaj irodalmának megismerése, mert minden nagy mes
ter (Wagnert és Lisztet kivéve) ezen át tárja fel magát legmélyebben.
Igy kaptam én, akkor 18 éves, Hubaynál művészképzőt végző ifjú meg
hívást tőle egy nyaralásra, hogy mint nagy tanáraim (Popper, Herzfeld,
stb.) rnagánszórakozásukat szolgáló együtteseikben gyakori kisegítő, az
átélteket számára is átadjam. Rövid ideig Bartók is ott volt, mint Vecsey
partnere. közös turnélukat előkészítendő zongoraművész és kisérő. Hírből

már jól ismertem. Hiszen olyan sikerek álltak már mögötte, mint a
"Kossuth" szimfónia, amit 1904-ben mutatott be a budapesti filharmóniai
társaság. Ismeretes volt a nagysikerű bemutatást megelőző botrány, rní
kor a próbán több zenekari tag "sztráik"-ot jelentett be a Gotterhalte
"kifigurázása" míatt. "Jó osztrák hazafiak a magyar királyi opera fa
gottístái" - írja az Egyetértés. Hallottam többi rnűvéről is. Ezek mind
- jellemzően az akkori magyar zenei állapotokra - külfötdön kerüttek
bemutatásra: Hezedűszonáta (Bécs) rapszódia zongora- és zenekarra (Pá
rís), új ,.scherzo" (ennek előkészületlen budapesti előadását letíltta),
I. szvit. (Bécsben; Budapesten csak négy évvel később, akkor is töredé
kesen, teljes előadásban csak 1929 l-ben).

Tízéves korkülönbség fiataloknál nagyon sok. A vidékről alig felke
rült ifjú és a sikerekben gazdag, 28 éves felnőtt, - kiről érezni kellett,
hogy nagy "valaki" - köati távolság és a belőle áradó magányos zár
kózottság légköre nehézzé tette a hozzá közeledést. Csak amikor műveit

zongórázta vagy együtt muzsikáltunk, omlottak le az elválasztó falak.
Első impresszióimat később sem kellett módosítanom, ezek csak elmé
lyültek, amikor szerenesés lehettem, mint 30 éven át minden vonósné
gyesének bemutatója, gyakrabban együtt lehetni vele. Megjelenése sze
rény, de öntudatos, külső-belső tísztaságot sugárzó légies soványsága
régi klastromok aszkéta lakóját idézte. Közép, de arányos termet. Borot
vált arc, fiatalosan őszes. Aranyrojtos nyakkendője egyúttal világnéze
tének szimbóluma. Szeme - a lélek tükre - csodálkozó, okos gyermeké,
a ,.cantata profana" csodaszarvasának mintája lehetne. Orra nemes sza
bású, finom. Szépmetszésű ajkán kedves mcsoly. Gesztustalan beszéde
szöhangsúlyoktól alig árnyalt, de tudott acélos keménységű lenni. Igy az

" első ebédnél. Az öreg Vecsey papa kissé "arisztokratitisz"-ben szenvedett,
beszélgetése csöpögött a Habsburg-loyalítástól, előkelőségtől. Bartók. ki
"szuhafői" predikátumát sohasem használta (apjánál is csak a gyász
jelentésében szerepelt) felpattant és tőle szokatlanul hosszú "forradalmi"
magyarérzésű beszédet tartott a "Népszavá"-ból vett idézetekkel. Nála a

.művész és az ember tökéletesen fedte egymást. Felelősségérzet, őszinte,
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komoly magatartás, meg nem alkuvás semmi kérdésben. Zenéjének jel
mondata lehetne: "egymásért, testvéri szolídarításban", Vállalja a dol
gokat teljes súlyukban, nem menekül korának többi szerzőjéhez hason
lóan "érzelgősségbe". nem vonul "elefántcsont-toronyba".

Bartók és kongéníális társa, Kodály elhatározták, hogy egy-egy ön
álló, bemutatkozó szerzői estet rendeznek. Ez meg is történt (1910. márc,
17-én Kodály, máre. 19-én Bartók est), ha nem is egészen könnyen. Mű
veik teljesen újszerű szelleme nemcsak a szokott régitől, hanem a má
sok által keresett utaktól is eltért, amit a régin nevelt "szaktárs" nehe
zebben érthetett meg, mint a "kulturátlan" vidék (pl. Jászberény, Maros
vásárhely), ahová még az évben elvíttük műveíket. Ott érezték: ez li
zene nem keresett, önkényes, csinált, hanem egyszerűen "más" mint a
megszekett. Magukénak vallották és közelebbinek, mint a késői Beethoven
négyeseit. Az "öregek" nemcsak a művekből áradó új szellem míatt uta
sították vissza eljátszásukat, mely óriási erőfeszítést követelt a repró
dukálóktól és a hallgatótól egyaránt, pedig hit nélkül semmi sem lehet
meggyőző, hanem az eddig hallatlan fokú, újfajta technikai nehézségek
miatt is, melyek leküzdéséhez sem idejük, sem kedvük nem volt. De
reám és társaimra: Waldbauer, Molnár, Kerpely-re e művek elemen
táris erővel hatottak. Életünket tettük fel az új "ige" hirdetésére, az új
ember érzelmeinek hangokban való megjelenítésére. Hozzánk hasonlóan
sok barátunk, főleg Eötvös-kollegista, határozta el, hogy lehetőségeik

hez mérten elősegíti a bemutatkozások sikerét és fizető közönséget to
boroz az anyagi deficit elkerülésére. A Váci-utcai és dunaparti korzókon
jegy vásárlására képesnek feltételezett dámák hátamögött, hirdető pla
kátok előtt egymásközt fennhangon tárgyalták a küszöbönálló társadalmi
szenzációt, amelyen ott kell lennie mindenkinek, aki művelt széplélek.
Az első Bartók est így az új zeneakadémiában zsúfolt teremben lett
megtartva. Műsora volt: I. Vonósnégyes, zongoradarabok és a zongora
ötös, egy régebbi műve, amit 1904-ben a Prill vonósnégyes mutatott be
Bécsben. Erről írja Bartók: "az előadás a mű nehézségei miatt komoly
veszedelemben forgott, de azért valahogy meglett... az utolsó tételben
kétszer is majdnem szétmentünk." De a kritika megállapítja: "szinte mín
dent elemésztő tűz lobog hangjaiból ... e merész és démoni fokozások
ból néhányat a konzervativ fül idegenül érezhetett... de eredeti, még
tisztázásra szoruló tehetség "Sturm und Drang" periodusából... sehol
sem tagadja meg nacionalis eredetét. sőt az utolsó tétel Adagíoia és uj
jongó csárdás ritmusa Liszt némely rapszódlájára emlékeztet". Buda
pesten a Orünfeld-Bürger vonósnégyes hirdette előadását, mely az utolsó
percben elmaradt. "Grünfeldék nem tudták megtanulni ötösömet" ; de a
pesti kritika akkori mentalitására jellemző, hogy az estről megírja: "ma
egy zongoraötöset játszották, abban is megszólal az ő erős magyar szíve
és széleskörű tudása is. A közönség zajos tetszéssel honorálta az érde
kes, hangulatos, ötletes művet és a pompás előadást is".

1905-ben Bartók pályázik a párisi Rubinstein díjra. Erről ezt irja:
"a quintettre kijelentették röviden és határozottan, hogy nem tanulhat
ják meg, mert ennyi idejük nincs". E mű úgy hatott reám, mint a vil
lámcsapás. Itt kaptam azt, amit vártam és lázasan kerestem, az "új" vilá
got, amit ösztönösen sejtettem és éreztem. Értettem is, mert gyökere még
a századvégi hagyományok és a középosztály nótatipusából táplálkozott,
még nem volt "paraszti" a frazelógiája. Nem "egy" bizonyos népdalt fo
tografál, nem idealizált néprajzi kiállítás. Az "egész" népdal lelke, szer
kezete, rejtett törvényszerűségei váltak vérévé. ösztönösen e kincset bir-
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tokolta. Akár Adynál, földszag és nyugati parfőm keverődése. Évezredes
magyar lelkiség arculata: dacos, hetyke vidámság, groteszk kacaj, dé
moni ösztönök pogány barbársága, fanyar és zord, férfias, de mindig
szemérmes lírai ellágyulas. A nyugati zene megértője. de nem utánzója.
Bekapcsolódik az adottba, de kötik a maga szígorű belső törvényei,
tudja, hogy kultúra csak úgy építhető, ha a szabadság önként megköti
magát erkölcsi parancsokkal. Csodálatos dallamok kultúrált feldolgozása,
új, vad, lüktető hangszínek, ritmusok tobzódása, külső zsinórzat és suj
tásokban ugyan magyaros, de belsőleg tökéletes a magyar lelki teljes
ség már e művében, Nem tudtam megérteni, miért "nehéz" megértése.
- Bartók nem szerette régebbi műveí előadását az újak rovására. A
Gregusa díjat élesen visszautasítja, mert az ötösét és I. szvitjét - sze
rinte túlhaladott műveit akarták vele kitüntetni. 25 éves évfordulónkkor
kényszerítettük, hogy az első est rnűsorát változatlanul ismételjük meg.
Ma látom, neki volt igaza. Az ötös stílusának megtartása nála zsákutca,
de azért kár, hogy máig kiadatlan, ezen keresztül könnyebb lenne ké
sői műveit megérteni és fiatal szerzőink előtt új ösvényeket. lehetősé

geket nyitni, hiszen nem csak egy út vezet Rómába.
Túlbőven irtam az ötösről, de szükségesnek láttam, hogy ezt az el

feledett művet emlékezetbe idézzem. Sajnos - ez alkalommal) a szűk
terjedelem miatt - nem térhetek ki részletesen az egész bemutató est

~ lefolyására. Különben is ismeretesebb a lelkes pro és botrányos contra
hangulat, mely tettlegességig fajult a hívők és az ellenzők között. A zon
goradarabok és az I. vonósnégyes az egész világon régen elismert. Grey,
Wellesz rajongó kritikái és Romain Rolland előadásai a párisi Sorbonne
on a modern magyar zenéről, melyet együttesem illusztrált, megállapít
ják, hogy Bartók művészete korszakalkotó, "első igazi haladás" Beethoven
négyesel óta. "Gregorián levegőt egyesít az ősi ötfokú hangrendszerrel.
mely már nem ismer földrajzi határokat, nemzeti különbségeket". Zá
radékul csak egy ugyanakkor a "Pesti Hirlap"-ban megjelent "kritiká"
ból idézek: "Bartók ma meghallgatott műveinek végighallgatása után
egy vágy, egy leküzdhetetlen óhajtás támadt bennünk: aszpirint, aszpi
rint! Mert ennek a muzsikának az a sajátszerű hatása, hogy hatalmas
fejfájást okoz, kimeríti, meggyötri a hallgatot, de az előadót, a közre
működőt is... Bartókról reméljük, hogy visszatér a művészí szépnek
egyedül boldogító vallásához . . . akárhány morfinista, hasisevő vagy
ópiumot szívó már kigyógyult végzetes szenvedélyéből, a rútnak imádá
sából . .. ha nem, siratnók e rendkívüli tehetség elkallódását ... sajnál
nók ifjúságunkat is, melynek kiképzése a mai Bartóknak gendratra van
bízva" ...

Láthatni e pár sorból, mílyen szellemmel kellett megküzdenie Bartók
Bélának, s azoknak, akik az ő úttörő zenéje mellett kiálltak. De "rend
kívüli tehetsége" még ezek között a viszonyok között sem "kallódott el";
az ifjúság pedig, melvet a "Pesti Hirlap» kritíkusa annyira sajnált, ma
boldogan nevelődik Bartók és Kodály magyar zenéjén.
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SIMON JOBBÁGY TÖRTÉNETE
Irta Sinkó Ferenc

Halk délelőtti szellő tétovázott a réti füvek között. Olyan gyenge
volt, hogy nem tudott megbirkózni a napsugárral, mely egyre sűrűbben

ömlött alá a felhőtlen égről. Az Ipoly csendesen és lustán nyújtózkodott
a topolyfák árnyékában. Csak a nádas harsogott a rét végében.

- Miféle madarak ezek, amelyek errefelé hangoskódnak ? - kér
dezte Achmed, a fényes ábrázatú nógrádi basa kethudája, azaz segéd
tisztje.

Szelim, a Palánkról kiküldött lovas csapat parancsnoka, köpött egyet
a tarka virágok felé.

- Semmi sem olyan itt, mint tisztességes igazhitű országban! Ma
gam is elhallgatom ezeket a nádasokat, valahányszor dolgom akad e kö
rül az alattomos pocsolya körül. Nem ének ez, jámbor Achmed s nem
madarak ezek! Hallgasd csak! Most ajtót nyikorogtat egy elátkozott
lélek ... ! Most meg ezüst kalapáccsal gyémántüllőn penget egy másik ...
S figyeld azt a harmadikat: mintha megrakott szekér kattogna-kettégne
és nyekeregne köves úton. Dzsinek ezek! Az igazhívő elbódul, utánuk
megy, mert azt hiszi, emberi hangok, valóban ezüst cseng ott bent. És
belefui a sárba ...

Achmed elgondolkozott. A lovak patája puhán dobbant a pázsitos
úton. Szelim dohogva folytatta:

- Nézd ezt az Allah-átka folyót! Nem sokkal nagyobb most, mint
egy patak. Maguk a gyaurok csúfolják, hogy nyáron egy szamár kiissza
belőle a vizet. De látnád csak tavasszal! Tengerré válik tőle a széles'
Völgy ... Gonosz itt minden! Nem hiába, hogy ott beljebb, azon a he
lyen, amelyet most nem látsz, a hunti szakadékban a hegy kihányta
magából az ördög zápfogát.

Achmed csudálkozva és hitetlenkedve fordult Szelim felé:
- Valóság? Vagy csak afféle dajkamese, amit az itteni gyaurok

szoktak kitalálni?
Szelim olyan hangosan válaszolt, hogy a lovasok mínd odafigyeltek:
- Magam láttam, ezzel a két szememmel! S megkérdezheted az

igazhitű vitézek bármelyikét.
- Bizony, jámbor Achmed - szólt közbe a rnögöttük pltroszkáló

első lovas. - Mi kísértük a szekeret, amelyen Palánkra vitték az ördög
fogát.

Achmed borzongva hordozta körül a tekintetét a völgyön és a két
oldalt emelkedő hegyeken. Sűrű erdők ereszkedtek alá rajtuk, néhol a
folyót körülvevő rétek széléig. Szelim diadalmasan pillantott rá és foly-
tatta .

- Bent a hegyek között Drégely mögött van egy hely, ahol egy
szer leUlt egy sátán. Ott maradt a két talpa meg az ülepe nyoma ... Azt
is magam szemével láttam. Sőt meg is mértem ! A lába nyoma huszon
négy hüvelyknyí hosszú.

- Akkor legalább is két öl magasnak kellett lennie a hozzá tartozó
ördögnek! - állapította meg Achmed némi számolás után.

- Három volt, jó Achmed ! - vitatta Szelim. - Annyira számítot
tuk ki a nemes béggel !
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A segédtíszt a fejét ingatta csudálkozásában.
- Azért mondom én, hogy itt minden lehetséges I - folytatta Sze

lim. - Erről a népről, amely errefelé lakik, mindent elhiszek I Példásan
kell őket büntetni, mert csak így lehet a kutyákat visszartasztani, hogy
az ördög segítségével legyilkolják a legjobb vitézeinket.

A segédtiszt bólogatott. Az út fúzfák és bokrok közé kanyarodott.
Szelim megtörölte a homlokát és nagyot fujt:

- Itt vagyunk!
Az egyik bokros bozót mögül lovas török vitéz rúgtatott elő s üdvö

zölte újonnan érkezett bajtársait. s fölöttesét.
- Nem történt semmi újabb? - kérdezte Szelim. - Nem láttatok

semmi gyanúsat ?
- Semmit az ég világon, vitéz Szelim ! - válaszolt a lovas. - Nem

járt erre egyetlen gyaur sem.
A csapat tovább lovagolt. A bokrok mögött húzódó tísztáson négy

török lovas álldogált. Szelim rájuk mutatott:
- Mihelyt felfedeztem, hogy megölték szegény Abdár bajtársunkat.

a nagyságos nógrádi basa kedves vitézét, rögtön őröket állítottam mel
léje, nehogy agyaurok ellopják, vagy máshová hurcolják.

A csapat besietett a tisztásra. Az emberek Ieugráltak lovaikról és
körülállták a meggyilkolt vitézt. Az egyik őr kitakarta az arcát.

- Befödtük, hogy a legyek rá ne szálljanak I - mondotta magya
rázólag.

A halott hanyatt hevert a fűben. Szája nyitva, az utolsó kiáltás me
revedett meg rajta. Szemét elfelejtették lezárni. Felfelé nézett üres te
kintetével, szálló felhők után kutatva, hogy üzenjen velük messze Anató
Iiába, ahol ősz atyja és ráncosarcu anyja várja. Az ég azonban vakító
'kék volt. Csak egy csillagformájú kék virág hajolt föléje, mintha nézni
akarná magát a megtört szemek tavában. A halk szellőben meg-megin
gatta fejét, mint a bánkódó menyasszony kedvese holtteste fölött.

- Ki ölhette meg? - kérdezte a segédtíszt,
Szelim egészen betakarta a halottat.
- Mellette vannak a fegyverei. A tarsolyában ott a pénze.,. Arany

pénz! Császár katonája nem lehetett, aki megölte, mert akkor kirabolta
volna. Csakis szerelem miatt történhetett halála. Mindig mondtam, hogy
Abdárnak az okozza egyszer a vesztét. Vagy az, hogy úgy szereti a basa
Szép volt és bátor, mint Rusztem ...

Achmed lehajolt és alaposan szemügyre vette a halottat. És hosz
szan elgondolkozott.

- Bölcsen beszélsz, bátor Szelim ! - helyeselt aztán hivatali hang
hordozással. - Ahogy így magam előtt látom szegényt, magam is úgy
gondolom, itt kell keresni a gyilkost a közelben... Urunk, a bölcs nóg
rádi basa - Allah hosszabbítsa meg életét! - azt a parancsot adta ne
kem, az ő ábrázata visszfényének, hogy amely falu határában fekszik a
halott, ott kell a keresést megkezdeni. Vegye körül a csapat a nyomo
rultak fészkét és zárjon el minden kiutat, hogy egyetlen kutya meg ne
szökhessen. Mi pedig, bátor Szelim, veled lovagoljunk be a faluba és je
lentsük ki az ebek előtt, hogy amennyiben ki nem szolgáltatják a gyil
kost, sorba állítjuk őket és közülük minden tizediket, legyen az akár
asszony vagy gyerek, kivégezzük. Ha pedig kiadják a gyilkost, vigyük be
a nógrádi várba, hagyott ó annak módja szerint kivallathassa cinkosai
felől és karóba húzathassa
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A harcosok némán hallgatták szavait. Annyi felindulást sem keltett
bennük a parancs, mintha nyulat vadászni vitték volna őket.

- A halottal mí történjék? - kérdezte Szelírn.
- Temessétek el, ahogy igazhitűt illik!
Szelim bólintott, majd intett. Két harcos odalépett a halotthoz, má

sik kettő kötelekből és vászonból készült hordágyat szedett elő. Belerak
ták a testet, rákötözték az egyik teherhordó ló hátára és elindultak vele
vissza Drégely felé.

A többiek némán nézték őket, amíg csak a bokrok el nem takarták
a távozék lándzsái hegyén a zászlócskákat is.

Achmed törte meg a csendet:
- Megtudtátok-e már, melyik falu határában történt a gyilkosság?
Szelim kinyujtott kézzel mutatott a távolba.
- Ezében itt!
- Mi a neve? kérdezte a segédtíszt,
- Tesmag.
A fűzfákon és a bokrokon túl alacsony domb hasalt a folyóra. Né

hány rongyostetejű szalmafedeles kunyhó kuporgott a peremén. A gör
nyedt szalmatetők felett egy csonka torony búsongott.

Szelim elvigyorodott:
- Legjobbkor megyünk rájuk!
- Miért?
- ünnepük van. Mind bent kucorognak a faluban. A csonka torony

alatt. Istenükhöz óbégatnak.
- Papjuk van-e?
- Nincs.
A csapat lóra szállt és elindult a falu felé. Az ünnepi ég selymes

kékjét egy makula pára se szennyezte. Egyetlen öklömnyi felhő úszott
messze a palásti dombok tetején. A nap egyre forróbban tűzött.

A folY9 mocsaras ingoványaíban, a mozdulatlan nádasban, fáradha
tatlanul pengette ezüst kalapácsát az igazhitűeket csalogató láthatatlan
dzsin.

*

A csapat eljutott a falu végére, anélkül, hogy észrevették volna.
Egyetlen kósza ebbel találkoztak az úton. Amint megpillantotta a tur
bános, marcona harcosokat, behúzta a farkát és nekiszegte a torkát a
kék égnek. Mielőtt azonban fe1üvölthetett volna, nyilvessző szisszent a
füvek felett. A kutya átszegezett torokkal hányta-vetette magát, hang
nem jött ki szájából.

Szelim némán, puszta kézmozdulatokkal osztogatta parancsait. A
csapat nagyobb része a legszélső háznál letért az útról, s jobbról-balról
láncot alkotva körülvette a falut. A harcosok leakasztották nyakukból
ijjukat, kifeszítették és megpengették húrját. Szelim figyelt és Várt,
amíg nem jelentették, hogy a legtávolabbi lovas is helyén áll s most már
senki ki nem szökhet a szalmatetők közül. Akkor intett a vele maradt
lovasoknak. Beügettek a házak közé.

A lészakerítéses udvarokból se kukkantott feléjük senki. Eljutottak
a templomig, anélkül, hogy emberrel találkoztak volna. Szelim felnézett
a toronyra, nincs-e tetejében fegyveres ember, aki árthatna nekik. De
nem volt senki ott sem. A kopott romladozó falakon csak néhol fehér
lettnémi mész. A templom ajtót vette ezután szemügyre. Alacsony volt
és boltozatos: barlangbejárat. A harcosok szidkozódtak.
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-'- Azért készítik szűk, alacsonyra bejárataikat - magyarázta Sze
lim Achmednek - hogy lovon ne mehessen be rajta az igazhitű har
'Cos. Mérgelödnek is vítézeím, valahányszor ilyen helyre kell behatolniuk.

Az alacsony ajt6n keresztül egyre zengett az ének:

- Itt vagy Jézus, én elhittem,
Szent szód után bátran mentem ...

A két vezető török hallgatott és az ajtónyílást nézte. A harcosok
némán figyelték őket, mikor adják a parancsot a további tennivalók
végett. A torony körül méhek muzsikáltak. Az éneksz6 csendesen és ál
hatátosan szállt az ajtón át, nem akart vége szakadni. Szelim várt egy
kis ideig. De hirtelen elfogyott a türelme. Intett, két lovas leszállt és
kivont karddal, balkezükben ostorral, odalépett az ajtóhoz. Egyszerre
csattantott ostorával mind a kettő. Egy 16 felhorkant. Az énekszó meg
szakadt, csak néhány öreg hang nyekergett tovább. Aztán azok is elhall
gattak.

A lovasok beordítottak az ajtón:
- Kifelé! Ebek!
Egyetlen hang nem válaszolt belülről, Az ajtóban egy szálas férfi

alak tünt feL
- Mit akartok? - kérdezte.
Az egyik lovas felemelte korbácsát, hogy végigvágjon rajta. Achmed

azonban leintette.
- Te vagy a falu előljárója? - kérdezte magyarul a férfihez for-

-dulva,
- Igen vitéz uram! Mit óhajtasz?
Achmed szelíden, dallamos hangon felelte:
- Falutok határában meggyilkoltak egy igazhitű harcost. A nagy-

-ságos nógrádi basa parancsára, ha ki nem adjátok a gyilkost addig, amíg
a nap eléri az ég legmagasabb pontját, sorbaállítunk benneteket, s mín
-den tizediket megölünk. legyen az akár férfi, akár nő, vagy akár tegnap
született csecsszopó.

A férfi megtántorodott és megfogódzott a falszögletben.
- Nagyságos vitéz uram! - szólt tikkadt hangon. - Miért gondo

lod, hogy miközöttünk van a gyilkos?
Achmed vállat vont.
- Addig tizedeljük a környéket, amíg önként nem jelentkezik, aki

a gaztettet elkövette.
A bíró ujból felelni akart. De Szelim intett: két felől megragadták

-és félre hurcolták őt. Üjabb lovasok szálltak le és korbáccsal, karddal
egymás után tűntek el a templomajtóban. Bent egy gyerek felsikított, asz
szenyí jajszó hasított a csöndbe. A nyílásban megjelent az első falubeli,
majd a többi. A férfiak sápadtan, lehajtott fővel, az asszonyok jajongva
-és szidkozódva jöttek, a gyerekek pedig reszketve és szepegve. A har
cosok mindnyáját odaterelték a bíró mellé. Achmed megint a bíróhoz
fordult.

- Mondd el nekik, amit veled közöltem.
Minden szem a lehajtott fővel álló férfi felé fordult.
- Mit akarnak velünk ezek az átkozottak? - kérdezte az egyik

menyecske.
A bíró komoran válaszolt:
- Rajtunk keresik valamiféle török katona gyilkosát. Azt mond

ták, hogy ha délig elő nem kerítjük, megtizedelik a falut.
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Dermedt csönd szakadt a harcosok gyűrűjében álló tömegre.
- Még csecsszopónak sem irgalmaznak! - hörögte a bíró a rémült

némaságban.
Az egyik menyecske összekulcsolta a két kezét és homlokához

emelte.
- Minek is szült az anyám? ! Minek is imádkozni az Istenhez -,

aki ilyeneket eltűr?.. Mért nem nyílik meg az az átkozott föld, aki
hordozza ezeket a kegyetleneket ! ...

S mint mikor gátat szakít a víz, megindult a jajszó és a szídalom
a többi asszony ajkán is. A gyerekek velük sikoltoztak. A férfiak komo
ran hallgattak. A foglyok is, meg a fogolytartók is. A déli napsütésben
kókadtan lógott a kis zászlócska a vitézek lándzsáján. A vén torony tű

nődve bámult a messzeségbe, a hegyek felé, amelyeknek ormán egyked
vűen zúgták dalukat a zöld erdők.

•
A férfiak között, akik a bíró körül lehajtott fővel bámultak a földre.

ott állt Simon is. Jobbágy volt Simon, mint a többiek körülötte. A vá
szon inge alatt puposra görnyedt a háta, két lába vastagra dagadt, mint
két mozsár. Vörös, gyulladt szemével pislogott, mert bántotta a fény,
seszínű bajusza rálőgott az ajkára, újjai vastagon és csonkán rneredez
tek elő nagy kezefejéből: mintha vén fa gyökerei lettek volna.

Hetvennyolc esztendős volt ebben az esztendőben Simon jobbágy.
Még Mátyás király alatt született. Azóta, hogy kezébe tudta venni a
szerszámot, egyfolytában szolgált, katonáskodott és robotolt különféle
uraknak. Az imént bent a templomban az egyik török katona nyaka közé
vágott ostorával. Azóta egyre azon gondolkozott, hogy ugyan járt-e erre
felé katona népség, amelyik meg nem verte ? !

- Vén szamár! - mondta magában. - Lehet, hogy mire felér a
nap a delelőjére, levágnak, mint egy barmot. f:s te azon gondolkozol.
hogy mint volt!

Ilyen volt Simon jobbágy világ életében! Mikor először húzták de
resre, az ispán majd megpukkadt mérgében, mert egy kevés, de annyit
se mukkant a bot alatt. A deres lukas volt s keresztül látott rajta a
földre. Lent, a porban hangya cipekedett egy nagy kenyérmorzsával. Si
mon úgy elbámult a nyomorult kis állat bírkózásán, hogy nem is érezte
az ütéseket a farán.

- Nekem tán meghalni is könnyebb, mint másnak! - dörmögte..
míg a síránkozó asszonyokat és gyerekeket nézte.

Vén szive, amelyet elnyűtt a sok munka meg a szenvedés, nagyot
dobbant.

. .. Mi lenne, ha ... ?
Meghökkent a gondolattól, végig se merte magában mondani.
- Még úgy csak; csak ! . .. - motyogott. - Ha egyszerre keresztül

döfik lándzsával az embert! .. , De ha sokáig kínozzák! ! ?
Megrázkódott ... Az asszonyok azonban, mintha csak neki szólnának,

még keservesebb rívásba és jajgatásba kezdtek. Simon vén szívébe most
más érzés lopakodott. Eleinte észrevétlenül, de aztán egyre erősebben saj
gott és bizsergett benne.

- O szegény ártatlanok! - nyögte. - Hát igazán nem lehet más
képp rajtatok segíteni?!

Körülnézett, feleletet várva. Nézte a törököket, amint kőábrázattaf

hallgatták a sírást, a férfiakat maga körül, vfv6dva és tépelődve. Aztán
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41 vén toronyra tekintett. Olyan volt az most, mint egy öreg munkában
megdagadt ujj, amelyik rámutat odafent a kékselyem rétre. Isten sze
gényke bárányainak legelőjére.

Megköszörülte a torkát és megmozdult:
- Emberek!
A hang rekedten reccsent ki a torkán. A férfiak közül néhányan

rátekintettek.
- Halljátok! Asszonyok! - kiáltott most már hangosan.
Azok is abbahagyták a rívást és feléje tekintettek.
- En elvállalom ! -
Mint mikor nehéz nagy kő gördült a vizbe, úgy hullt Simon szava

a hallgatásba. Az emberek először fel se tudták fogni az értelmét: el
gondolkoztak. Legelőször felesége döbbent rá, mit mond. Feljajdult:

- Simon! Elhagyott az eszed? ! ... Uram Jézus! Ne hallgassatok rá.
Nincs észnél !

Az öreg rátekintett és leintette:
- Hagyd csak. Nagyon is jól tudom, mit cselekszem. Hátha éppen

te rád is rádesne a sor !
Az asszony reszketni kezdett. Megtántorodott és eldőlt. Simon meg

csóválta a fejét. Megint régi emlék árnyéka hullt gondolataira: mikor
elvitték minden igáját s magát fogta be az eke elé. Akkor az asszony
tartotta az eke szarvát. És akkor is eldőlt a barázdában a nagy erőlkö
déstől.

- Szegény öreg párom! - mormolta magában. - Mindenből ki-
veszed a fele részt ...

Kihúzta magát, aztán vastag, dagadt lábaival oda lépett Achmed elé.
- Nagy uram! Hagyjátok ezeket! Én elvállalom azt a gyilkosságot.
Achmed megütközve mérte végig a megtört. hajlott hátú jobbágyot.
- Te? - kérdezte csodálkozva.
A lovasok mérgesen pillantottak össze. Ilyen szamárságot. Nyilván

való, hogy hazudik az öreg. Szelim azonban közbeszólt:
- Ha ő mondja, nyilván nem hazudik. Tudja, hogy a halálát jelenti.
- De ki hiszi el, hogy ez a nyomorult ölte meg a vitéz és talpig

felfegyverzett harcost ? !
Szelim elvigyerodott.
- Bizonyosan cinkosai voltak. Majd vall a kínpadon. Bízzátok rám!
Achmed végighúzta ruhája ujját a homlokán. Megint gondolkozott.
- Jól van! Legyen így! - mondotta végül. - Bíró! Adj kocsit

és lovakat, hogy a basa elé vihessük ezt az embert.
Simon jobbágy megmozdult:
- Nagy uram! En már megcsináltam a koporsórnat is. Engedd meg,

'hogy azt is feltegyék a szekérre... Es engedd, hogy elbúcsúztassanak,
ahogy a halottat szokás,

Szelim mérgesen le akarta hurrantani, Achmed azonban bólintott:
- Legyen meg a kívánságod... Bíró, adjátok meg neki a végtisz

tességet! Ezek pedig hadd menjenek haza! - mutatott az asszonyokra
és gyerekekre.

Nem mozdult helyéről senki. A bíró kénytelen volt parancsot adni.
Odafordult Simon legöregebb fiához.

- András! Menj haza. Fogjatok be ... Igaz! Nektek csak egy lova
tok van. Másiknak fogjátok be az enyémet ... Ne ellenkezzél András!
Légy olyan bátor, mint apád ! ... Az asszonyok meg a gyerekek miatt ...
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András lehajtott fejjel tántorgott tova. Vele ment néhány férfi is.
Az asszonyok meg az öreg jobbágy feleségét élesztgették.

Simon megborzongott:
- Fáradt vagyok! - mondotta inkább magának.
- űlj le, Simon jobbágy! - bíztatta Achmed.
Az öreg odavánszorgott a torony tövébe. Leült, nekitámasztotta te

jét a falnak és lehunyta gyulladt öreg szemeit.
Csak akkor tekintett fel, mikor a szekér megállt a templom előtt

a koporsóval. Hagyta, hogy felsegítsék és feltegyék az ülésbe, amelyet a
kocsi farában készítettek neki.

- Simon! - sikoltozott felesége.
Az asszonyok mind egyszerre reázokogtak. Belebámult a nyitott ko

porsóba, mely ott ásított a lába alatt a szekér aljában. Egy asszony
beszaladt a templomba és egy nyaláb virággal tért vissza. Rászórta öreg
dagadt lábaira. Utána a többiek is szerteszéledtek és mire fordultak,
ami virág a környékben csak nyilt, mínd ott virított nyalábjukban. És
mind odaszórták a szekérre.

Simon pedig csak nézett maga elé mozdulatlanul, ahogy egy ha
lotthoz illő. Akkor se mozdult egyetlen vonás sem az arcán. mikor az
öreg kántor, aki most a papot is helyettesítette, rázendített a búcsúz
tatóra:

- Elmegyek az sírban, gyászos sötét boltban ...
Sorjában elbúcsúztatta mindenkitől Simont a vén kántor. Elsősorban

a feleségétől, aztán gyerekeitől és onokáitól, majd az egész nemzetség
től és az egész falutól. Aztán szenteltvizet hoztak a templomból, s roz
maringgallyat mártva belé, meghintették vele az öreget, a koporsóját és
a szekeret.

- Uram! ha úgy tetszik, indulhattok - szólt végül a bíró Achmed
nek. Csak hadd kísérhessük el legalább a temetőig !

Achmed egész idő alatt tűnődve nézte a vén [obbágyot, a népet, aztán
a harcosokat Szelimmel az élükön. Most szórakozottan bólintott és jelt
adott az indulásra. Mikor a szekér megmozdult, a nép rnögéíe sorakozott.
Elől a nemzetség az eleven holt félhalott özvegyét vonszolva, utána a
falu apraja nagyja, ahogy temetéseken szokás. Fent a toronyban pe
dig megszélalt a harang.

És amíg a nép dallamosan, ahogy halott után járva szokás, rnon
dotta az üdvözlégyet, énekelt a harang Simonnak. A7.okr61 a napokról
dalolt. amikor a rozmaring, amivel most megszentelték, még a sűvege

mellett virított.
•

A nap leszállóban volt, mikor Nógrád elé ért a szekér. Simon ká
bultan tekintett körül. Gyorsan jöttek, Achmed sürgette őket, felrázta
a gyomrát a rossz út. Émelygés markolta a torkát, feje zúgott és minden
porcikájá sargott. A félelmet sem érezte. úgy eltörődött.

Annál jobban reszketett András. Mikor két lovas odalépett a sze
kérhez és leemelték anlát, keresűsézében keresztül harapta a szája szélét.

- Isten áldja édesapám! - hörögte, rníg az öreget felcipelték egy
lépcsőn.

Folyosókon siettek végig Simonnal, hol egész sötétben, hol meg vi
lágoson. Egy ajtót kitártak előtte és letették egy kockaköves padlóra.
Térdre nyomták. Hunvorozva nézett körül. Mécsesek loboatak, hatalmas
boltozat öblösödött feje fölött. Szeme némileg megszokta fényt és a ho-
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mályt s szemügyre vette azokat is, akik körülötte álltak. Egyik oldalán
Achmed magasodott, a másik oldalon Szelim. Mőgöttük még néhány ka
tona, meg egy hatalmas, tagbaszakadt alak, kivont pallossal. Először eresz
kedett rá a félelem.

- Ez a hóhér! - gondolta.
Ismét Áehmedre siklott tekintete. Az mereven és mozdulatlanul fi

gyelt előre. O is arrafelé fordította szemét.
Egy kis ember ült szemben egy fal mellett nagy vánkos tetején. Ba

jusza ugyanúgy lelógott, mint Simoné, pofacsontja is ugyanúgy kiállt.
Fején azonban selyem turbán villogott a sok mécses fényében. Ot fi
gyelte a kis ember, Simont.

- Biztosan ez a basa! - suhant át a gondolat Simon elméjén.
A basa, hogy Simon tekintete ráesett, megmozdult. Előre hajolt és

megszélalt. Magyarul az is:
- Te rühös eb! A lélek félig kilóg belőled' És te ölted volna

meg az én híres és kedves vitézemet? !
- Nem öltem én meg nagy jó uram, senkit.
A kis ember ordítva ugrott fel.
- Akkor miért vállaltad magadra? - Áehmedre nézett. - Az én

szamár hivatalnokaimat becsaphatod, de engem nem... Miért vállaltad
magadra? ! Beszélj, te kutya!

Simon lelkében most olyan békesség ömlött szerte, hogy minden fé
lelme eltünt.

- Uram! - mondotta. - Ha neked az a törvényed, hogy életet
élettel bosszulj meg, itt vagyok én, vedd el az én életemet. Én már
annyit szenvedtem, hogy van benne jártasságom. De ne bántsd az ártat
lan kicsinyeket és az asszonyokat.

A basa meghökkenve állt meg, még a szája is nyitvamaradt. Aztán
kurtán felnevetett.

- Nézd a rühös kutyát ! Ez versenyre akar kelni velem, az igaz
hitűvel nagylelkűségben!...Ez engem meg akar szégyeníteni! - Ach
med, te gazember! - ordított megint. - így teljesítetted a parancsom?
Hogy egy nyomorult gyaur paraszttal leckéztetsz meg engem?

Achmed nyugodtap állta gazdája tekintetét.
- El kellett hoznom ... Hogy elhozhassam az igazi gyilkost is !
- Hogy hogy? - kérdezte csodálkozva a basa.
- Kedves vitézedet nem gyáurok ölték meg. - felelt a segédtíszt,

- Hanem igazhívő ... Vetélytársa ... Igaz-e Szelim ?
Ez megrezzent. A basa hirtelen visszament a vánkosaihoz és leült.

Hallgatott egy darabig, aztán csendesen és komoran megszólalt:
- Igaz-e Szelim ?
Ez megbabonázva meredt a segédtisztre.
- Honnan tudtad meg, te ördög? - dadogta,
A basa segédtísztje felé fordult és intett neki:
- Beszélj.
Achmed végighúzta kezefejét homlokán és szólni kezdett:
- Szelgád először azt hitte, nagyságos uram, valóban gyaurok ölték

meg Abdárt. Az első, amire felfigyeltem, a halott sebe volt. Azt csak
handzsár okozhatta ...

Hosszasan magyarázott kardokról. tőrökről. melyik milyen vágást
ejt.

Simon csak nézte a három férfit. Semmit se értett beszédükből. hi-



szen törökül folyt. Neki csak néha-néha vetettek oda egy-egy magyar
szót, Még mindig azt hitte, hogy halál lesz a sorsa.

- Aztán feltűnt - folytatta Achmed - hogy Szelim oly igen akar
ja a gyaurok büntetését. Nekem igazán nem fáj egy hitvány ebhítű falu
pusztulása. De mi lesz velünk, ha egymás között megengedjük és büntet
len hagyjuk a gyilkolást? ! ...

A basa bólogatott.
- Igy hát szolgádnak, uram, egyre inkább az volt az érzése, hogy

Szelim azért buzgólkodik, mert rossz irányba akar engem terelni. Gon
doltam, végigcsinálom vele a komédiát, ha kell, a tizedelést is, majd csak
elvéti valahol és elkottyantja magát. Amint hogy fényes orcád előtt

meg is történt ...
A kis ember olyant pillantott Szelimre, hogy ez beleremegett.
- Bilincset neki! - harsogta. - Vegyétek el a fegyvereit.
Aztán ujból Simonra esett pillantása.
- Vigyétek haza ezt aparasztot. Gondoskodjatok róla, hogy semmi

baja ne történjék. Ne mondhassa egyetlen hitetlen gyaur sem, hogy
egy nyomorult jobbágy nagylelkűségben legyőzte a nógrádi basát.

Két török ujból oda lépett Simonhoz.
- Most visznek a hóhérkamrába ! - villant át rajta a gondolat.
A nógrádi basa nagylelkűsége odáig már nem terjedt, hogy meg

mondja a nyomorult gyaur [obbágynak: szabad és nem viszik kínpadra.
Amint felemelték, még látta, hogy más katonák Szelimet veszik kö-

rűl . .. Aztán minden ködbeveszett körülötte.
A szekéren tért magához. Fia hajolt föléje és szólogatta:
- Édesapám! Édesapám! Jó az Isten.
Feltápászkodott és körülnézett. A szekér kint ballagott már a vár

alatt a réten. A lovak, hogy András nem ügyelt rájuk, megmegálltak és
mohón harapták a füvet. A katonák, akiket kíséretükre rendelt a basa,
mögöttük messzebb várbeli pajtásaikkal tereferéltek. Köröskörül alko
nyodott. A börzsönyi hegyek tetején kígurult az erdők mögül a hold
arany kereke.

- Már meghaltam ugy-e? - fordult a fiához. - Megsegített Isten!
Nem· fájt semmit se ...

- Dehogy is halt meg! - kiáltott András. - Elengedték ... Semmit
se szöltak, csak kihozták. Feltették a szekérre. Csak annyit mondott egy
katona, hogy induljunk haza.

Simon sokáig nézte a kelő holdat. Aztán a fiát vette szemügyre.
Majd a maga kezeit. Megforgatta a nagy tenyerét, megbámulta dagadt
ujjait. Megint a fiához fordult:

- Érted te ezt András?
- Ne törje most kéd a fejét. Indulunk haza ...
A tájékra homály ereszkedett. Simon szemei elől eltünt a vár, a

rét, a fák, a hegyek. Csak a hold világított még egy kicsit a ködön ke
resztül.

- Haza? - motyogta magának. - Hogy mehetnék én haza? Elbú
csúztattak, elsirattak, harangszóval kikísértettek ...

S mint ahogy a vén fűzfa beledől áradáskor az Ipolyba, lassan bele
hanyatlott a messzeségek felé hömpölygő szürküJetbe. Eddig tartott az
ereje ...

András akkorát kiáltott, hogy a törökök rnínd oda tekintettek.
- tdesapám!
Nézte az öregembert, nem mozdul-e. Mikor látta, hogy a lélek el-
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hagyja, ráborult dagadt kezeire. Csak a válla rázkódásából láthatták az
odasiető törökök, hogy siratja apját.

Egy pillanatig vártak a katonák. Aztán egyikük áthajolt a szekér
oldalon.

- Hej! Indulunk!
András felemelkedett, aztán anélkül, hogy rájuk nézett volna, át~

nyalábolta apját és belefek1ette a koporsóba. Megigazgatta a fejét, le
nyomta két szemét, két kezét összetette. Utána beleült a szekér elejébe
és meghúzta a gyeplőt. ..

A szekér lassan döcögött az éjszakában vcgig a jenei úton, át 01'0
szin, le a dombokon Palánk felé. A törökök nem mertek a szekér mel
lett lovagolni. Egy részük előre sietett, a másik lemaradt,

- Ahány dzsin van ezekben az átkozott hegyekben, mind ott tán
col a halott mellett - dörmög le az egyik vitéz..- Boszorkány volt ez a
vén ember. Tűzre kellene vetni.

- Ne beszélj hangosan, te öszvér - szídtúk társai. - Még meg
hallja és ránk ereszti őket.

Pedig nem dzsinek táncoltak a szekér körül, csupán a holds\);~".ra!(,

ahogy áttörtek egy-egy útszéli fa lombjai között, hogy megsímcgass.ik
Simon jobbágy öreg orcáját. Bólogattak a fák, mint a gyászoló asszonyok,
a bokrok kíváncsian ágaskodtak, hajladoztak, ahogy temetésen szekták
a gyerekek, suttogott az egész erdő, szállt a zúgás végig a hegyoldalon,
az árkokori és szakadékokon.

Mikor pedig elértek a palánki lejtőre, ahonnan látni lehet a széles
réteket és nádasokat, amelyek között a folyó bolyong, számtalan harang
szólalt meg a láposok mélyeiből. Kicsiny ezüst csengésűek csendültek
meg először, nem nagyobbak egy csengetvűnél. aztán testesebbek. olya
nok, mint egy mélyszavú kolomp, végül örczséges öreg haranáok. ame
lyek úgy morailottak, mint mikor ájtatos zarándoksokaság zúgja a cso
datevő Szűz képe előtt az üdvözlégy Máriát. S mintha jeladás lett vol
na a mélységekből zengő harangszó, énekelni kezdett az erdő, a hegy, a
völgy, a mező és a rét köröskörül Ugyanazt az éneket harsogták. amel vet
délben lehetett hallani a nyomorult gyaur jobbágyok ajkáról az ütött
kopott csonka torony tövében.

A törökök szorongva huporogtak álmosan ballagó Jovaikon. Az öreg
jobbágy pedig egyre csak a mennyek sötét selyem rétjén guruló arany
kereket, a holdat nézte ...
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ESZMÉK É S TÉNYEK Irja Mihelics Vid

Az első keresztények imáit fog
lalta kritikai gyüjternénybe a fran
cia P. Hamman, mint az Osserva
tore Romano megállapítja: "zse
niális intuicióval és tiszteletet pa
rancsoló tudással." Az olasz ki
adáshoz, amely nyomon követte a
franciát, Agostino Gemelli, a mí
lanói katolikus egyetem nagynevű

rektora irt előszót. Ebből valók
ezek a sorok: "Javára válnak az
imádságos életnek az aszkétikus
megvilágítások és elmélkedések, de
legalább ekkora jót műveltek azok
<:I kutatók, akik az ima értékének
tudatában feljegyezték a vérta
núk, a hitvallók, az egyházatyák
és a korai szentek ajkáról Istenhez
szállott imákat, a maguk tartalmi
és kifejezésbeli egyszerűségében.

Szavakat, amelyeket ezek a szere
tet legmagasabb tanúsításában vagy
az elragadtatás édességében vagy
il hitvédelem sztlárdságában ejtet
tek ki, az öröm pillanatában vagy
a szenvdésében, a nap és az éj
szaka minden órájában, híven
Krisztus meghagyásához, amely
örök intelemként maradt reánk:
Mindenkor Imádkozni kell és abba
bele nem fáradni."

A kötethez Daniel-Raps irt be
vezető tanulmányt, akit, ha jól em
lékszem. két évvel ezelőtt válasz
tott tagjai közé a Fr-mcia Akadé
mia. Vissza kell térní a források
hoz - ez az alaptétele, az a gon
dolat tehát, amely egyre inkább
érvényesül a mai vallási élet min
den területén. "A keresztények
Imádsága - mutat rá Daniel-Rops
- Izraelt vallja ősének, miként Iz
rael az 5se a liturgiájuknak és
erkölcsi rendszerüknek is. Az imád
kozók nagyszerű népe volt a Vá
lasztott Nép, Története folyamán
mindig úgy látjuk, ,felemelt karok
kal, mint az esti áldozatnál', ké
szen minden alkalommal, hogy dí
cserje Istent és könyörögjön hoz-

zá. Ez a nép fejlesztette ki ekként
mínd az együttes imát, amely a
legnemesebb liturgiában nyert ki
fejezést, mind az egyéni imát,
amely a szív legrejtettebb mélyé
ből tör fel a magasba. Sugalmazott
könyveiben az ima tekintélyes he
lyet foglal el; annyira szépek ezek
az imák, lelkiségben annyira gaz
dagok, hogy nagyon gyakran a ke
resztény egyház is a héber Biblia
kifejezéseivel imádkozik." A ke
resztény ima mindenesetre külön
bözik a zsidó imától annyiban,
hogy "Krisztus közbenjárásán ke
resztül fordul Istenhez, rníután
Krisztus a közvetítő. akitől az üd
vösség érkezett nekünk, s ugyan
akkor a főpap, aki felajánl min
den áldozatot".

A Miatyánk az egyház alapvető

imája, az "alapima" - fejti ki a
továbbiakban Daniel-Rops -, de
nem az egyetlen formulája az .an
tik imának: "Krisztus más fölséges
imákat is beletűzdelt tanításába s
ezek azután egyre bizalmasabb és
bensőségesebb, a keresztény hit
küzdelmes és győzedelmes viszon
tagságaihoz mindjobban hozzákap
csolódó kifejezésekre ösztönöztek".
Hallgassuk meg például azt az
imát; amelyben az első kereszté
nyek a termés betakarításáról em
lékeznek meg: "Köszönetet mon
dunk neked, ó Istenünk, és neked
ajánljuk fel azoknak a gyümöl
csöknek zsengéjét, amelyeket örö
münkre adtál. Te teremtetted azo
kat szavaddal. megparancsolva a
földnek, hogy mindenféle gyümöl
csöt teremjen az ember és az ösz
szes állatok örömére és táplálásá
ra, Dicsérünk téged ó Istenünk,
ezekért az ajándékokért és mind
azokért a jótéteményekért, amelye
ket nekünk enrzedélvcztél. külön
böző gvümölcsökkel töltve meg szá
munkra az egész természetet. hála
;:> te Fiad, a mi Urunk Jézus Krísz-
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tus művének, aki által dicsőítünk

téged századokról századokra.
Amen."

Ennek az imának egyszerűségé

ben és költői lendületében tisztán
kivehető a zsidó írnától való elkü
lönülés sarkalatos ténye: Jézus
Krisztus közbenjárása, amely má
ról-holnapra lényegi eleme lett a
keresztény vallás megfogalmazásá
nak. Ez a közbenjárás "az igazi
eszköze annak, hogy elérjünk Is
tenhez", az "egyetlen mód, amely
lyel engedékenységre birhatjuk az
isteni igazságosságot és könyörü
letben részesülhetünk".

Daníel-Rops ekként fejezi be ta
nulmányát: "Azok a férfiak és nők,

akik 16 vagy 18 századdal ezelőtt

imádkoztak, alapjában olyanok,
mint mi, vagy mindazoknak a nem
zedékeknek keresztényei, amelyek
nek elődei voltak és mestereí let
tek. Ha velük imádkozunk, az ő

lelkükből fakadt nemes és egysze
rü formulákkal, akkor még inkább
őrzői leszünk az üzenetnek is, ame
lyet magukba fogadtak. Kimentve
ezeket a gyönyörű szövegeket a
feledés veszedelméből, többet cse
lekszünk, mint azt, hogy kielégít
jük kíváncsiságunkat: erős eledel
az, amit kapunk, tísztaságos víz,
ugyanaz, mint amely megigértetett
a szamáriaí asszonynak: ,aki ebből

iszik, nem szomjazík míndőrökké'."

..
Richard Wagner műveinek elő

adása ma is nehéz és hálátlan fe
ladat - állapítja meg René Leibo
witz abban a hatalmas tanulmá
nyában, amelyet még a könyvnek
beillő Critique is folytatásokban
tett közzé. Nehéz és hálátlan nem
csak a roppant méretek, hanem a
kivitelezés nehézségei s magának
a zenének bonvolultsáea miatt is.
Azokkal a vélekedésekkel szemben
azonban, hozy Wazner ..ideiét mul
ta" volna. nem lehet eléggé hang
sútyovní. hoav olyan monumentális
és szövevényes alkotásokba, mint
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az övéi, minden nemzedéknek uj
ból és ujból bele kell mélyednie.
A legkevesebb pedig, amit mond
hatunk róluk, hogy ismeretük nél
külözhetetlen mind a zenészek,
mínd a zenekedvelők számára.

Leibowitz elsősorban ennek az
ismeretnek hiányával magyarázza,
hogy Wagner annyira háttérbe szo
rult napjainkban, kirívó ellentéte
ként a mult század végének, ami
kor a fanatikus Wagner-rajongók
csaknem kisajátították a színháza
kat és hangverseny-termeket. Itt
van például az operák hírhedt
"hosszúsága", amelyre oly sokan
utalnak. Senki sem tagadja, hogy
ez a hosszúság megvan s bizonyos
módon gyöngesége is a wagneri al
kotásnak. A rövidítések és II kívá
gások azonban, még a legügyeseb
bek sem javítottak ezen. Mert ha
a partitura olyan helyeit dobják is
félre, ahol zenei és drámai szem
pontból nagy dolgok nem történ
nek, ezzel még nem szeritják ősz

szébb a zenét és a cselekményt, ~

mindíg marad egy "lyuk", amely
végeredményben bántóbbnak bizo
nyul, mint a még annyira unalmas
"hosszúság". Maga Wagner talán le
tudta volna faragni a .,fölösleget",
ha alaposan átdolgozza műveit,

mínthogy azonban nem tette meg,
kényszerűség számunkra, hogy egy
szer s mindenkorra elfogadjuk
Wae;nert úgy, ahogy van, valnTis
mindazzal, ami káprázatos és lehe
tetlen, nagyszerű és bosszantó, ern
és gyöngeség benne. Ahhoz azon
ban, hogy teljesen el is tudluk fo
gadni, főleg pedig. hogy ne bántsa
nak minket műveinek "negatív" ol
dalai, éppen ehhez szükséaes az az
ismeret. amelyről föntebb szö esett.

E nélkül az ismeret. az úzvneve
zett ..wagneri nevelés" nétkül le
hetetlen elvárnunk bárkitől. hogy
ne unatkozzék ezv egész waenerí
ODera h:>lll'!atása közben. A hosszú
ság mellett ugyanis e müvek di
menziói és svövevénvel is olvanok,
hozv a filtvp1em állandó mel'!feszf
tését követelik. Ha az érdeklődés



kissé is lankad, az ember egyszeri
ben elveszettnek érzi magát a han
gok áradatában. s akkor már a
legszebb változatok is könnyen el
viselhetetlenné válnak. Csak akik
már bizonyos mértékben otthono
sak ezen a területen, csakis azok
tudnak felülemelkedni az akadá
lyokon. Ami például a hosszúsá
got illeti, ez sem zavar minket lé
nyegesebben, mihelyt ismerjük a
műnek "minden varratát". Túlzás
lenne persze azt mondani, hogy
Wagner beható ismerete feledtetné
gyöngéít - ellenkezőleg -, de ha
megvan ez az ismeret, akkor a
gyöngék már nem gátolják, hogy
élvezzük és igaz értékük szerint
mérjük fel annak a zenének ösz
.szes szépségeít, amelyről nem lehet
elégszer kijelenteni, hogy egyike a
legnehezebbeknek.

Annál örvendetesebb tehát 
folytatja Leibowitz -, hogy újab
ban három könyv is megjelent
Wagnerről. míndegyík azzal a cél
Icltűzéssel, hogy a Wagner-problé
mát megint beleálIítsa a zenei tu
datba. Időrendben az elsőt Willi
Reich, a másodikat Theodor W.
Adorno, a harmadikat René Du
mesnil irta. Két német és egy fran
cia zenetudós. Willi Reich főleg

magát Wagnert beszélteti műveíről,

levelein és egyéb rnegnyílatkozá
.sain keresztül. Theodor W. Adorno
_pszichológiai és szociológiai szem-
pontból elemzi az egyes művek
-összetevőít, különös tekintettel ar
ra a kölcsönhatásra, amely Wag
nernek egyfelől a zenei, másfelől a
társadalmi eszméi közt mutatkozik.
René Dumesnil végül úgynevezett
"klasszikus" életrajzot nyujt, amely
ben a zenei alkotásokat magának
Wagnernek életkörülményeíből,ér
zelmi és indulati tapasztalásaiból
iparkodik megvílágítaní,

Sokszor hallani, hogy Wagner a
leghatalmasabb forradalmat hozta,
amely valaha is megrendítette az
opera hagyományait. Leibowitz sze
rint sein teljességgel alaptalan ez
11 nézet, ilyen kategórikus formája

azonban a wagneri újítások meg
lehetősen felületes szemléletéből

ered. Az igazság ugyanis az, hogy
kevés operaszerzőt találunk, aki
kezdetben oly mereven ragaszko
dottvolna a zenedráma hagyomá
nyalhoz. Élénken tanúsítják ezt
Wagnernek abból az időből való
levelei is, amelyekben arról szá
mol be, hogy miként igyekezett utá
nozni Weber és Marschner roman
tikus operáit, Első művei, a "Tün
dérek" és a "Tilos a szerelem" tel
jesen a francia és az olasz opera
hatásait tükrözték. Igen érdekes a
harmadik operával, a "Rienzi"-vel
kapcsolatos megnyilatkozása: "A
nagyopera lebegett szemem előtt,

egész színpadí és zenei ragyogásá
ban, szenvedélyes hevességével és
zenei együtteseinek gazdagságával;
és nemcsak arra törekedtem, hogy
kizárólagos mintának vegyem, de
művészi becsvágyam volt, hogy ha
tártalan pazarsággal fölül is múl
jam összes ismert megnyilvánulá
sait." Hogy teljesen megértsük az
ilyen vallomások értelmét, amilye
nekből Leibowitz többet is közöl,
tisztában kell lennünk azzal, hogy
Wagner akkor, 30-as éveinek ele
jén egy dús és bonyolult operai ha
gyománnyal állt szemben,sőt

mondhatni, ő volt az első szerző,

aki előtt ez a hagyomány ilyen mé
retekben kibontakozott. Gondoljunk
csak arra, mi mindent "szemlélhe
tett". Ismerte Gluck és Mozart
"klasszikus" operáját épp úgy, mint
Beethoven "Fidelio"-ját, elég közel
esett hozzá Weber és Marschner
"romantikus" operája. amire hivat
kozik is. Ismerte továbbá Spontini
és Meyerbeer francia "nagyoperá
ját", pompás díszleteivel, koszttim
jeivel és balletjeivel, ismerte végűl

Rossini, Donizetti és főleg Belltní
olasz operáját a tipikus "bel can
to "-val, amely még későbbi műveit

is befolyásolta. Mindez így együtt
olyan tág "panoráma", hogy Wag...,
nemek éppen ebben a kíváltságos
történeti helyzetében láthátj~lt

egyik lényeges .magyarázatát. a,n-
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nak, hogy oly gyökeres és annyira
megújító módon tudott hozzányúlni
ahhoz a hagyományhoz, amelyből

táplálkozott.
A fiatal Wagner adottságként fo

gadja el az operai hagyományt s
pillanatig sem kételkedik azoknak
az elveknek érvényességében, ame
lyeket felfedez benne. Távol attól,
hogy változtatni kívánjon rajtuk,
minden iparkodása az, hogy hoz
zájuk alkalmazkodjék, mert hiszen
maga is "utánzásról" beszél. Ez a
korszali: a "Rienzi"-vel ér véget,
amikor már kedvteléssel módosít
gat az elődök bizonyos tipikus alak
zatain. Wagner azonban nem volt
"született muzsikus" abban az érte
lemben, ahogy ezt a kifejezést a
nagy szerzők zömére alkalmazzuk
- állítja Leibowitz -, s ez az a
másik mozzanat, amelynél a követ
kezőkben elidőzik. Thomas Mann
egy érdekes gondolatát felkapva,
Theodor W. Adorno is aláhúzza a
"Tündérek" és a "Rienzi" szerzőjé
nek dilettantizmusát. Ezt az esz
mét továbbvíve, Adorno arra a kö
vetkeztetésre jut, hogy "Wagner
művészete az a dilettantizmus,
amely a zseni szinvonalára szökött,
hála a legmagasabb értelemnek és
az akarat páratlan erejének". S ki
mutatja, hogy Wagner csak a
"Lohengrin"-től kezdve szabadul
meg "a dallamvezetésnek és az ak
kordok kapcsolásának vaskos
ügyetlenségeítől", mert még a
"Mesterdalnokok" is "bizonyos fo
gyatékosságokról tanúskodnak a
modulációk és a harmonikus egyen
súly tekintetében". Ezek az észre
vételek cáfolhatatlanul helyesek
nek tűnnek fel Leibowitz előtt, és
szerinte meg is magyarázzák, hogy
a fiatal Wagner oly teljesen alá
rendelte magát az operai hagyo
mánynak.

Az igazi forradalmat e hagyo
mány ellen a "Tannhliuser" és fő

leg a "Lohengrin" nyitja meg. Hogy
valójában mi teszi ezt a forradal
mat, nem könnyű megmondani.
Mert nem elég azt felelnünk, hogy
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Wagner rparkodott megszabadulni
a hagyomány láncaitól, elvetve a
konvenciók legnagyobb részét s bi
zonyos szerkezeti és egyéb eleme
ket, amelyeket a hagyomány ki
kristályosított. Ha ugyanis sorba
vesszük a tisztán zenei változtatá
sokat, az összhangzati, melódikus.
és hangszerelési újításokat, ellent
mondásokba ütközünk, és szetnben
az operai hagyománnyal jóformán
semmi lényegeset sem fedezhetünk
fel. Mi több - írja Leibowitz -'o
azt kell megállapítanunk, hogy
mindaz, amit Wagner hozott, sem
miképen sem forradalom bármiféle
hagyomány ellenében. A zenei
nyelv fejlődéséről van szó, vagyis'
egy olyan jellegű teremtő folya
matról, amely mindig "sine qua
non" feltétele volt annak, hogy
egyáltalán létezhessék zenei ha
gyomany. Ebből a szempontból a
wagneri nyelv legmerészebb újítá
sai is - éppen merészségükkel 
a dolgok rendjéhez tartoznak, mert
hiszen ez a rend - a nyugati zene
nagy hagyománya - csakis a ze
neszerzés nagy mestereínek állan
dó és merész újításaí nyomán jö
hetett létre és maradhatott fenn.
Egyébként is azt a számtalan vál
tozást, amit Wagner hozott a har
mónia, a melódia és a hangszere
lés terén, még semmiképen sem ér
zékelteti sem a "Tannhliuser", sem
a "Lohengrin", holott tagadhatat
lan, hogy ezek a művek már gyö
keresen új felfogásról tanúskodnak.

A kérdést a legegyszerűbben ak
kor oldjuk meg, ha nemcsak azt
nézzük. hogy miként dobja el Wag
ner a zenedráma készenkapott
konvencióit, hanem azt is, hogy
mivel próbálja pótolni őket. Tud
juk, hogy Wagner előtt a hagyo
mányos opera zárt részek - áríák
és együttesek - sorozatából állt,
amelyeket énekes beszédek vagy
párbeszédek választottak el egy
mástól. Főleg ez aszakadozottság,
ez a "közfalakkal ellátás" az, ami
nek ellene fordul a wagneri láza
dás. Ami elsősorban jellemzi újít6



törekvését - attól a két művétől

kezdve, amelyekkel most foglalko
zunk -, éppen az; hogy nem talá
lunk többé különválasztott része
ket, hanem a különböző felvonások
teljes egészükben egy meg nem
szakadó zenei előadásból bontakoz
nak ki. Wagner innen jut el lé
pésről-lépésre a cselekmények glo
bális, azaz egyetlen egészet alkotó
egységének megfogalmazásához,
»rnely egység azon nyugszik, amit
később "végtelen melódiának" ne
vez.

A kérdés azonban nem olyan
egyszerű, mint amilyennek látszik.
Az igazság ugyanis az, hogy a mo
zaik-forma mellett már a Wagnert
megelőző operai hagyományban is
megvolt az imént jellemzett törek
vés. Szólhatunk mindenekelőtt

Gluck híres reformjáról. Ö már tu
datára ébredt annak az alapvető

ellentétnek, amely a tulajdonké
peni operazene - áriák és együt
tesek - és-:a drámai cselekmény
- a recitativ - között mutatko
zott. Ezt az ellentétet Gluck azzal
próbálta leküzdeni, hogy csökken
tette a különbözőséget, vagyis va
Iódí zenei strukturát adott a recí
tativnak. Igy a száraz recitativ
("secco") lassanként eltünt Gluck
későbbi műveíből s helyébe lépett
a kíséretes recitativ ("accompag
nato"), amelyben egy melodíkus
alakzat, amely mellett a zenekar
állhatatosan kitart, biztosítja a for
mális szerkezeti egységet. Gluck
ezzel előrevetíti Wagner komponáló
technikájának egyik fontos eljárá
sát, mikor is a hosszú monológokat
és szólórészeket zeneileg olyan ze
nekari kíséret támasztja alá, amely
bizonyos motivumok, jelesen a
wagneri vezérmotívumok ("Leitmo
tiv") kifejlesztésén épül. Gluck
még egy másik mOclon is igyekezett
megszüntetni az említett ellentétet.
Az antik tragédiából indulva ki,
szerkezetileg is fontos szerepet jut
tatott a karnak. Mint az .Atceste"
is mutatja, a kar jelen van a drá
ma minden cselekményénél s ép-

pen a kar közbelépései folytán jön
létre a különböző cselekmények
egysége.

Tagadhatatlan, hogy olyan zene
költők, mint Mozart és Beethoven
- jóllehet az elsőre bizonyos mér
tékben hatott Gluck - nem kö
vették igazában az .Alceste' szer
zőjének példáját. Találkozunk ná
luk is a kíséretes recitatívokkal,
amelyeket elődjük, Gluck módjá
ra kezelnek, de aránylag ritkán, s
Mozartnál a száraz recitativ to
vábbra is uralkodó marad. Nem
találjuk meg sem Mozartnál, sem
Beethovennél a kar Gluck-féle sze
repét. Arról azonban, hogy a "Fi
garo házassága", a "Don Juan",
vagy a "Fidelio" így ismét vissza
állítaná a dráma és a zene hirhedt
ellentétét, amelynek Gluck fölébe
akart kerekedni, mégsem beszélhe
tünk. Mozart is, Beethoven is
nem kevésbbé radikálisan, csak
egészen más .újítással nyúlt hozzá
a problémához. Mind a ketten gran
diózus kísérletet tettek arra, hogy
a külőnböző felvonások zárótéte
lének kidolgozásával teremtsék
meg a dráma zenei egységét. Leg
könnyebb erről meggyőződnünk a
"Fidelio"-ban, ahol a fínálék any
nyira fontosak, hogy súlyban SZiR
te felérnek a felvonás egész többi
részével. Egyenesen szembeszökő ez
a második felvonásban, ahol a finá
lét bízvást tekinthetjük egy füg
getlen harmadik felvonásnak. S a
wagneri reformnak tetemes részét
a fináléknak ez a kiterjesztése ma
gyarázza.

Összegezve az eddigieket - irja"
Leíbowítz -, elmondhatjuk, hogy
ha Wagner tovább is .. fejlesztette,
mint bármelyik elődje, a különbö
ző felvonások kompoziciós egységé
nek technikáját, lázadása a hagyo
mány ellen nem nagyobb lázadás,
mint számtalan egyéb újftásainak
bármelyike. Megállapfthatjuk, hogy
Wagner túlhaladta és magasabbra
emelte Gluck és Weber szerzemé
nyelt a zenével kísért recitativ te
rületén, mert ami azoknál még csak
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szőrványos volt, nála a zenekari
és szimfónikus láncolat központi és
állandó eleme lett. Ugyanígy a ko
rális egységet is, amelyet Gluck
vezetett be, merészen meghosszab
bította a "Tetralógia" szerzője, mert
a zenekar itt - magának Wagner
nek kifejezése szerint - egyenesen
az antik kórus szerepét viszi,
vagyis a zenekarra esik a feladat,
hogy egységbe vonja a dráma és a
zene ellentétes elemeit.. Túlhalad
ta végül Wagner Mozartot és Beet
hovent is abban a kísérletükben.
hogy a különböző felvonások nagy
"adagjait" olyan zenei strukturák
ra ültessék rá, amelyek képesek az
ekkora dimenziókat is elviselni,
mert amit Mozart és Beethoven a
különböző felvonásoknak csak bi
zonyos meghatározott részeiben
mert alkalmazni, azt Wagner egé
szükben kiterjesztette az összes fel
vonásokra.

Világos azonban, hogy amit Wag
ner is hitt magáról: hogy az operai
hagyomány alapjait is tökéletesen
megrendítette - lényegében nem
állja meg a helyét. "Forradalma"
nem volt forradalom a szoros ér
telemben, nemcsak azért nem, mert
az operai hagyomány legalább is
bennrejlően magában foglalta azt,
amit Wagner zseniálisan kibontott.
hanem mert valamennyi újítását
csakis e hagyományból kiindulva
tudjuk mérlegelní és megmagya
rázni. Képtelenség volna persze 
hangsúlyozza Leibowitz ,ha
rnínden wagneri újításban egy már
meglévő hagyományos elem tovább
feilesztését akarnók felfedezni. Ma
gától értetődik, hogy tömegével
adódnak a gyökeresen új elemek,
amelyeknek előzményét aligha ta
lálnók meg II hagyományban. E te
kintetben azonban Wagner esete
sem különbözík bármely más nagy
zeneszerző esetétől, hiszen minden
nagy alkotónak műve dialektiku
san születík meg: egyfelől II hagyo
mány továbbfejlesztéséből, másfe
lől a hagyománytél való eltérésből.

5 éppén ez á "más-szerűség" a ha-
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gyomany irányában, ez az, amit
"személyiségének" és "eredetiségé
nek" nevezünk.

Mindabból, amit előadtunk, ki
tűnik az is, hogy a híres megkülön
böztetés "mozaik-opera" és "folya
matos opera" között inkább látsza
ton, mint valóságon nyugszik. Leg
följebb azt mondhatnók, hogy a kü
Iönböző korok operaszerzői hol az
egyik, hol a másik elvre fektették
a súlyt. Kétségtelen ugyanis, hogy
kevés, nagyon kevés az a mű,

amelyben az egyik elvet a másik
nak kizárásával alkalmazzák. Eb
ből a szempontból igen érdekes
megfigyelni éppen Wagrtert. Még
olyan műveiben is megtaláljuk a
zárt formákat, tehát a különvá
lasztott szakaszok elvét, amelyek
az ellentétes szerkesztési elv meg
testesítőinek számítanak. Leíbo
witz iskolapéldának hozza fel a
"Siegfried" második, majd a "Tris
tan és Isolde" első és második fel
vonását, amelyeket jelenetezési és
zenei szempontból - Wagner más
műveivel is összevetve - oldala
kon át elemez. Ezekben a teljesen
szakszerű fejtegetéseiben fárasztó
lenne követnem, de egy dolgot
mégis kiveszek belőlük. Ez az,
hogy a többszólamú együttesek igen
ritkák Wagner műveiben. Feltehe
tően már azért is, mert ezeknek
belső tendenciájuk, hogy önálló,
zárt formát alkossanak, ezt pedig
Wagner ki akarta küszöbölni. A
másik oka azonban nyilván az, hogy
Wagner, aki író és szinhází ember
is volt, attól tartott, hogy a közön
ség nem érti meg a szöveget, ha
több hangon át és több szélarnban
kapja. Ezért folyamodhatott Wagner
bizonyos előszeretettel a tisztán női

együttesekhez (a Rajna leányai,
WaJkürök, VirAg-leányok stb.).
Minthogy azonban a többszólamú
együttes az operai hagyomány leg
nemesebb és lealényegesebb elemei
közé tartozik, Wagner sem' mond
hatott le róla teljesen, s ami ellen
sokszor fellázad - gondoljunk csak
a "LOhengrin" ,.hiányzó triőjára"



-, abban is nagyszerű t alkotott.
Leibowitz különösen felhívja fi
gyelmünket a "Mesterdalnokok"
együtteseire, főleg a harmadik fel
vonás. híres ötösére; kétségkívül
egyike ez a legszebb együtteseknek.
amelyekkel az opera története di
csekedhetik.

Leibowitz ellenefordul azoknak,
akik Wagnerben nem elsősorban

muzsikust látnak. A wagneri ve
zérmotívum híres techníkájával
kapcsolatban gyakran hallhatjuk:
ez is bizonyítja, hogy Wagner min
denekfölött a pszichológiai és drá
mai hatást kereste, s nem a tu
lajdonképeni zenei struktura volt a
legfőbb gondja. Leibowitz merőben

téves felfogásnak mondja ezt. Sze
rinte a vezérmotívum tisztán zenei
szükséglctből származott, míután
Wagner tipikus és erősen struktu
iált zenei alakokat akart teremte
ni. amelyeknek segítségével a ze
nei elbeszélés specifikus zenei kísé
rete teljes mértékben megvalósul
hatott. Másfelől, mint a "Siegfri
ed" második felvonásának első je
lenete oly kirívóan tanúsítja, a ve
zérmotívum nála elsőrendű szere
pet visz a zenei jelenetek formá
lis konstrukciójában. Sőt, ha vala
mit szemére akarnánk vetni Wag
nemek, éppen az ellenkezője lenne
annak, mint amit idéztünk, neveze
tesen, hogy Wagnernél a zenei épí
tömüvész, vagyis a tiszta zenész
háttérbe szorítja a dramatikus ze
nészt, Eléggé köztudomású, hogy az
opera lényege sokkal inkább az
énekzenében, mint az architektoni
kus zenei szerkezetben rejlik. Az
opera személyei ugyanis ama hang
nemek szerint születnek meg és
alakulnak,' amelyeknek alávetik
őket. Világosan megértjük ezt, ha
gondolunk a különböző énekes-ti
pusok hagyományos megválasztása
ra. mikor is bajosan képzelhetnénk
olyan fiatal hősnőt. aki mély-alt,
fiatal hőst, aki basszus, vagy "fél
tékeny öregkirályt", aki tenor..Eb
brjI következik, hogy a személy
határozza meg a darabnak azt a

nemét is, amely meg fog felelni
neki: az áríát, a rövid dalt, a kis
áríát, a recitativót, a nótát, a 1'0
máncot. Mindezek a darabok, mint
formák, vagy "zártak", vagy "fel
oldottak", ugyanúgy, miként a
szimfónia témái vagy közbevetett
és másodlagos szakaszai. Amíg
azonban a szimfónikus egység te
matikus, addig az operai egység vo
kális. S ahogy a szimfónia a tema
tikus elemeit egyidejűen tartalmaz
za, ugyanúgy a drámai zene "rá
rakja" személyeit az együttesekre.
Mármost Wagnernél a vezérmotí
vum nem hogy jellemezné, hanem
inkább "elhomályosítja" a szemé
lyeket. Oka az, hogy a vezérmotí
vum fölcserélhető. míg a tenor el
len-e-je vagy a könnyű szoprán
vokalizálása nem. Ha tehát Wag
ner valóban a vezérmotívumra
akarta volna bízni a személyei lé
lektanának és drámai jellemének
meghatározását, törekvése biztos
kudarcot vall. De ez az éppen, ami
nem volt szándékában, s mindazok,
akik erre gondoltak, nemcsak fél
reismerték a vezérmotívum igazi
rendeltetését, de nem ismerték fel
az egyik leglényegesebb elemet
sem, amellyel Wagner gazdagította
az operai hagyományt, azt neveze
tesen, hogy az ínterpretálők új ti
pusát teremtette meg.

Mint minden igazi operában tör
ténik, Wagner is az énekhangok
ban rögzített szőveggel jellemzi sze
mélyeit. Nála azonban még a szö
vegtípusok is igen nagy átalakulá
son mentek át, ha azokhoz hason
lítjuk, amelyeket előtte használtak.
Igaz ugyan, hogy itt is a hagyomá
nyos adottságokra támaszkodott,
vagyis a wagneri újítások végered
ményben bizonyos régebbi kezde
ményezések logikus következmé
nyei. Vegyük elő például a wag
neri nagy tenort, ezt a tipikus "hÓ8
tenort", amilyent Loge, Siegmund,
Síezfried (az "Istenek alkonyá"
ban), Tristan, Parsifal s kisebb fok
ban TanIÍhauser,Lohengrin, Sieg~

fried (a "Siegfried"-ben) és Walter



szerepe kíván. Egészen különleges
énekes kell ehhez, olyan énekes,
akinek sajátosságai: 1. rendkívül
széles hangterjedelem, mikor is a
tipikus tenor hang magas fekvése
mellett meg kell lennie egy mély
fekvésnek is, amely alig marad el a
bariton mögött; 2. tekintélyes hang
erő, amely az összes fekvésekben
hallhatóvá teszi a hangot egy min
dig nagyon fokozott s olykor
mennydörgő zenekar fölött; 3. fizi
kai szívósság és kitartás, amely nél
kül az énekes nem tehetne eleget
szinte embertelen feladatainak
(gondoljunk csak a "Tristan" har
madik felvonására). S bizonyos 
állapítja meg Leibowitz -, hogy
olyan énekesekkel, akik egyesítik
magukban mindezeket a minősége

ket, csakis Wagner óta találkozunk;
nyugodtan állíthatjuk, hogy Wag
ner nélkül minden valószínűség

szerint soha sem lettek volna. E
tekintetben tehát igazi wagneri
"teremtéssel" állunk szemben. Hi
vatkozhatnánk ugyan arra, hogy
már Beethoven és Weber is ha
sonló énekest képzelt el olyan sze
repekre, mint Florestan ("Fidelio"),
Max ("Bűvös vadász"), Adolar
("Euryanthe") és Huon ("Oberon").
Mi több, napjainkban rendszerint
Wagner-énekesekre is bízzák eze
ket a szerepeket. Ám ha nagyon is
lehetséges, hogy Beethoven és We
ber Idejében voltak már tenorok,
akik meg tudtak felelni a várako
zásnak, teljességgel bizonyos, hogy
sem a hangtípus, sem a hangerő

tekintetében nem állnák ki az ősz

szehasonlítást a mai Wagner-éne
kessel, sőt az is bizonyos, hogy ép
pen Wagner zenéje s egyedül ez a
zene fejleszthette ki azokat a ké
pességeket, amelyeknek Beethoven
és Weber művei ma visszaható mó
don hasznát látják. Már a Wagner
által megteremtett tenor-tipust tet
ték azután magukévá Verdi (Otelló),
Blzet (Don José), Saint-Saens (Sám
son), Puccini (Mario Cavaradossi),
Strauss (operáínak zömében) és má
sok, úgy hogy az operai hagyo-
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mány ilyen irányú bővülését meltára
tekinthetjük Wagner egyik legér
tékesebb teljesítményének. S vonat
kozik ez egyéb énekes-típusokra is.
Elég, ha gondolunk a nagy drámai
szopránokra, amilyeneket Isolde.
Brunhilde vagy Kundry szerepe kí
ván (akiknek egyetlen "elődei" il

"Fidelio" Leonórája. Euryanthe és
az "Oberon" Reizája), a nagy drá
mai mezzo-szopránokra (Ortrud.
Fricka, Brangane, akiket egyedül
az "Euryanthe" Englantinéje [elez);
a nagy baritonokra (Wo'tan, Albe
rich, Gunther, Hans Sachs.' akiknek
előalakja a "Fidelio" Pizzarója), s
mindjárt tisztán áll előttünk, hogy
Wagner személyei, bár a hagyo
mányból nőttek ki, új dimenziót és
formátumot vittek bele magába az
énekművészetbe is, amely rnínden
kor lényegi eleme, mondhatni, ge
rince marad az opera-zenének.

Adorno kiemeli azt a fontosságot
is, amelyet a karmester nyert a
wagneri .operában. S valóban - ir
ja Leibowitz -, az az uralkodó
szerep, amelyet a karmester visz
napjainkban, csakis Wagnerrel ala
kult ki. Oka, hogy talán maga
Wagner volt az első nagy karmes
ter abban az értelemben, ahogy ezt
a tisztséget felfogjuk. O volt az el
ső talán, aki - Adornót idézve 
"bele tudta vinni a lelkét a rnoz
dulataiba, és fordítva: láthatóvá
tudta tenni e mozdulatok útján azt,
ami a lelkében volt". Wagner elótt
a karmester tapasztalati "törvények
nek engedelmeskedett s teendöle
főleg az volt, hogy megkönnyítse
a korrekt Iejátszást, Wagner óta ez
a mesterség rendkívüli finomságú
bonyolult technikává fejlődött, mi
kor is a karmester feladata az, hozv
ő maga interpretálja a legmagasabb
fokon a zenei alkotást. Wagner ve
zeti be a nagy ..zenekari igazga
tók" ragyogó csoportját, akiknek
legtöbbje - közvetve vagy közvet
lenül - az ő iskoláját tanulja ki.

A most mondottak hátterét ku
tátva Leíbowitz mindenekelőtt a
wagneri partiturák nehéz és bo-



nyolult voltára utal, ami egészen
új technikát és kivételes tudást kí
ván attól, akire a kivitelezés fele
lőssége hárul. A nehézségek nagy
része éppen a wagneri operák fo
lyamatosságából származik. Mind
addig ugyanis, amíg a felvonást
tényleges megszakadásokkal külön
választott részek egymásutánjára
"darabolhatjuk", a felületes vezény
léssel is boldogulhatunk. mert ele
gendő, ha a karmester csupán arra
ügyel, hogy minden részt az igazi
szelleme szerint tolmácsoljanak és
hogy - nyersen kifejezve - min
denki együtt érjen a végéhez. Ezzel
szemben Wagnernél már az "együtt
végéhez érkezés" is körülményes
feladat, tele buktatókkal. Megoldá
sához a vezénylés igazi virtuóza
szükséges, Amellett azonban a ve
zénylőnek magának is művésznek

kell lennie, aki át tudja élni és meg
tudja világítani a hatalmas zenei
építmény globális egységét. Éppen
ezek a nehézségek s az ilyen ter
mészetű problémák azok, amik
megteremtették azóta a nagy kar
mester típusát, s mondanunk sem
kell, hogy azóta még a Wagner
előtti muzsika is ennek látja hasz
nát, amennyiben hasonló nehézsé
geket támaszt, mint például Mozart
és Beethoven nagy fináléi. Bízvást

állíthatjuk - írja Leibowitz -,
hogy a karmesterek csak Wagner
óta tudják, miként kell igazában
operát vezényelni.

Megint csak mellőzve a teljesen
szakszerű fejtegetéseket, amelyek
ben Leibowitz Wagnernek az üte
mezésre vonatkozó utasításait tár
gyalja, hadd térjek rá röviden a
ftagy tanulmány záró fejezetére.
Ebben azt állítja és arra hoz fel
érveket, hogy akár a melódiát, akár
az összhangzatot, akár a hangsze
relést tekintsük, a huszadik század.
zenéjének egyetlen tipikus megjele
nési rnódja sem jöhetett volna lét
re Wagner hatása nélkül. An ez
azokra a zeneszerzőkre is, akik
nem akartak tudni Wagnerről. vagy
éppen szembe fordultak vele. Még.
Debussy zenéje sem képzelhető el
nélküle, holott Debussy elméletben
a legelkeseredettebben Wagner-el
lenes volt. S érdekes, hogy az az
Arnold Schönberg, aki Leibowitz
szerint egyedül tudott túlhaladni
Wagneren, sohasem tagadta meg,
vetette vissza vagy próbálta elhá
rítani Wagner befolyását; csak mi
után tökéletesen feldolgozta magá
ban Wagner tanítását, lépett át
olyan új területre, amelyről Wagner
maga nem is álmodott.



A KIS ÚT

Sok embertől kaptam. meg nem érdemelt szeretetet és sok pedagó
.giai sikert engedett meg az Úr Isten. Ahol azonban teljesen csődöt mond
tam, az a saját családom. Pedig azt mondják, hogy az igazi jóság ismer
tető jele, hogy saját szűkebb környezetünk megjavul-e általunk, vagy
.em. Egy angol mondást is hallottam, mely szerint a szeretet "otthon
kezdődik", stb. Az én családom egyáltalán nem lesz jobbá általam, sőt

11,gy látom, hogy egyenesen irritálöm őket. Elfogadom, hogy ennek bizo
nt/ára egyedül én vagyok az oka, de miután igaz lélekkel igyekszem azt
csinálni, amit "jó"-nak ismertem fel, már nem tudom, mit tegyek. Szinte
a legjobb, ha nem szólok semmit. De úgy érzem, hogy ezzel nem az Isten
tOyét, hanem a saját kényelmemet szolgálom. Kezdek kétségbeesni ezzel
4 problémával szemben.

Tudnánk egy nagyon rövid vá
laszt adni, az egyedül lehetsége
set, az Evangélium válaszát: az Űr

Jézus kijelenti: "Senki sem prófé
ta a saját hazájában" - és aztán
elindul, és vállalja a "próféta sor
sot" saját hazájában, amelyről ma
ga mondotta: "Jeruzsálem, Jeru
zsálem, ki megölöd a prófétákat és
megkövezed a hozzád küldötteket!"
Vállalta, a halálig vállalta, - mor
tem autem crucis.

Az olyan nevelői, vagy társada
lomtudományi elvek, amelyeket Ön
levelében idézett, sokszor kedves
egyéni elmélyedésből. emberi
együttérzésből fakadnak, de van
bennük sok naivitás, - idealiz
mus, - tág látókör- és realizmus
hiány. Aki nyitott szemmel nézi a
világot, annak látnia kell, hogya
legjobb ember körül sem "változ
nak jobbakká" az emberek. Illető

leg: nem azonnal, - nem rövid
időn belül, - sőt talán nem is be
látható időn belül. Azonban, aki
hisz a jónak hivatásában, az ma
gára veszi azt a keresztet, ame
lyet a jónak terjesztése jelent.

Miért irritálja az embert az, aki
valami jóra akarja vezetni? Te
kintsünk most el attól, hogy talán
valóban rossz időben, meg nem fe
lelő hangnemben stb., vagyis hibá
san szólt. A felelet egyszerű: aki
bennünket valami jobbra akar ve
zetni, mint amit eddig csináltunk,
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az ki akar bennünket mozgatni ab
ból a nyugalmi helyzetből. amely
ben eddig voltunk.

Ez a nyugalmi helyzet származ
hat tudatlanságból, kényelemszere
tetből, áldozatossághíányból, nagy
lelkűséghiányból, stb. és valami
szép névvel ékesítette magát: sze
rénység. takarékosság, visszavo
nultság, stb. Már most, aki ezen
a nyugalmi helyzeten bármilyen
módon változtatni akar, az kelle
metlen "rendzavaróvá" lesz. Ha ez
valami idegen részéről és ritkán
történik, akkor nem okoz nagyobb
megrendülést. sőt olykor talán ép
pen "jókor" jön. Azonkívül ilyen
esetben az ember nem kerül abba
a helyzetbe, hogy mintegy ellen
óriztessék, vajjon elfogadta-e a fi
gyelmeztetést, vagy sem, ami a csa
ládban elkerülhetetlen. Ellenben a
családban eleve nem k e II e m e s
tényező a "prófétáló".

Azzal pedig eleve számolni kell,
hogy aki valami jobbra akar ve
zetni másokat, az sztgorú kritika
alá vétetik: vajjon őmaga rnindia.
mindenben, mindenkor, mindenütt
megtartta-e az elveket, amiket hir
det. Az Űr Jézus maga is azt hivta
fej tanúságul maga mellett: "ki
feddhet meg engem a bűnről 1"

Mármost két eset lehetséges:
vagy vétünk elveink ellen. vagy
nem. Ha igen, akkor vesztett
ügyünk van. Kilencvenkilenc helyes



cselekedetünk nem vevődik észre,
vagy elfelejtetik, de ez a századik,
ez a rossz, ez örökké emlékezetben
marad. Vagy valóban sikerült mín
den rosszat kiirtanunk magunkból
(vajh, kinek sikerül ?), akkor az a
baj, hogy ez megszégyenítőleg, meg
alázólag hat azokra, akik nem akar
ják magukat megerőltetni. Van
olyan felfogás, hogy Judást a ke
vélység .vitte az Úr Jézus árulásá
ra, mert nem tudta elviselni az ön
magánál nagyobb szentséget.

Az első tehát, amit tudatosítani
kell magunkban, hogy már puszta
létünket sem nagyon könnyű elvi
selni másoknak, tehát arra kell
igyekeznünk; hogy minél kevesebb
alkalmat adjunk a surlódásra. Te
hát nem kell örökké tanítani, fi
gyelmeztetni, "előre-megmondta

mozni" büntetní., hanem egyszerű

en következetesen tenni a jót, de
önmagáért, nem a z é r t, hogy ta
nítsunk, vagy példát adjunk vele,
és hogy megéreztessük. hogy ime,
milyen jók vagyunk! Az idő folya
mán a szavak, amiket ki nem
mondtunk, de amelyek szerint cse
lekedtünk, amúgy is hangos prédi
ká.ciókká lesznek környezetünk lel
kében. Az Úr Jézus környezetében
nem javult meg Judás, nem értet
ték meg tanítványai, nem virrasz
tottak vele, megtagadták. és Em
mausba menvén szomorúan beszél
ték. hogy ime csalódtak, mert "hit
tek". Am alig hagyta magára ezt

a "megtéríthetetlen" világot az Úr
Jézus, a gyáva apostolok kiállanak
és nyiltan hirdetik azt a Krísztust;
"akit ti megfeszíttetek". Mi történt
közben? "A Lélek pedig, amelyet
én küldendő vagyok, megtanít ben
neteket mindenre ... Il lmád.kozni..
alamizsnát adni, önmegtagadást vál
lalni azokért, akiket szerétünk és
akiket megváltoztatní akarunk, és
ezzel kérni, és levonni az Úr lsten
keoyelmét rájuk. Ennek fényénél
aztán megértenek és követnek min
denj; a ki nem mondott szavakat,
a néma példát. Hogy ez a folyamat
mikor kezdődik a lélekben, az nem
állapítható meg kívülről, sőt az il
lető maga sem tudja. Lehet, hogy
amikor legjobban haragszik reánk,
éppen akkor kezd befolyásunk alá
kerülni és úgy érzi, hogy véde
kezni kell ellenünk.

Hogy mit tegyen tehát? Vissza
térünk a kiinduláshoz. Az Úr Jé
zus tudta, hogy mi vár reá, fel is
sóhajtott a pogányok hitének lát-

. tán: "Nem találtam ennyi hitet Iz
raelben", - de ott maradt azon a.
helyen, ahová őt Atvia állította.
Allni azon a helyen, ahová Isten
állított, vállalni a feladatot, amely
re Isten hívott, hordani azt a ke
resztet, amelyet Isten vállainkra
helyez. írnádko-ní és böjtölni azok
ért. a1dJ<-pf szeretünk, ennyi, amit
megtehetünk. A többit bízzuk az
Úr Istenre. 1'.
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NAPLÓ

LITURGIKUS RENDELKEZÉSEK AZ ESZTERGOMI FŰEGYHÁZ
MEGYÉBEN. Az elmult év őszén, október 24-én, Szent Ráfael ünnepén
.az Esztergomi Érseki Főhatóság a mai idők követelményeinek megfelelő,
fontos liturgikus rendelkezéseket hozott, s ezzel a főegyházmegye közel
egy millió hívének és félezer papjának az espereskerületi tanácskozásokon
kifejezett régi vágya teljesült. A hívek fokozottabb bekapcsolása a li
turgiába és az egység megteremtése már nagyon megkívánta, hogy a
főpásztor a Liturgikus Tanács javaslata alapján hallassa hangját ezen
a téren is, hiszen korunkban olyan sok vonalon látjuk és tapasztaljuk,
hogy az Egyház évszázados, sőt évezredes, szinte már megkövesedettnek
vélt hagyományokból az elmúlásra itélhetőt kiküszbölve vagy megval
toztatva, az új idők embereihez, azok sajátos lelki és szellemi világához,
viszonyaihoz alkalmazkodva szabta meg liturgikus téren előrrásait. (Pl.
új zsoltárfordítás, új rituálék engedélyezése, a szentségi böjt könnyíté
se, a nagyszombat éjjeli szertartás helyreállitása, egyszerűsítés a mise
könyv és zsolozsma előírásaiban, változás a nagyheti szertartásokban stb.)

Alapelvként a rendelkezés leszögezi, hogy az új Rituale Strigoniense
megjelenéséig a Pázmány Péter kiadásában először 1625-ben napvilágot
látott, legutóbb pedig Vaszary Kolos által javított és 1907-ben kinyom
tatott Rituale Str-ígoniense használata kötelező. Hasonlóképpen ragaszko
dik az érseki főhatóság a legutóbb 1945-ben kiadott Praeorator-hoz, a'.
imádságok és szertartások kézikönyvéhez is.

A kiadott rendelkezések részben a szentmísével, részben a szentsé
gekkel és a szentelményekkel kapcsolatosak, részben pedig egyéb intéz
kedéseket tartalmaznak.

A szentmisével kapcsolatban a püspököt bizonyára a tridenti zsí
nat szavai vezették: "Nehogy Krisztus bárányai szomjazzanak, s nehogy
a kenyeret kérő kisdedeknek ne legyen senki, aki törne, meghagyja a
Szent Zsinat a plébánosoknak és a lelkipásztoroknak, hogy gyakran a
szentmise közben, főként vasárnap és ünnepnapon vagy ők vagy másol,
a szentmise olvasmányai közül valamit kiemeljenek és egyebek között
a legszentebb áldozat titkát is megmagyarázzák." Innen a rendelkezés.
hogy kisebb helyeken évenként, nagyobb helyeken hónaponként kell ma
gyarázni a szentmisét és végezni egészen rövid konferálást, azonkívül
imádkozott kismise is tartható rendszeresen. Az előimádkozó' mindig li
turgikus öltözetben szerepeljen: ministránsruha vagy karing. - Az egy
házi zene terén kívánatos, hogy a Tantum ergon kívül a hívek legalább
egy gregorián mísét ' is megtanuljanak. Énekes és ünnepi nagymiséken
a hívek közösen, latinul felelhetnek a pap énekére. A kántor szerepe
nem lehet szólózás, hanem meg kell tanítania a híveket énekelni.

A szeniségek közül csak a keresztséget és a házasságot érinti a ren
delkezés. Az első és legszükségesebb szeritség kezdi visszanyerni azt a
[elentőségét, amelyet az ŰsegYházban élvezett, amikor esztendőnként

egyszer-kétszer Nagyszombat éjjelén vagy Pünkösd vigiliáján a püspök
ünnepélyesen szolgáltatta ki a keresztséget jobbára felnőtteknek. Vásár..
naponként, esetleg havonként meghatározott időben a keresztség külső

ünnepélyességgel történik. Ezt lehet konferálni is. A harang szava jelzi
a szertartás kezdetét. A pap előbb lila, majd fehér palástot ölt, a szük
séges szereket és anyagokat a ministránsok viszik a körmeneti kereszt
tel. A szertartás első része a templom előcsarnokában kezdődik bevezető
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allokucíóval. Előtte a Futva jöttem elibéd vagy Mint a szarvas énekel
hető. A bevezető allokució röviden a keresztelés menetét fejti ki és ma
gyarázza egyes mozzanatait. A keresztelés pillanatában meghúzzák a
harangot. A befejező allokució után ismét ének következik: Édes Jézus
neked élek, vagy Ú édes. A keresztelő ruhácska és a keresztelő gyertya
[egyen a keresztszülő ajándéka kis védencének. A szertartásban az evan
gélium után a keresztszülők a pap felszólítására ePmondják a gyermek
11evében a hitigazságok foglalatát. a Hiszekegyet és a mennyei Atyához
:3 Miatyánkkal fohászkodnak, tehát a régi sorrend megváltozott és az
Üdvözlégy Mária elmaradt, ami érthető is, hiszen keresztény eleink még
nem is ismerték. A hamuból készített sárral való megkenés elmarad,
még a nyállal váló érintés is elhagyható. ha bármilyen észszerű ok fo
rog fent. A templomba való bevezetéskor a pap a következő felszólítást
intézi a keresztelendőhöz: a keresztelendő most már beléphet a temp
lomba.

A házasságkötést bevezető beszéd vezeti be. Ebben a házasság lé
.nyegét és a szertartások menetét ismerteti a pap. Szükség is van erre,
hogy az egyetlen szentségnél, melyet a felvevők maguk szolgáltatnak ki,
tisztában legyenek a ceremónia értelmével. Ének a be- és kimenetelkor
lehet csak. A pap a bevezető allokución kívül még többször ad szertar
tásmagyarázatot, melyekkel általában a végzendő cselekményekre ad
utasítást: pl. kézfogáskor. a gyűrűk oltárra való hclyezésekor, áldáskor,
a második kózf'ogáskor, valamint az eskü előtt. A gyűrűket a házasulók
előbb megcsókolják és csak azután húzza a pap ujj ukra. Az eskü vé
gén rövid allokucíó van. Ezután kikiséri őket a templom ajtajáig és on
nan bocsátja el a fiatalokat az életútra. A nászmiséket szorgalmazzák a
lelkipásztorok.

A temetést rövid al lokució vezeti be, mely a szertartás fő gondola
tait emeli ki. A sírhoz induláskor is szól néhány szót a pap: keresztény
reménységgel eltelve kísérjük testvérünk holttestét utolsó útjára. A sír
nál a szertartás előtt a megrázó erejű 129. zsoltárt, a De profundist
imádkozza el a pap magyarul. A beharitolás előtt ima formájában egy
két szót mond a pap: a magot a földbe vetjük és új életre kel. A kereszt
betűzését várja meg a pap, ha elég a sírásó. Közben lehet énekelni:
Ments meg engem vagy Jézusomnak szivén, esetleg imádkozni: Hiszekegy,
rózsafűzér.

Az egyéb intézkedésekben a főpásztor elrendeli, hogy a káromlások
kiengesztelésére a szentségbetétel előtt az "Áldott legyen az Isten" kez
detű imát intonálja a pap és a hívekkel együtt imádkozza el. Az ád
venti ájtatosságok közül a fenyőgallyacskákból font, lila szalaggal átkö
tött ádventi koszorúhoz fűződő népi ájtatosságót ajánlja a főpásztor a
szombati vagy vasárnapi litániákon. Karácsony éjjelén a kis Jézus szob
rának [ászclybahelyezése végezhető, I'hegelevenítve a Poverello, Assisi
Szent Ferenc grecciói karácsonyát (1223). Azokban a templomokban, ahol
szokásban van a reggeli és esti ima végzése közösen. az előírt szöveg
.szerínt mondhat.iák. Nagyszombat éjjelén a keresztségi fogadás megújí
tását, az egyházközség ezen igen ünnepélyes aktusát az előírt szöveg
alapján szorgalmazza a püspök.

. S mindezekhez szép, tartalmas, a lényeget kifejező és elgondolko
dásra indító szövegeket iadott a főpásztor a papok kezébe. így aztán a
hívek is könnyen belekapcsolhatók a liturgiába és az egység gondolata
is érvényesül. Mindenesetre azt előre kell bocsátani, hogy a nemzeti nyelv,
édes magyar anyanyelvünk térhódítása a liturgikus szövegekben és' ma-
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gyarázatokban még önmagában nem old meg minden kérdést, ettől még
nem lesz a hívek részvétele actuosa participatio = cselekvő, tevékeny
részvétel, ehhez a kegyelemnek is hozzá kell járulnia. Most már csak
az a feladat, hogy meg is valósítsuk a Főpásztor rendelkezését Isten dicső

ségére és a lelkek üdvére. (Kovách Zoltán)

EGYFESTŰ IFJÚSAGA. Reviczky Gyulának Barabás Miklósh03 iTt
oersére gondol az ember, amikor ezt a könyvet olvassa:

Midőn te ifjú voltál, drága néped,
Aldásos korra, új eszmékre ébredt,
Boldognak mondalak, mert láthatád
Széchenyi, Vörösmarty korszakát ...

Jlzt lJ nagy kort idézi fel Mándy Iván, aki nagy feladatra vállalkozott ég
nehéz munkát oldott meg sikeresen, amikor Barabás Miklós fiatalságát
regény kereteibe foglalta. Nehéz volt a feladat, hiszen egy fiataloknak
szóló rövid regényben érzékeltetnie kellett a megújulás szellemét, fi re
formkor friss hangulatát, de ezzel együtt a megújulás eredményeit is
meg kellett világítania.

Hogy mi volt e megújulás a politikában, azt mindnyájan tudjuk. De
a művészet új köntösbe öltöztetése - újdonság, és Mándy Iván egy élet
sorson át kitűnően tudja ezt érzékeltetni. Röviden: a magyar mtlvé
szeinek népi talajból való felfrissüléséről volt szó, arról, hogy ne a fran
cia és osztrák nyomon haladó iskola, a Vizy Mihályok iskolája, hanem az
új magyar iskola váljék uralkodóvá a festészetben.

Az új irány győzelemre vivője s egyben első nagy képviselője Bara
bás Miklós volt. Mándy Iván igen jól mutatja meg a művész állásfoDla
lásának határozottságát. Míg ellenlábasa, Vizy Mihály olasz meeterek
csendéleteít másolgatja, ezalatt Barabás a piacokat járja, szeretné megfes
teni az élő, mozgó magyar valóságot. Az első inditásokra a népi származású
Szabó piktortól kapja, hamarosan azonban már magától, saját 6tleté
ből festi meg a magyar tájakat. Nagyon szerencsésen párosul benne a
biztoskezű művész a kiváló megfigyelővel; ezért lesz kora legnagyobf)
magyar arcképfestője.

Főként ez tölti ki ifjúságát. Emlékirataiban is arcképfestő útjait tart
ja fiatalsága legfontosabb lélegzetvételeinek. Mándy Iván is ezen a nyo
mOn indul el, megmutatja az út állomásait, és az állomások érdekes, az
ifjúság képzeletét megmozgató epizódjait. Mig azonban a művész emlék
irataiban ezek az állomások élete apró mozaikjaiként jelennek meg,
Mándu Iván erőteljes vonásokkal egységes cselekménybe foglaloja 15ket. S
itt külön kell szólnunk Mándy Iván egyik kiváló, erős, novelláiban is
meomutatkozó erényéről: biztos szerkesztő ké7)es.~égérl5l. Ahogy a g'/Je
rekkor első benyomásai belefolynak Barabás életébe. ahogy egy-egy kéP
ecsetvonásai möpött a fiatalkori élmények szólalnak meg: - ez mind
arra vall, hogy Mándy Iván pomuásan tudJa egységbe foalalni az aPT6
mozzanatokat, és biztos arányérzékkel építi szerves egységbe őket.

Má'n.dll Iván nem holmi program-regényt irt, hanem ifjúsáanak szánt
(de feln6tteknek is élvezetes) könyvet; ennek a [ordulato«, érdekes mil
nek méais minden sora célzatos: a magyar m1Lvészet kialakulását akar
ja, és tudja is elénk tárni. (R. L.)
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AZ OLVASO NAPLÖJA. A századvég iránt szemlátomást fölébredt
az érdeklődés. Az "Irodalomtörténeti Tanulmányok" sorozat három kö
tete is foglalkozik egy-egy írójával; a "Magyar Klasszikusok" sorozatban
három'lköltöjének válogatott műveí jelentek meg; a mult év legvégén
két sajnosan elfelejtett novellístájának válogatott írásaival találkoztunk
egy-egy kötetben.

Sziklay László a kor egy, a maga idejében elég jelentős, utóbb aztán
szinte teljes homályba süllyedt írójának, Gáspá!' Imrének az alakját és
pályáját rajzolta meg. Ez a Gáspár Imre a Reviczky-Komjáthy-nemze
dék afféle Kazinczyjának indult: szervezőnek, ösztönzőnek, valósággal a
nemzedék élő öntudatának s lelkiismeretének. Aki valaha a századvéggel
foglalkozott, itt is, ott is találkozott a nevével és az ötleteivel; de ebből,

a sok nyomból, utalásból, kezdeményezésből sehogyan sem alakult ki
egységes, egész ember és mű. Gáspár Imre, sajnos, szétforgácsolta jobb
sorsra érdemes tehetségét. Miért? - erre többféleképpen lehet felelni.
Sziklay László is több feleletet ad a kérdésre. Lehetetlenek, fullasztók
voltak az irodalmi és társadalmi viszonyok, kerékkötői voltak minden
eredetibb tehetségnek; kedvezőtlenek, egészségtelenek voltak az irodalmi
állapotok; s maga Gáspár Imre sem tudott soha egészen megszabadulni
származása tehertételeitől. Ez kétségkívül mind így is van. De vala
hogyan az az érzésünk, hogy Sziklay László nem dolgozik elég határozott
vonásokkal ; itt-ott majdnem a "szerecsen-mosdatás" határán jár, má
sutt az elmarasztalásban mintha túlságosan is a körűlmények rovására
írna mindent. Egy pillanatra sem gondolunk arra, hogy ezeket a szá
zadvégi körülményeket derűsebb színűre fessük, mint voltak; elég bele
lapozni Reviczky, Komjáthy, Vajda írásaíba, hogy teljes tűrhetetlenségé

ben magunk előtt lássuk a kort - irodalmát is, társadalmát is. De az
ember nem láthatja meg, hogy föl ne tegye a kérdést: biztos, hogy Gás
pár Imréből jobb korban jobb író vált volna? Lehet, hogy jobb lehe
tőségek nyíltak volna számára: lehet, hogy jobb dolgokat tudott volna
alkotni. A hiba azonban, amely pályáján elgáncsolta, végeredményben
- úgy sejtjük - mégiscsak őbenne volt: egyéniségében, s a kortársak,
barátok véleményeiből s későbbi elhidegüléséből gyanítható "nehéz" ter
mészetében. Azonfölül betegségében, amire Szíklay László is utal; ér
zésünk szerint ezzel a problémával kissé behatóbban is foglalkozhatott
volna; vajon nem itt, ebben lehetne megtalálni Gáspár Imre "lezi.illésé
nek" - s mi több: lurnpsággal "orvosolt" titkos benső tragédiájának
- egyik mély okát?

Még három megjegyzésünk volna ehhez a nagy szorgalommal meg
írt könyvhöz, melynek komoly érdeme, hogy szinte kiásta a feledésből

a századvég egyik legérdekesebb, legjellemzőbb s egy időben talán leg
fontosabb alakját. Az egyik megjegyzés stiláris jellegű, s apróság: nem
valami nagy örömmel olvassuk (nem egyszer l) egy mégiscsak gondosabb
stílust kíváno irodalomtörténeti munkában az olyatén szavakat, mint
"szektor", "rendezvény" és társaik.

A másik megjegyzés a következő: Sziklay László megrója Gáspár
Imrét, amiért élete végén odáig hanyatlott, hogy ő, aki a maga korában
kivételesen haladó álláspontot képviselt a nemzetiségi kérdésben, 6, aki
szlovák munkásoknak tart előadást (amiért Reviczky ki is csúfolja) s
egy ideig a szerveződő magyar szocializmus környékén mozog - a kleri
kális reakció szolgálatába szegődött. Nos: aid ismeri a történelmet, na
gyon jól tudja, hogya magyar klérusnak és katolicizmusnak a század
végén valóban volt eiY teljes joi~al reakciósnak nevezhető -tekíntélyes
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rétege. Áz a iap, a "Magyal' Szemle': azonban, amelyiknek Gáspár Imre
volt a munkatársa, a katolicizmusnak éppen nem reakciós szárnyához
tartozott. Katolikus jellegű lap volt, de nehezen tudnók klerikálisnak ne
vezni; a klérus részéről inkább bizonyos gyanakvás, mínt rokonszenv
kísérte, részben azért, mert egyik szerkesztője, a kitűnő Kaposy János,
a Dante-kutató s a "Fioretti" fordítója, kilépett pap volt, részben azért,
mert a lap iránya, szelleme, hangja általában nagyon is haladónak tűnt

a konzervatív katolicizmus szemében. Első szerkesztője, Rudnyászszky
Gyula éppen annak a századvégi nemzedéknek egyik tagja, amelyiknek
Gáspár Imre szeretett volna lenni, és lehetett volna a vezére; s Rud
nyánszky végeredményben Reviczky Gyula költő-testvére, szürkébb, ta
kóbb, kissé bágyadtabb "kiadásban". A "Magyar Szernle" éppen olyan
élesen szembenállt az Akadémiával és a korabeli "hivatalos" irodalommal,
mint akármelyik másik ellenzéki irodalmi fórum; egyáltalán nem volt
vaskalapos, hanem ellenkezőleg: nyitva állt minden modern, friss és új
felé; éppen ez volt legfőbb "bűne": ezért kellett részvétlenség miatt, a
közönség támogatásának hiányában rnegszűnnie - mint a kor annyi
más jobb sorsot érdemlő kezdeményezésének. Gáspár Imre tehát, amikor
a "Magyar Szemle" munkatársa lett, nem még egy lépést visszafelé ment,
hanem tekervényes, igazán nem töretlen vonalú pályáján, melyet annyi
megalkuvás és pálfordulás tarkított, ezúttal mégiscsak az idók irányában,
s nem ellenére haladt.

Végül, harmadszor: szeréttük volna, ha Szíklay László egy kicsit rész
letesebben rnutatja meg, tartalmilag, formailag milyenek is voltak, mít
is jelentenek azok a szlovák irodalmi jelenségek, amelyekkel Gáspár
Imrének komoly kapcsolatai voltak. Úgy véljük, közönségünk nem ismeri
annyira a szlovák irodalmat, hogy egy-egy névből rögtön azt is tudja,
hogy az a név milyen irányt képvisel, milyen múvek állnak mögötte, hol
áll az illető a szlovák irodalom fejlődésében; az olvasók nagy többsége,
hacsak elő nem veszi Sziklay Lászlónak egy régebuí, a szlovák irodalom
ról írott alapos könyvét, meglehetősen tájékozatlanul áll; szeretné, ha
az író legalább néhány mondatban tájékoztatná.

A hetvenes-nyolcvanas évek nemzedékének legjelentősebb költője,

s egyideig Gáspár Imre bizalmas barátja volt Reviczky Gyula; Komlós
Aladár az ő életéről és művéről írt mintcgy tízíves monográfíát az "Iro
dalomtörténeti Tanulmányok" sorozatában; kiegészftésűl érdemes elol
vasni hozzá Benedek Marcell megjegyzéseit az "Irodalomtörténet" mult
évi negyedik számában. örömmel ad igazat Komlos Aladárnak mindenki,
aki olvasta valaha Reviczky regényét, az "Apai örökség"-et; az átlagos
köztudat Reviczkyt valóban csak mint afféle "édes-bús" költöt kedvelte,
(noha költőnek is több és keményebb volt), s nem nagyon tartotta számon
mint a századvég egyik legjobb elbeszélójét, a századvég egyik legjellem
zőbb és leglgényesebben megírt kisregényének a szerzőjét, Azok azonban,
akik a kor irodalmával foglalkoztak, alighanem jobban méltányolták e
művet, mínt ahogyan Komlós Aladár látja. Mindenesetre csak jó, hogy
ismét, s ily határozottan felhívja rá a figyelmet; végtére is kár, hogy
pr6zánknak ez az igazán nem megvetendő (s II maga korában igen új
hangú, s tán éppen új, "oroszos" hangja, modora miatt meg sem értett)
alkotása csak kutatók, irodalomtörténészek "csemegéje" ; bizonyára ér
demes volna szélesebb közdnséggel is megismertetni - jó bevezetéssel
kiadni.

Említsük meg itt míndjárt a "Magyar Klasszikusok" sorozat legújabb
kötetét is: Koml6s Aladár gondozásában. bevezetőjével s [egvzetetvel

162



Kiss Jozsei. Revicz/cy Gyula és J{()injáthy Jenő válogatott műveit, A be
vezetőnek - (rnelyben olykor-olykor szemet szúr az olvasónak az "eg)'''
csunya, németes használata) - egyik-másik megállapításával szívesen vi
tába szállna az olvasó, többnyire elvankor. amikor bizonyos dolgok, je
lenségek nagyon is sommás, félmondatos elintézésével találkozik; általá
ban azonban csak örülhet a szemelvények előtt álló három jól megraj
zolt portrénak. Reviczkyt eléggé ismeri a közönség. (bár kissé egyolda
lúan ismerte eddiz) ; Kiss .lózsef egykori nagy népszerűsége után megle
hetősen háttérbe szorult (és arról, hogy balladái nem külsőségesek, nem
kissé hígak, Komlós Aladár sem tud meggyőzni; az ember valahogyan
úgy érzi, az Aranv-féle drámai balladához képest az ő csilingelő-csillogó

balladái egy kissé olyanok, mint - mutaiis mutandis - Székely Berta
lan komor izzású történelmi képeihez képest Benczúr Gyula szinpornpás,
de lényegében problémátlan történelem-ábrázolásai) ; Komjáthy Jenőt, ezt
a mindenképpen nehezen hozzáférhetii költöt azonban csak nagyon ke
vesen olvasták. Most sokakra bizonyára revelácíószerűcn fog hatni, fé
nyességében is zord, magányos, tragikus csúcsnak költészetünkben - s
Ady egyik érdekes, furcsa torzóvá fejlődött elődjének. A róla festett arc
képpel kapcsolatban csak azt: szerétnők megjegyezni.: nem vagyunk
ugyan hivei az irodalmi hatás-vadászatoknak, az írók, költők meddő

aayonfilolózizálásának: s nagyon jól tudjuk, hogy ha "hatásról" van
szó: egy bizonyos színvonalon fölül, igazi író általában csak azt fogadja
be, annak a hatásnak engedi át magát, amelyre a saját fejlődéséhez, sa
ját maga kialkulásához mintegy a szarvezetének szüksége van; de éppen
mert tudjuk ezt, az az érzésünk. hogy Komjáthy esetében talán jobban
rá lehetett volna mutatni Nietzschére, akinek ösztönzéseit Komlós Ala
dár kissé túl egyszerűen fogja föl. Komiáthy demokrata, Nietzsche pedig
.,arisztokrata" - mealehet: de egy költő általában nem úgy "veszi át"
il hatást, hogy szöröstül-böröstül magáévá teszi egy-egy író vagy filozó
fus eséez rendszerét. Dehogy! - legtöbbször csak a neki megfelelő, az
ő safát vil2f!áha boí lleszthctö töredékeit. szilánkjait kapja föl s építi
ezvéní alkotásába. tgV Nietzschével Komiáthy is; s bizony néha majd
nem szószerínt visszhangzik a német filoxőfusra - például abban a ver
sében, többek között, arnelvben Komlés Aladár szerint ,,istenkeresésének
történetér" mondjn el; idézi is a vers egyik szakaszát a bevezetőben. Azt
írja: "Rajongása Istenért akár ateizmusnak volna mondható", Nem in
kább panteizmus és nietzscheizmus sajátos. egyéni keverékének? S ezt
fl Nietzsche-ösztönzést azért érezzük fontosnak, mert Komjáthy után
majd valami hasonló történik Adynál is - de éppen fordított előjellel és
eredménnyel. Ennek a fejtegetése azonban, még fölöttébb változatos is,
nagyon messzire vezetne.

Maradiunk hát a századvégnél ; említsük meg az "Irodalomtörténeti
Tanulmányok" harmadik kis monográfíáját, Rejtő István kis könyvét a
regényíró Iványi Ödönröl. Reviczky beteg-társa Arcóban, s ő is a század
végi betegség, a tüdővész áldozata ... Több kötet elbeszélést írt, s el'!Y
nagyobb igényű regényt, "A püspök atvafiságá"-t. Mikszáth azt mondta
róla: "Nagy író soha se lett volna Ivánvíból, de jó müveket alkothatott
volna", Ez valószínű. Nem ,.n'lgy" író, de a regényben van valami,
amiért meg kell becsülnünk: komoly, igényes törekvés a széles, alapos.
hiteles társadalomábrázolásra. Nem rnindennapí jelenség ez az egykorú
magyar nrózában ! Rejtő István gondosan és szeretettel rajzolja meg
Iványi alak iát az egybegyiijtött adatokból, meg műveiből; amí pályáját
illeti, különösen érdekes, amit a Frankel Leóval való kapcsolatáról mond.
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Az olvasó azonban az elmélyedö elemzéseken és a lelkiismeretes adat
gyüjtésen túl még valamit szeretne (és ez nemcsak Rejtő Istvárira
vonatkozik): mínél több személyes vonást az egyes írókról. Minél több
olyan vonást, adatot, tanuságot, apróságot, akár anekdotát is, ami a
személyes találkozás benyomását kelti, ami az irodalomtörténeti jelensé
get személyes, éló alakká teszi számunkra. Igen, természetesen be kell
mutatní helyzetét. társadalomban elfoglalt helyét, törekvéseit, viszonyát
kora áramlataihoz - de mennyivel hitelesebb lesz míndez, ha élő, élővé

tett személyhez kötődik; ha nemcsak azt tudom, ki mit írt, hanem azt
is, hogy hogyan fogta a follát, mikor írt, a puha gallért szerette-e vagy
a magaskeményet, s feszes volt-e társaságban, vagy könnyed. Persze az
ilyesmit nem könnyű összeszedni; de soha egyetlen jellemző apró vonást,
személyes adatot el ne dobj unk azért, mert esetleg nem tartjuk elég
"komolynak". Egy nyakkendő színe néha többet mond, mint egy sok
lábjegyzetes fejtegetés.

Például amit Justh Zsigmond ír naplójában Gozsdu EZekről: ez az
egy lap milven [eltemzően villantta elénk az alakot. méz ha a Justh
Zsigmond sajátos egyéni kis "torzítását" bele is számítjuk! "Örmény,
keleti, kifinomult faj. L'homme ci la reverie et - ci ciaarette. A dél
szláv az uralkodó egyéniségében, álmodni szeretne csak. de hát dol
gozni is kell, hogy az ember élhessen, s ami a bökkenő nála. hogy nem
azt teszi, amit szeretne. Mint ügvész működik s nem mint író" ... (Hogy
örülnének az olvasók - [egvezzűk meg csak így zárójelben - ha újra
a kezükbe kapnák a századvéznele ezt a kit>'ín6 dokumentumát...T11l't'1
Zsigmond naplóját, új kiadásban l) - Lehetett valami fanyar és fáradt
keserűség Gozsdu egyéniségében. valami cnerváltsán talán. valaroi lais
ser-iaire, egy kis nemtörődömség, ami nem a hírhedt masvar tunyaság
Iehetett. hanern a ..Idfinomult fai" lef:<vintfí {f,,·wltsti!!'l. De azért - noha
mást kell csinálnia, mint amit szeretne, hisven élnI kf'l1 ! - milven f'rl'!s
író! Mennyire kíüt abból abizonvos ,.mpséló" átlFl'!hól. milven mavas
lélekábrázoló igényei vannak. s mílvcn találatal a lé1ekáhrlizn1áshRn. De
a társadalom ábrázotásában is. ')"'nménven csan ki egvik-rniísik írásfJhól
egy bizonyos századvégi atmoszféra -' az, amelyik a'~ úi S"gárút vado
natúj palotáiban leng - ez a világunalom, a csömör soleenie - meg
amí a ködbe és sárba fulladt magvar vidéken feks7,ik. Ennek a váloaa
tott kötetnek - "Nemes 1'ozsda." a címe. és Lukács?1 Sándor írt pléie jó
bevezetőt - egyik-másik novelláia, például a remek címadó. Vl'l.<?:Y az
"Étlen farkas", az "Ultima ratío", a "Nirvana" bátran ott szerepelhetne
egy olyan gvüiteménycs kötetben (ha volna), amelyik a legszebb magyar
novellákat tartalmazza. S írni is tud Gozsdu, nagyon jól tud írni. ismeri
a szavak helyzeti, hangulati értékét. a próza egész ..hanzszerelését' 
egy kurta, kemény mondattal. egy indulatosan kilökött. szóval, vagy egy
legyintéssel néha nagyon sokat mond. Majdnem érthetetlen (és szomorúan
jellemző), hogy ilyen jó író ennyire kiesett az irodalmi köztudatból. A
"Nemes rozsda" révén remélhetőleg végre méltó helyére kerül benne.

Ha a neveket kicseréljük: ha Gozsdu helyett Petelei Istvánt mon
dunk, és a "Nemes rozsda" helyett címül azt, hogy "Lobbanás az alko
sntatban' - akár még egyszer leírhatjuk az előző bekezdés záró monda
tát. Biztostollú, jószemű író volt Petelei (Bisztray Gyula írt szép előszót:

írói portrét róla a kötet elé); született jó novellista, lágyabb s melegebb
kedélyű, mint Gozsdu, de épp olyan biztos stiliszta, a mondatnak a
maga módján épp olyan művésze, mint amaz. Sokkal kevesebb benne az
indulat, mint Gozsduban; talán - életkörülményei folytán is - kis
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vonzalom van benne az idlllihez, és stílltsban a poentírozáshoz ; de ez a
csöndes, halkszavúnak tűnő ábrázolás sokszor nagyon mély sebeket
mutat meg, mint például a "Jutalom", amely már majdnem prelúdiumnak
hat Móríczhoz. Erdélyben élt, Kolozsvárott volt gondos és fiatalokkal
sokat törődő lapszerkesztő; a levegőjében érezni is valami jó vidéki fris
seséget, de azért attól a sajátos századvégi érzelgősségtől ő sem tudott
egészen ment maradni; egyik igen szép írásának, a "Fülemülé"-nek, ta
lán legismertebb elbeszélésének a végét például, sajnos, giccsé higítja ez a
szentimentalizmus; pedig egyébként rnennyí a szó jó értelmében vett
báj s meleg humor, bizonyos félszeg kedvesség ebben az írásban, főként

Mátyás, a szolga figurátában ! Az egyszerű élet. II kisemberek, a maros
vásárhelyi kisvároslak. meg a hanyatló vidéki udvarházak költője volt
Petelei; - a világ, melyről írt, eltünt, de alakjai többnyire ma is élők, s
legtöbb elbeszélése még ma is igaz örömet nyujt olvasójának. S a maga
csöndes, gyakran turgenyeves módlán kevés eszközzel olyan hatalmas
alakokat tud teremteni egy-egy "könyörülő asszonyt". ,.Arva Lottit",
"Csifó Frá ítert" vagy, vidám színezésben, urával összezördült kis székely
menvecskét - hogy nem egyhamar felejti el az ember.

Bisztray Gyula egy helyütt Török Gyulát említi, mint Petelei .Jeg
fiatalabb követőjét". Nos, ha a "Lobbanás az atkonyatban" novelláit ol
vassa az ember, gyakran eszébe jut "A zöld köves gyűrű", a "Porban",
meg a "Fehér virág" s "A halszemű három fia" írója. Van a magyar
prőzának egy rnélysodrú ága - nem a Míkszáthé, nem is a Mórlezé;
hanem egy másik, saíátos ízű, sajátos hangulatú és hangú, kis vonásokkal
dolgozó, látszólag Igénytelen, de epikus sodrában nagyon erős próza a
Míkszáthé, Móriczé mellett; akik Ismerik és szeretik (és akik ismerik,
szeretik is) a fiatalon elhalt Török Gyulát. őt tartták e nróza legkitűnőbb

képviselőjének. Honnét eredt? - nem igen tudtuk; általában a "Bud
denbrook-házv-at emlegették vele kapcsolatban. Pedig ha előzményeit

keressük. most már látnivaló: itt kell keresnünk, ezen a hazai környé
ken, Petelei táján.

Prózánk nem olyan gazdag, hogy ne kellene szeretnünk, becsülnünk
ezt a kissé talán elfelejtett, eléggé nem méltányolt ágát is. Vagy talán
nem ls olyan elfeleitett? Annakidején a szintén fiatalon elhunyt Lovass
Gyula hívta föl többször a fÍl~velmet Török Gyulára; akkor kedvelőinek

volt is egy valóságos kis "szektája"; újra megjelent "A zöldköves gyűrű"

meg a ,.Porhan", s többen írtak hosszabban-rövidebben Törökről. Mind
ez, úgy látszik, nem volt afféle ellobbanó szalmaláng-lelkesedés; ma is
vannak olvasói, s vannak, akiket ma is érdekel. Ime a bizonyság rá: a
"Magyar Irodalomtörténeti Társaság" 1954 októberében tanulmány-pályá
zatot hirdetett; az egyik pályatétel "egy XX. századi magyar író ismer
tetése és méltatása" volt. A társaság folyóirata szerint hét pályamunka
érkezett be. Ebb61 kettő Török Gyulával foglalkozott. (*)

AZ OJ AMERIKAI ZSOLTAROSKÖNYV. A csikl1g6i "F i d e s' val
ll1sos könyvkiadó társulat kiadásában megjelent a közelmultban egy 'Új
zsoltároskönyv bizonyos Mary Perkins Ryan bevezetésével és jegyzeteivel.
Az új amerikai zsoltároskönyvr6l a "Wo r s h i p" ciml1 amerikai lcatoHkus
folyóiratban az alábbi ismertetést olvashatjuk.

A zsoltárok könyvének új Fides-féle fordítása a tizedik angol kato
likus verzió, amióta 11 évvel ezelőtt Rómában a Pápai Bibliai Intézet
kiadta az új latin zsoltároskönyvet. Ennek az angol kiadásnak főcélja 
mint előszavában olvasható - "hogy az Új Római Zsoltároskönyvvel egye-
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,űen egy modern, közérthető forditást nyu,itson, mely figyelembe veszi
nemcsak az egyéni olvasás, hanem a hangos felolvasás és az éneklés
követelményeit is."

Eddig egy meglévő fordítás sem tett eleget ezeknek a követelmé
nyeknek. A megelőző fordítás, Knox és Kiscane műve, hál' modern szel
lemii, de érvényesül benne az a régi fel.fonás, hogy egy bib1in-f01'dítás
nyelvezetének és stílusának okvetlenül urctuiikusruik: és költőinek kel!
lennie, és ne hasonlítson a ntindennapi nuetvhez. Amerikában rosszu! ér
telmezett kegyelet folytán általában hajlandók voltak feláldozni az isteni
szózat közérthetőségét és örök aktualitását. csak hom! folytassanak eml
holt irodalmi hagyományt könnonc1ataival és szó/dncsévcl együtt. il
Fides-féle fordítást éppen a.zért fugaaták nagy lelkesedéssel, mert ez
adja vissza első ízben a zsoltárokat modern pr6zában. Stílusa emjszerű,

méltóságteljes és a mellett közvetlelL
Ez a fordítás a zsoltárokat héber költeményekkéllt mutatja be, vilá

gosan hangsúlyoz1)a az eredetietc porattelisztiku» szintakszisát, azaz a
gondolat-1'itmus által sugallt sajátos mondatszerkezetet, Azonban a for
dító elmélete az, hogy a zsoltárol~ban a paTaHelizmus csak kettős. soha
sem hármas, s ha mégis előjol'dul haTmadik pamllel sor, ezt a vers vé
aére veti.

Sok példa igazo lia, hogy ez az angol fordítás nem vesz tudomást
a latin fordítás parallelízmusár61, melu az eredetihez látszik rar.aszkodni.
Altalábtm. csak kenésszer egyezik a Biblia Jóváhagyott Standard Ver
zi6jának versezetével.

Maga a fordítás inkább e lele7<: tikus , Bar össze van eaueztetce az új
római zsoltáros-könJJ1'vel, mégi.~ sok heluen. eltér a latin fordítást6!. En
nek oka a héber szöveg másfaita értelmezése. Ezek az értelmezési el
térések azonban nyilvánval6an nem eredeti szöveg önáll6 tanulmánJlozá
sál alapulnak, hanem abból erednek, hog" a fordít6 áttekintette az eddigi
népszerű protestáns és katolikus [orditások.at, azután a szerint, hogy me
luik: verzi6 hangzik jobban, hol ragaszkodott a latinhoz, ho'! eitért tfile.
Ez az el1árási m6d csökkenti a fordítás értékét, bármilyen olvasmányos
is különben.

Az olvasók útbaigazítá,~át - a ZSOltál'ok meaértése és használata te
kintetében - saiátos módon oldotta meg a kiadá« szerkeszttiie, Maru
Perkins Ruan. A magyarázó ieauzetek minimális számúak, de minde il

zsoltárnál összefoglaló eim összegezi a tartalmat, épp úgy, mint az ú,j
latin zsoltáros könyvben. Mindegyik zsoltárhoz van bevezető magyarázat
és tartalmi kivonat az Úszövetség eredetiiének stílusában; maid útba
igazítás az iránt, hogyan kell az metó z,~oltárt a keresztény áhítatban
alkalmazni, és utalások a zsoltárral kapcsolatos újszövetségi idézetekre
s a liturgiai vonatkozásokra:. A zsoltárok a rendes számszcl'ű sorrendben
következnek, de mindegyiknél utalás történik arra is, hol szerepel a
Breviarium Romanumban és a különl)öző szerzetest breviáriumok ban.

"A zsoltárok imádkozása" című függelék avval foglalkozik, hogy mi
I.yen 1elentősek a zsoltárok az E(l'uház és a kereszténység hité/etében mind
ep1Jéni, mind közösségi szempontból. Ismertett ez a szakasz a zsoltárok
költészeti .1elle(lzetesséCleit, osztályozásukat tartalmi szempontb61, tár·
Q'Yukat és kulcs-szavaikat.

A magyarázatok utolsó része az 6- és újszövetség perspektívájába he
lyezve összegezi a zsoltároskönyv eszmei tartalmát, történelmi és pró
fétikus hátterét. - il kiadás legnagyobb érdeme a zsoL-tárok szellemében
1)0.1ó elmélyülés. S áUalában jelentős teljesítmény a kiadótól egy ilyen
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eiuruuikozasra mi.ndenképpen allcalmas amerikai zsolta1'Oskönlltl meg.ie
lentetése.

A magunk részérőL a "Worship" folyóirat fentebb közölt ismerteté
séhez csak equetleti megjegyzést szeretnénk: hozzátűzni. Hangsúlyozni kí
vánnók, hogy az új amerikai zsoltárforditásnáL figyeLembe vették többek
között "az énekLés követeLményeit is". Amerikában ezek szerint hozzá
tartozik a katolikus liturgiáho:: a zsoltárok éneklése is. Ezt sajnálattal
kell nélküZöznünk a hazai gyakorlatban.

AZ "öRÖK BÉKE" ELGHARCOSA. Kant Immanuelnek, a világhírű
német filozófusnak a nevét mindcnki ismeri, a műveit azonban csak
nagyon kevesen. Igaz. hogy ezek il nehézkesen megfogalmazott, de tar
talmukban is "nehéz" spekulatív filozófikus művek jóval felülhaladják
az átlagolvasó felfogó képességet. Annál érdekesebb és meglepőbb, hogy
ez a valóságtól elvonatkoztatott, a "tiszta-ész" régióiban kalandozó el
vont gondolkodó hosszú élete alkonyán írt egy nagyon is gyakorlatias
politikai vonatkozású, kisebb könyv-terjedelrnűtanulmányt, amelyet nem
csak megjelenésének (1795) 160. évfordulója tesz említésre érdemessé,
hanem tárgyánál fogva sokhelyütt még ma is az aktualitás eleven ere
jével hat; napjainkban különösen, amikor érdeklődésünk, törekvéseink
középpontjában ugyana" a magasztos fogalom áll, amelyről ez az érteke
zés szól, s amelyet már címével is kifejez: "Zum ewígen Frieden", 
"Az örök béle" !

Nem valami fellegjáró, ködös utópia ez a tanulmány, hanem a józan
észre appelláló, az emberiség fejJödésében hívő, s a béke felé vezető

utat gyakorlatias tanácsokkal kijelölő elmefuttatás. S így nem lesz ér
dektelen megismerkednünk egy-két vezérlő gondolatával. - Az általános
leszerelés gondolata itt csendül meg először: "Az állandó hadseregeket
idővel teljesen meg kell szüntetní. Mert ezek állandó készenlétük által
szüntelenül háborúval fenyegetik a többi államot. ösztönzik őket, hogy
egymást a felfegyverzettek számában felülmulni igyekezzenek: ennek
pedig nincs határa. S míután éppen az erre kiadott költségek miatt a
béke még terhesebb lesz, mint egy rövid háború: ők maguk indítanak
támadó háborúkat, hogy a terhektől szabadulhassanak.'

Ma is sokszor hangoztatott elvet fejez ki már Kant a béke egyik
feltételéül: "cgy állam se avatkozzék: be erőszakosan egy másik állam
alkotmányába vagy kormányzásába.' - S mintha csak előre sejtené az
"atom-korszakot", mintegy elrettentésül megállapítja: "egy irtóháború
- amelyben a megsemmisülés mindkét félre és minden jogra egyenlő

eséllyel következhetik - az örök békét csak az emberi nem nagy Terem
tőjében engedné létrejönni."

Érdekes, hogy az örök béke érclekében feltételként kívánja Kant,
hogy "U polgári alkotmány minden államban köztársasági legyen", mert
"uz egyetlen alkotmány, amelyik HZ őseredeti szerződés szellemében kö
vetkezik és amelyre egy nép minden jogszerű törvényhozását alapíthat
ja: a köztársaság."

A második lépésként pedig azt jelöli meg, hogy "a népjog a szabad
államok föderalizmusán alapuljon.' "A népeket ugyanis, akár csak az
államokat, úgy lehet megítélni, mint az egyes embereket, akik termé
szeti állapotukban - azaz: a külső törvényektől való függetlenségükben
- már puszta egyrnásmellettélésükkel is veszélyeztetik egymást. Ezek
nek míndegyike, a saját biztonsága érdekében. megköveteli és meg is
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kell, hogy követelíe: a másik lépjen vele valamely - a polgári állapot
hoz hasonló - alkotrnányba, amelyben a maga jogait mindegyik bizto
síthatja. Ez: népszövetség volna, amelynek azonban nem kellene egy
szersmind népállamnak is lennie."

Ime, Kantnál merül fel először a "népszövetség" eszméje, s ennek
szerepét közelebbről is megjelöli: "kell lennie tehát egy különös fajtá
jú szövetségnek, amit békeszövetségnek lehetne nevezni, s ami a béke
szerződéstől abban külőnbözne, hogy ez pusztán egy háborút, amaz pe
dig minden háborút hivatva lenne befejezni, mégpedig míndörökre.' 
Ugyanezt fejezi ki más szavakkal is: "arra, hogy az államok egymás
közti viszonyuk folytonosan törvénvenkívülí állapotából kikerüljenek, a
józan ész szerint csalt egy mód van. És pedig: ha éppen úgy, mint az
egyes emberek, feladják vad, törvénynélküli szabadságukat és alávetik
magukat kényszerítő köztörvényeknek.' Ime, a továbbfejlődés gondolata:
amint az egyes emberek saját érdekükben, lemondva egymásnak ártó
szabadosságaikról törvényesen rendezett közösségekbe, államokba, tö
mörültek, úgy ezek az államok idővel magasabb síkú szövetségbe tömö
rülhetnek, biztosítván ezáltal a maguk számára az "örök békét."

Kant éppen nem táplál hiú illúziókat az örök béke állapotának kö
zeli elérését illetően. Jól ismeri, és fel is említi az emberi természetben s
a külső viszonyokban rejlő nehézségeket. De annál felemelőbb, hogy
ezek ellenére is megvalósíthatónak és megvalósítandónak tartja ezt a
békét, s gondolátmenetét ezekkel a szavakkal fejezi be: "Ha kötelesség,
vagy egyben mindjárt alapos remény is: a közjog állapotát megvalósí
tani - még ha végtelenbe vesző megközelítésben is -, akkor az ö1'ök
béke, ami az eddig hibásan nevezett békekötéseket (a tulajdonképpeni
fegyverszüneteket) váltja fel: nem üres eszme. Hanem oly feladat, amely
egyre jobban megoldva, céljához állandóan közelebb jut .. ,"

Tehát kötelességnek, feladatnak jelöli meg Kant a békéért való
állandó tevékenykedést, s éppen ezért megérdemli, hogy - függetlenül
filozófiájának értékelésétől - fent ismertetett tanulmányának 160. éves
évfordulója kapcsán kegyelettel emlékezzünk meg róla, s az "örök béke"
eszméjének egyik kiváló előharcosát tiszteljük személyében. K, Gy.
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s Z E R K E' S "ZTOI ÜZENETEK
Cs. Z. - Magyarázza meg - már amennyire lehetséges a fájdalomtól

megtört teremtésnek -, hogy éppen azt nem éri el, amivel szándékát ín
dokolja, Ha valaki hisz a túlvilágban és abban, hogy ott találkoznak, akik
itt a földön egymást szerették, akkor éppen öngyilkossággal nem lehet ezt
elérni. A halál, akármennyire keserű is, ha természetes okokból, illetve,
mint jelen esetben betegségből kifolyólag következett be, csak ideigle
nesen választja el azokat, akik egymáshoz tartoztak. A természetellenes,
önkézzel előidézett halál azonban - hacsak, amint az Egyház sok eset
ben vélelmezi: nem pillanatnyi elmezavarban történt - a kárhozatba
taszítja a szerencsétlen öngyilkost. Az elhunyt maga is felelős haláláért,
mert elhanyagolta betegségét, utolsó pillanatban kapkodott, rnikor már
nem lehetett segíteni rajta. Lehetséges tehát, hogy a tisztítóhelyen ve
zekel könnyelműségéért,melyet nemcsupán magával, hanem családjával
szemben is elkövetett. Mondja meg az özvegynek, elhunyt szerette talán
éppen azzal szabadul meg hamarább a vezeklések helyéről, ha ő itt tü
relemmel viseli érte a maga fájdalmát, imádkozik és szentmísét szol
gáltat. - Az a megjegyzése az özvegynek, hogy ha az elhunyt a pokol
ban volna is, ő ott is vele akar lenni, ostobaság, amit csak a fájdalom
által megcsökkent gondolkozás szokott megteremni. A pokolban nincs
együttlét, találkozás sincs, a megsemmisülés soha meg nem szűnő kín
jai annyira elborítják a lelket, hogy abba az örömnek és a szeretetnek
legparánvibb sugara se tud behatolni már.

Dr. K. K. - Az Oltáriszentségről azért nincs szó a Hiszekegyben,
mert a niceai zsina; idejében semmiféle eretnekség nem támadta az
Egyháznak róla szóló tanítását. Rajta kívül még szamos más hittételt
sem említ, amelyet pedig akkor vallott az Egyház. Az Oltáriszentség
azonkívül abban az időben még rnisztérium volt, titok, melyet a ke
resztények kifelé, a pogányok és a világ felé nem emlegettek nyilváno
san. Már pedig a hitvallások az Egyház tanait kifelé, a világ felé fogal
mazták meg. A kereszténység első és második századi emlékei, iratai és
tanút bizonyítják, hogy az Egyház mindenkor azzal az imádással vette
körül az Eucharisztiát, mint ma.

Sch. .l. Bizonyára az "Apollo és Hyacinthus" című iskolai eperára
gondol, amelyet Mozart 10 éves korában írt, vagy a bájos "Bastien és
Bastiennev-re, amelyet 12 éves korában írt. Második kérdésére, hogy
hogyan alakult volna Mozart élete, "Ha apja nem csinált volna belőle

csodagyerrneket", - nem tudunk felelni. De szeretnénk egy-két meg
jegyzést fűzni a kérdéshez: vigyáznunk kell, hogy meg tudjuk becsülni
a nagyot és ne akarjunk bensőnkben leszállítani annak értékét. ami
felettünk áll. Miért akarja úgy hinn), hogy valaki "csinálta" Mozart
csodagyermekségét. Miért nem hiszi el, hogy csodagyermek volt (mínt
ahogyan aztán csodaemberré is vált). Abban azonban teljesen igaza van,
hogy a csodagyermekség ténye olyan nagy teher az ember lelkén, hogy
azt még egy Mozart sem tudja tökéletesen kiheverni. Azért Isten mentsen
attól, hogy szülők akár nyereségvágyból, akár hiúságból ilyesmire tö
rekedjenek.

B. B. Igaza van, vannak mondatok a szentek egyes életrajzaiban,
amelyek annyiszor ismétlődnek, hogy szinte sablonossá váltak. A közép
xorban u. i., mikor ez a műfaj kialakult, -az írók kötelezőnek érezték az.
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ilyen életrajzok megszekott kedves motívumaihoz való ragaszkodást, egé
szen az elfogadott és hagyomány- szentesítette kifejezésekig. Az egyéni,
egyszeri vonások kiemelésére csak keveseknek volt érzékük. Igy azután
mintegy hivatalosan irták le azokat a tulajdonságokat, amelyek rendesen
feltalálhatók az Istennek élő özvegyeknél. a szentéletű királynál, a jám
bor hajadonnál stb. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek a tulajdonsá
gok ne lettek volna valóban a most szóban forgó esetben, hanem csak
azt, hogy az életrajzíró nem tudott ezeknek a tulajdonságoknak egyéni
szint adni. Ilyen eset az, amit On úgy fejez ki, hogy mínden szent ki
rálynénál oda van "biggyesztve" a szegények, az özvegyek és árvák
gondozása és a betegek ápolása. Ez tévedés: nincsen "odabiggyesztve". A
középkorban a királynőnek és császárnőnek nemcsak feleségi rangja volt
férje mellett, hanem hivatalosan elismert közjogi helyzete volt az or
szággal szemben. Szent Kunigunda császárné életében fel is van jegyez
ve a koronázási formula: "Vedd a dicsőség koronáját és vedd tudomá
sul, hogy te is részese vagy a birodalom kormányzásának és viseld ered
ményesen gondját az Úr Isten népének." A birodalmi jogarhoz is hoz
záértették kezét e szavakkal: "Vedd az erény és igazság [ogarát, légy a
szegények iránt irgalmas és gyengéd, viseld gondját az özvegyeknek és
árváknak, a legnagyobb odaadással, hogy a mindenható nr Isten növelje
benned a kegyelmet." Tehát a királynőnek "hivatalos" kötelességei vol
tak a szegényekkel szemben. Ha ez a királynő egyben szent is volt, ak
kor természetesen ezt a kötelességét is a szentek me.eteínek megfelelően,

hősi fokon gyakorolta.

K. F. Köszönjük a Kis Útra vonatkozó kedves megjegyzéseit; alka
lomadtán fel is fogjuk használni. Nagyon kérjük, szóljon hozzá máskor
is, mindig szívesen látjuk írásait.

W. E. "Túlságosan vallásos" - ilyesmi nincsen. De lehet valaki hi
básan vallásos: külsőségeket hajszoló, tapintatlan, erőszakos, türelmetlen,
szűklátókörű, erénygőgöt árasztó stb. Mindez azonban nem vallásos meg
győződésének fokától, hanem egyéniségének minőségétől füg~. Ha tör
ténetesen az illető nem volna vallásos, akkor más téren volna külsö
séges, tapintatlan, gőgös, erőszakos stb. Az ő baja nem az, hogy túlsá
gosan vallásos, hanem hogy nem eléggé, és nem egészségesen vallásos,
vagyis, hogy a vallásosság nem vált benne életformáló erővé,

B. H. Engedje meg, hogy mindnyájunk okulására néhány sort idéz
zünk leveléből; amelyet nagyon köszönünk és máskor is szívesen foga
dunk: "Aztán következik -az est legszebb része. A gyerekek ősszekuno

rodnak a takaró alá és az apjuk elmondja nekik az az napra kijáró
"igaztörténetet"; a holnapi szentet. Röviden, de olyan élvezetesen mond
ja, hogy én is kellemesnek találom azt a különben nem nagyon üdítő

munkát, amit ezalatt végzek: t. i. ekkor javítom ki a napi rongvolódást
a kis ruhákon, fehérnemúkön. A gyerekek pedig mindig nagy érdeklő

déssel hallgatják, hogy ki is volt az, aki holnap vigyázni fog reájuk,
- mikor élt, mit csinált, mí volt akkoriban a nagyvilágon? Szívesen
elcsacsognának éjfélig is, ha apjuk nem kapná őket a vállára és nem
szállítaná kit-kit, mint drága kis homokzsákocskákat, ágyacskájukba.
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