
dologba fogni, ehhez nincs elég ere
je és bátorsága, - mondjuk, nincs
kegyelmi "készlete" ; de kezdje csak
el "gyüjteni" a kegyelmet, hűsé

gesen elvégezvén azokat az apró
ságokat, amelyeket maga elé tűzött,

NAPLÓ

és meglátja: eljön a nap, amikor
nem várja, hogy a "protektorok"
tegyék magukévá ügyét, hanem ön
maga veszi kezébe, mert érezni fog
ja, hogy ott van a legjobb kézben.

Isten segítse hozzá ! F.

NEWTON ÉS A KERESZTHALAL ÉVE. Az evangéliumból tudjuk.
hogy Krisztus kínszenvedése a zsidók húsvétja előtti pénteken volt, d"
hogy melyík esztendőben, arról az evangélium nem beszél. Talán nem lesz.
érdektelen, ha ismertetjük, hogy Newton, a világhírű fizikus hogyan pró
bálta megállapítani a kereszthalál évét. Newton ugyanis nemcsak örök
értékű fizikai és matematikai műveket írt, hanem a theolcgiával is fog
lalkozott és Observationes ad Danielis profetae Vaticinia című nagyobb
munkájának XI. fejezetében Krisztus szenvedésének időpontját isigyek
szik megállapítani.

"Mivel azoknak az időknek az ismerete - mondja, - amikor
Krisztus született és szenvedett, az általa alapított vallásra nézve kevés
jelentőséggel bir, az első keresztények nem sokat törődtek ezek meg
állapításával amint más ilyenféle dologgal sem. Akik ezeket először ülték
meg ünnepélyesen, az év sarkalatos napjaihoz kapcsolták őket: így Annun
ciatiót március 25-én ünnepelték, amely napra a tavaszi napé] egyenlő

ség esett a Julius Caesar által megjavított naptár szerint, Keresztelő Szent
János ünnepét július 24-én, a nyári napforduló napján, Szerit Mihálv
ünnepét szeptember 29-én, az őszi napéjegyenlőségkor és végül Krisztus
születését december 25-én, a téli napfordulókor. István vértanú, János
apostol és az aprószentek ünnepét pedig az utóbbihez lehetőleg közel.
Mivel azonban az idő multával a téli napforduló december 24, 23, 22-re
stb. esett, innen származott, hogy a következő századokban Krisztus szüle
tését december 24, 23 s végül december 20-ra tették, s úgy látszik, hogy
ugyanebből az okból Tamás ünnepét december 21-re, Mátéét szeptember
21-re tették."

Csillagászati okok határozták meg szerinte a többi ünnep idejét is.
Igy Pál megtérésé január 25-re, Mátyás napja február 25-re, Márké ápri
lis 25-re, Úrnapja (ez nem a mai Úrnap ünnepe volt) május 26-ra, Jakabé
július 25-re, Bertalané augusztus 24-re, Simon és Júdásé október 28-ra
került, amely napokon a Nap az állat övön végigvándorolva sorban a
Vízöntő, Halak, Bika, Ikrek, Oroszlán, Szűz és Skorpió csillagképébe
lépett. "Ezekből nyilvánvaló - mondja Newton - hogy ezeket az ünnep
napokat a keresztények első naptáraiban a matematikusok a maguk el
gondolása szerint jelölték meg és semmi alapjuk sincs a hagyományban."

Azokban az időkben nagyon előnyös is volt, hogy az ünnepnapok
idejét -cslllagászatilag megfigyelhető jelenségek határozták meg. Nyomta
tott naptárak nem voltak, a távoli országok között a kapcsolat nehézkesen
ment, tehát egyszerűsítette a dolgot, hogy minden vidék az égről tudta
leolvasni az ünnep idejét.
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"Krisztus életének éveiről sem volt biztos hagyomány - folytatja
Newton. - A keresztények közül ugyanis azoknak a véleménye szerint,
akik először kezdték ezeket kutatni - mint például Alexandriai Kelemen,
Origenes, Tertulianus, Julius Africanus, Lactantius, Jeromos, Agoston,
Sulpitius Severus, Prosper - Krisztus csak egy, legfeljebb két évig taní
tott nyilvánosan. Eusebius azonban János evangéliumában négy kü lön
bőző húsvétot vesz észre, azért szerzője volt annak a véleménynek, amely
szerint Krisztus három és fél évig tanított, s így Tiberius uralkodásának
19. évében halt meg."

Newton szerint, ha Máté és János evangéliumát összevetjük, öt foly
tatólagos húsvétot találunk Krisztus nyilvános működése alatt. Mivel az
általános vélemény, amit Szent Lukács is megörökít az, hogy Krisztus
megkereszteltetése Tiberius uralkodásának Lő-ik évében történt, az első

húsvét a keresztelkedés után Tiberius 16. évében volt, tehát az ötödik, a
szenvedés és feltámadás húsvétja Tiberius uralkodásának 20. évére,
vagyis Kr, u. 34. évre esett.

Ezt a véleményt Newton csillagászati és történelmi adatokkal erősíti

meg. "Elfogadom - mondja Newton - hogy Krisztus Nisan hónap 14-én.
pénteken szenvedett kereszthalált, a következő nap volt húsvét nagy
napja, és az ezután való napon támadott fel Krisztus. Nisan hónap 14.
napja pedig mindig a tavaszi napéjegyenlőség után következő holdtöl
tére esett." A csillagászati adatok szerjnt megállapítható Newton szcrint,
hogy Nisan 14. napja Kr, u. 31-ben március 28-ra, szerdára, 32-ben április
14-re, hétfőre, 33-ban április 3-ra, péntekre, 34-ben április 23-ra, péntekre,
35-ben április l 3-ra, szerdára és 36-ban március 31-re, szombatra esett.
A szenvedés napja péntek volt, így csak a Kr. u. 33. és 34. év jöhet szóba.
De tudjuk az evangéliumból, hogy két évvel a szenvedés előtt húsvétkor
a tanítványok kalászokból morzsolták ki a szemeket éhségükben. Ezért il

szenvedés húsvétja nem lehetett a ;{3. évben, mert ezelőtt 2 évvel - 31
ben - Nis-in l4-e március ~;8-ra esett, amikor még nem voltak érett
kalászok. Marad tehát a szenvedés évének Krisztus 34-ik éve. Ez Newton
okoskodása.

Ennek megfelel Pilátus szereplése is.
"Tiberius uralma idején - rnondja Newton - Valerius Gratust tette

meg Judea procuratorának, ennek utóda lett 11 év mulva Poncius Pilatus.
aki 10 évig kormányozta ezt a provinciát. Ekkor Vitellius, Szíria újonnan
kinevezett procuratora Pilátust tisztségétől megfosztotta és R.ómáha
küldte." Ez Kr. u. 35. és 36. év húsvétja között történt. Ugyanis Vitellius
még két ízben - tehát 36-ban és 37-ben - jött a történeti feljegyzések
szerint húsvétkor Jeruzsálembe és a második húsvétkor, ami április 20-ra
esett, itt értesült Tiberius haláláról, aki Kr. u. 37-ben március W-án halt
meg. Ezek szerint Pilátus 35. húsvétján volt utoljára Jeruzsálemben, s ha
hozzávesszük a szenvedéskor uralkodó főpap nevét és hogy a szenvedés
napja péntek volt, újra Kr. u. 34-re következtethetünk Newton szerlnt,
mint a kereszthalál évére: (Holenáa Barnabás)

* Newton véleménye figyelemreméltó megnyilatkozása annak, hogyan
törekedett a kiváló természettudós a tudományadataival a kíváncsisa
gúnkat kétségtelenül izgató kérdésnek a nyitjára jutni. A csillagászati
adatok azonban nem nyújtanak biztos támpontot a kereszthalál idejének
megállapításához. mert a hónap-kezdeteknek a holdváltozástól függö meg-
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állapításánál a zsidók gyakorlatában ingadozások voltak. Ez a tény pedig
feltétlenül bizonytalanságet jelent a kutató számára. A történeti adatok
sem oszlatnak el minden bízonytalanságot, tehát a kérdés azoknak a fi
gyelembe vételével sem oldható meg biztosan. Valószínűleg le kell mon
danunk arról, hogy Krisztus Urunk halálának idejére vonatkozólag fel
tétlenül biztosat valaha is megtudhassunk, Az összes rendelkezésre álló
adatok figyelembevételével a kérdésre vonatkozólag a következőket mond
hatjuk: Biztos, hogy Krisztus pénteken halt meg, de már vitatott, hogy
ez a péntek Nisan 14. vagy 15. volt-e. Az első valószínűbb. A mai álláspont
szerint az évek közül csak a Kr. u. 30 és 33 év jön szóba, Itt is az első a
valószínűbb. 30-ban április 7, 33-ban április 3 volt péntek, Nisan 14.

LITURGIKUS KONGRESSZUS IRORSZAGBAN. A mult év folya
Tnán rendezték meg a második ir liturgikus konferenciát a bencések
glenstali kolostorában. Irország valamennyi egyházmegyéjéből megjelen
tek résztvevők, s a környék számos szerzetesrendje is elküldte képviselő

jét. A kongresszus nem volt olyan nagyszabású, mint az angliai Szent
Gergely társaság gyűlései, vagy az amerikai nemzeti liturgikus hét kon
ferenciái, de mint szimptomatikus jelenség mindenesetre figyelemreméltó.
Tanúsítja, hogya liturgikus mozgalom problémái mindenütt élénken fog
lalkoztatják az illetékes köröket.

A kongresszuson kIkipásztori kérdéseket vitattak meg teljes őszin

teséggel, a papok saját helyi tapa'Sztalataik alapján fejtették ki vélemé
nyüket az eredményes pasztorációról. - Hogyan válhat teljes lelki javára
a vallás gyakorlása, a mise hallgatása a népnek, mely oly buzgón él a
szetitséqekkel ? - Ennek a kérdésnek gyakorlati megoldásáról szóltak
a kongresszu,~i felolvasások.

Donal Casey a "liturgikus prédikáció"-ról tartott előadást. Részletezte
az egyházi szónok kötelességeit, és azt, hogy miként lehet a liturgikus
ünnepek és időszakok szellemi tartaImát a hívek tömegében tudatosítani.

Dermot Me. Ivor "Vasárnapi mise és a hívek" c. felolvasásában a hí
vek részéről a misében való aktivabb részvételt követelt, eHentétben az
oly gyakorta tapasztalható zárkózottsággal és részvétlenséggel. A papság
tól több méltóságot, bennsőségesebb magatartást kíván; felhívta a figyel
met arra, hogy Irorszáqbtm. mind a papság mind a hívek inkább szeretik
a gyors, rövid miséket, a szent cselekményeket elsietik, az imákát elha
darják. Maga az előadó e téren nem ajánlott gyökeres változtatást, csak
az adott lehetőségek okos kihasználását.

A felvetett problémával kapcsolatosan elhangzottak ja1'aslatok, hogu
több nagymisét kellene tartani, és hogy mindenekelőtt a híveket ki keH
oktatni a misszálé helyes használatára.

EHenvetések is elhangzottak. Voltak. akik nem tufsá.gosan lelkesedtek
anagymisék gyakrabbi tartásáért, azzal érvelve, hoins a nagymisét csak
akkor értékelik, ha aránylag ritka, hetenként, 1,agy akár havonta is már
sok volna. Anagymisék meqfelelők a szerzetesi templomokban, de a t1ll
zsufolt plébánia-templomokban nem. Természetesen a Szent Aldozat és
egyéb rítusok jobb megértése szilkséaes, de azért nem kell ragaszkodni
az aktiv ,·észvételhez. Tisztelni kell Isten gyermekeinek szabadsáaát. Hi
vatkozás történt a Szentatya "Mediator Dei" kezdetű encikliká;ára is,
amely szintén az egyéni szabadság tiszteletben tartása meHett ajdnl lcii
lönféle módokat a misehaHgatásra. Sokan n.em tartották sem könnyűnek,.
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sem lelkileg üdvösnek, ha a hívek a misén csupán csak a liturgiku.s imák
mondására szorítkoznak. Altalában tényl~ént megállapították, hogy az
irországi hívek jobban szeretik a passzivabb szerepet, nem szivesen mond
ják hangosan a közös imákat sem. Papjuk iránti nagylelkű szeretetiik
ben első sorban az isteni misztériumok kiszolgáltatóját tisztelik a sze
mélyében, és szívesen hagyják rá az imádat külső megnyilvánulásait.

Ezeket a szempontokat fejtette ki Toner, O. P. is az "Esti ájtatossá
gok" cimú előadásában. Szerinte esti ájtatosságaink a rózsafűzér, a szent
beszéd és a szentségi áldás egyhangú ismétlődésébőlállnak, és nem valami
sűrűn látogatottak. Számos gyakorlati javaslata volt arra vonatkozóan,
hogya rózsafüzér nyilvános elmondását szorosabb kapcsolatba hozzák a:o
egyházi ünnepekkel és időszakokkal; falusi plébániákon a rogációk litá
niáit és körmeneteit meg lehetne este tartani ... A szentirásmagyaráza
tokkal kapcsolatosan arra figyelmeztetett, hogy egy olyan istentisztelet,
mely hosszadalmas szentirási felolvasást foglal magában, nem fogja meg
nyerni a nép tetszését, melyet mindig nagyon érdekel a szónok egyéni
sége. - Nem tartja indokoltnak, hogy az esti ájtatosságokon megszüntes
sék a helybeli jó egyházi énekek éneklését. A hallgatóság ebben nagy
részt egyet értett vele, s különösen nagy volt a felzúdulás, mikor szóba
került Szent Patrik himnuszának elhagyása.

A konferencia legértékesebb előadását Placid Murray, O. S. B. tartot
ta "A mise kánonja" eimmel. A kánon mélyreható elemzését és fordítá
sát, s a mise modern teoriájának mesteri kivonatát adta Bernard Botte
és Christine Mohrmann "L'Ordinaire de la Messe" című munkája al(lpján.

Az ir liturgikus konferenciáról szóló ismertetés írója a következő

jeHemz6 szavakkal zárja beszámolóját: "A közönség nagyon hálás volt;
hiszen aki nem ismeri liturgikus hagyományainkat, felületesen ismeri az
ir katolicizmust. A konferel'tcia mégis hasznos viták színtere volt arról.
hogy a pasztoráci6nk hogyan teheti gazdagabbá a hagyományos módszere
ket. Az élénk eszmecsere nemcsak tulajdonképpeni tárgyáért volt értékes.
hanem f6ként azokért a gondolatokért, amelyeket támasztott."

GYERMEKKORUS, amely gyermek-zenekar dallamosságából táplál
kozik? Kis szólóénekesek, akik könnyekig meghatják a közönséget? Tizen
ötéves koncertmesterek, akik merész virtuózistással birkóznak meg
Handel futamaival? Tíz-húsz évvel ezelőtt mosolyogtak volna ezen a
.,csodálatos" eszmén. S ezt az utopisztikusnak tűnő tervet mégis megvaló
sította Tamás G. Alajos, amikor 1949. egyik zimankós téli napján össze
válogatta egy iskola legcsintalanabb diákjait.

- Aki sokat rakoncátlankodik, az általában a hangjával is túltesz
a többieken - mondja. - Ebből indultam ki; s mennyíre nem csalódtam.
azt az a tény bizonyítja, hogy ugyanannak az évnek májusában már nagy
sikerrel előadtuk Sztravinszki míséiét. A nyilvános szereplés előtt tartott
sajtóbemutatón Klemperer is meghallgatta a gyermekeket, s dícséretével
még ma is elégedett lehetnék. Pedig ekkor még nem volt meg a gyermek
zenekar, amely a kórus igazi érdékességét adja.

- Hogy jött arra a gondolatra, hogy önálló zenekart is szervez?
- Az első lépések után már csak olyanokkal bővítettem ki a kórust.

akiknek bizonyos hangszeres előképzettségűk volt. Ezeknek a tudása egy
idő mulva annyira gyarapodott, hogy megalakulhatott a huszonkét tagból
álló zenekar. Az énekkarral párosult gyermek-zenekar már csak azért is
érdekes, rnert mint ilyen, egyetlen a világon.
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- Mikor például a Budapesti Kórus egy-egy új hangversenyének
plakátja megjelenik, az emberek mindig érdeklődessel állnak meg előtte

s olvassák a neveket: Cherubini Palestrina Handel .
Mozart Kodály Bartók - a preklasszikus zenétől a
legmodernebbekig ívelnek ezek a műsorok. A gyerekek repertoárja is
ilyen gazdag?

- Bizony egy-egy hangversenyünk összeállítása komoly gondot okoz.
Egyik célunk: mindig ízelítőt adni abból, mit is tudnak a gyerekek.
Ahogy múlnak az évek, egyre többet tanulnak, s egyre nagyobb lesz a
választékunk. tehát egyre nagyobb kérdés, hogy mit is válasszunk ki
belőle. Csak néhány nevet sorolok föl mutatóba: Cherubini, Palestrina,
Lassus, Menegalí, Handel, Mozart. Haydn, César Franck, Rossini, s mai
magyar zeneszerzők: Kodály, Harmath Artur, Bárdos Lajos .... A gye
rekek egyik kedvence Chiang-Wen-Yeh kínai miséje. Amikor először elő

-adták, annyira fellelkesedtek a síkeren, hogy valósággal követeltek valami
új kínai művet. Ma már az "Üdvözlégy" szövegét is tudják kínai nyelven.
Csupán egyetlen fájó pontunk van: a gregórtán. Ezt csak ritkán tudunk
énekelni, mert a legkisebbek még nem birják el a könyvet, amelyből éne
kelhetnének.

- Hány esztedősek általában a kórus tagjai?
- A legkisebb szólista hét éves. A legidősebb első gimnazista. (Amiből

látható, hogy ennek a kórusnak sem lehetnek gondjai az "utánpótlás"
miatt),

- Hogyan tanítja a kicsiket ? Hogyan a nagyobbakat?
_ Valamennyien szolmizálva tanulnak. A nehezebb részeket több

ször ismételjük, addig, míg teljesen kifogástalan nem lesz.
- Nem unják meg a gyerekek a visszatérő dallamokat?
- Mindig ugyanazzal a lelkesedéssel és áhítatos átéléssel énekelnek.

Ez az átélés teszi, hogy a gyengébbek is teljesértékű tagjaivá válnak a kó
rüsnak.

- Szóval vannak "jobb" énekesek és "kiemelkedő" zenészek?
- Meggyőződésem, hogy egyik-másik egy-két évtized mulva hazárrk

jónevű művésze lesz.
S vajjon hogyan vélekednek erről az érdekeltek? Megkérdeztem né

hányat a legtehetségesebbek közül. Egyhangúan így válaszoltak: "Nem
akarok énekes lenni".

Pedig hát a maguk módján máris azok; s hogy igazán jó énekesek,
azt szóló-szerepléseík is bizonyítják.

- Mi mind benne élünk a zenében. Érezzük magunkban éltető len
dületé~, és ha látjuk a közönség meghatottságtól könnyes szemét, az csak
arra bíztat, hogy még teljesebb odaadással énekeljünk - mondja egyikük
a felnőtt ember érett komolyságával, de szemében mély, tiszta gyermeki
ragyogással. Ezt a komolyságot a legtöbb kórustagnál megfigyelhetjük.
Gyermeki jókedvüket, kedves vidámságukat mindannyian megőrizték, de
ezzel valahogyan az átszellemült ember áhítata párosul náluk.

Arról, mennyíre szeretik a "munkájukat", az éneklést, a kórust, Tamás
Alajos a következő kis történetet meséli el mosolyogva:

Volt a kórusban egy különösen csintalan kisfiú. Szép szó, intelem,
feddés nem használt. Végül "kenyértörésre" került a dolog. Egyik "rém
tette" után a karnagy elébe állt és szígorúan kijelentette: "Barátocskám,
ebből elég volt, te csak zavarod a munkánkat, legjobb lesz, ha szeded szé
pen a sátorfádat". A kis "bűnös" elkomolyodott; szótlanul leült és jó ke-
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ményen megmarkolta a szék ülőkéjet. "Lojzi bácsi" várt egy ideig, aztán
megsürgette. "Nos, még mi ndig itt vagy?" Mire a delikvens, konokul a
székbe kapaszkodva: "Én magamtól nem megyek, de ha ezzel a székkel
együtt ki tetszik dobni" ...

Nem dobták ki. S azóta csak annál buzgóbban, boldogabban énekel.
Befejezésül terveik felől kérdezem meg Tamás Alajost.
- Szeretnénk szélesíteni repertoárunkat, hogy minél több örömet

és gyönyörüséget szerézzünk a közönségnek,
Eddig is nagyon-nagyon sok örömet és művészi élvezetet nyujtottak.

s a közőnség szívébe is zárta a Kapisztrán Gyermekkórust és Gyermek
zenekart. Létrehozójának. vezetőjének pedig legszebb dicsérete egy-egy
hangversenyük, s az az öröm, áhítat és szeretet, amely előadók és hallga
tók szemében egyaránt ott ragyog. (R. L.)

ISTVANFFY J1/lIKLOS l\IAGYAR TÖRTÉNETE MINT NElvIZET
'<:ÖZI JOGI KÚTFŰ. A magyarországi török uralom megdöntésében, mint
ismeretes, XI. Ince pápának (1676-1689) volt főrésze. Ű hozta létre Lipót
császár és Szobieszki János lengyel király szövetségét, ami nélkül szó
sem lehetett volna Bécs felmentéséről. (1683. szeptember 12.) Ugyancsak
ő kovácsolta össze a szent ligát: Ausztria, Lengyelország, Velence és a
Szentszék szövetségét, ami t,iszont a háború továbbfolytatásának és Buda
))issZaJ)ívásának (1686. szeptember 2.) volt elengedhetetlen előfeltétele.

Azután ő tartóztatta állandóan XIV. Lajos francia királyt, nehogy közben
hátába támadjon a török ellen hadakozó császárnak. Másrészt ő lelkesí
tette a német fejedelmeket és az európai nemzeteket, hogy mínél na
gyobb számmal csatlakozzanak a kereszténység közös ellensége ellen ví
vott harchoz. De még itt sem állott meg: a háború politikai és erkölcsi
feltételeinek előteremtése mellett készségesen vállaLta az anyagi eszkö
zeíről való gondoskodást is. És ezen a" téren is óriási munkát végzett.
Bizvást mondhatjuk, hogy segítsége nélkül a császár és a lengyel király
egy hónapig sem tudta volna működésben tartani a háborús gépezetet.
Űmaga szigorú aszkéta módjára élt, de a felszabadító háború céljaira
mindig tudott pénzt előteremteni.

A nagy pápa mindeme sO!cirányú elfoglaltságában legfőbb támasza,
valóságos jobbkeze Buonvisi Ferenc bécsi nuncius volt. A gigászi vállal
kozás gyakorlati kivitelén~k terhe jóformán egészen az ő vállára nehe
zedett. Egyszerre százféle dologgal kellett ba.ilódnia. Az önállótlan s ezért'
könnyen befolyásolható császárban neki kellett a lelket tartania, perfid,
sokszor egyenesen rosszakaratii. miniszte7'et'l-'el szemben neki kellett az

.erélut és a következetessége t képviselni, aminthogy a mindenéből kisem
mizett magyarság elemi JOGainak visszaadását is neki kellett kiharcolnia.
És ő nem fáradt bele a munkába. Nap-nap után tárgyalt, tanácsokat osz
tott, jelentéseket készített, hadi terveket dolgozott ki, zsoldosokat tobor
zott, tábori kórházakat ezerett fel: egyszóval mindenen rajta pihentette
tekintetét, ami csak legtávolabbról is összefüggött a felszabadító háború
iigyével. .

De bármily lázasan dolgozott Buonvisi nuncius, egy 'bajon a meg
felelő partnerek hiányán nem tudott segíteni. A bécsi udvarban csupa
törpék nyiIzsögtek körülötte, al.ik. sok esetben inkább ártottak, mint hasz
náltak az ügynek. Még n főkatonák közt is minduntalan békítenie kel
lett. Miksa Emánuel, a fiatal bajor választó fejedelem, mint a császár
veje, sehogyan sem akarta alárendelni magát Károly lotharingiai her-
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cegnek, Lajos badeni herceget pedig egyenesen nagybátyja, a haditanács
elnöke ingerelte a saját ajánlatára kinevezett fővezér ellen.

De a bécsi udvar mellett a szövetség másik tartó oszlopával, a lengyel
királlyal is sok vesződsége volt a derék nunciusnak. Szobieszki János ál
talában keveset váltott be azokból a reményekből, melyeket megválasz
tásához fűztek. Mint a csaták félelmetes oroszlánja jött és mint királya
cselszövények és megalkuvások terére lépett. A francia követi jelentések
tehetetlen és tunya, papucskormány alatt álló és olcsó pénzen megvásá~

rolható embernek rajzolják. Ez a je!lemzés kétségtelenül kelleténél söté
tebb szineket használ, de annyi bizonyos, hogy János király sokkal 1'082

szabb volt politikusnak, mint katonának. Francia felesége révén korán a
francia király hálójába került és ebből nem tudott többé szabadulni.

A császár iránti szövetségi hűséget egészen önkényesen értelmezte és
majd a törökkel való megbékélés gondolatával, majd meg olyan hódítá
sok tervével hozakodott elő, melyek homlokegyenest ellenkeztek a szö
vetség szellemével. Az 1685. évre például Erdély és Havasalföld meghódí
tását tűzte ki célul. Buonvisi megdöbbenéssel értesült tervéről, mely meg
valósulása esetén nemcsak szétválasztotta, hanem egyenesen szembeállí
totta volna egymással a szövetségeseket. Hiszen Erdélyt a magyar közvé
lemény mindig a magyar királyság szerves tartozékának érezte. Mivel
azonban nyHt ellenmondással nem akarta maga ellen ingerelni a királyt,
azt a közvetítő indítványt tette, hogya két. tartományt helyezzék közös
protektorátus alá. Példaként IstvánifY Miklós magyar történetére hivat
kozott, melyben azt olvasta, hogy Nagy István moldvai vajda (1457-1504)
a XVI. század elején II. Ulászló magyar és Zsigmond lenooel király
közös protektorátusa alá adta magát, de a magyar korona jogigényeinek
kifejezett fenntartásával. A fígyelmeztetés használt. Jánps király némi
"húzódozás után elállott tervétől. De csak egyidőre. 1685 végén már megint
Erdély, Havasalföld és Moldva meghóditására kezdett célozgatni. Arra
hivatkozott, hogya három tartomány olyan régen kikerült a magyar ko
rona főhatósága alól, hogy most már bízvást szabad prédának tekinthetők.

Hogy a francia király figyelmét is felkeltse az ügy iránt, kész tervnek
igyekezett odaállítani, hogy a császárnak a három tartomány meghódítása
után első dolga lesz kedvező békét kötni a portával és utána egész erejé
vel Nyugat ellen fordulni.

Szerencsére a tervezgetés megint csak szappanbuboréknak bizonyult.
De megint csak átmeneti időre. János király kevéssel Buda ostromának
megkezdése előtt ujból Havasalföld és Moldva meghódításának tervét
kezdte pedzeni. A nuncius azonban most sem hagyta annyiban a dol.got.
Kedvelt írójából, Istvánffybál, akit Bonfini után a 199megbízhatóbb ma
gyar történetíl'ónak tartott - e sattíssimo scrittore delle cose d'Ungheria
doppo íl Buonfíni - kimutatta, hogy Havasalföldre sohasem tartottak
igényt a lengyelek. Mikor pedig később a lengyel. Croner Márton kró
nikájára való hivatkozással arra utaltak előtte, hogy ahavasalföldiek
egyszer mégis meghódoltak a lengyel kírály előtt, azzal vágott víssza, hogy
ezt csak Magyarországnak tartozó hűbéres kötelezettségük megsértésével
tehették. Ezzel le is zárult az ügy.

Mint látjuk, nem valamí világrengető eseményről van szó. És mégis
sokat mond nekünk a kís eset. Mert ha többet nem, annyit mindenesetre
látunk belőle, hogya XVII. századi pápai díplomácia legkiemelkedőbb

egyénisége és egyben Magyarország felszabadításának a pápa után fő

eszközlője, alapvető kérdésekben fenntartás nélkül a magyar közjog ál
lá.~pontjára helyezkedett, mint ahogyan belpolitikai kérdésekben is min-
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dig kész volt a magyarság érdekeiért si km szállani. De látjuk azt is,
hogy feladatát nem vette könnyen: állitásainak igazolására beható tanu!
mánlloktól sem riadt vissza. Biblikus, klasszikus és profán történeti hi
valkozások fölös számmal fordulnak elő leveleiben. Külön öröm szá
munkra, hogy a magyar álláspontot magyar szerző állításával támasztja.
• lá. - bg-

AZ OLVASO NAPLOJA. Verseskönyvek gyülekeznek az olvasó asz
talán; bizonyára érthető, hogy amikor beszámol róluk, azzal kezdi, ami
talán valamennyi közt a legkedvesebb öröm volt számára: fiatal költő

első kötetével, amelyre igen-igen érdemes fölfigyelni. Kalász Márton ne
vével már találkozhattunk egyik-másik folyóiratban; most "Hajnali sze
kerek" címmel jelent meg verseinek első gyűjteménye, Ahogy a formát
kezeli, ahogyan a mondatai ömlenek, ahogyan egy-egy képet megformál,
mindig pontosan, soha a "kezdő" túlzásában nem esve, ahogyan versről

versre a művészet merész, szép egyensúlyát megvalósítja, s ahogyan min
dig "mond" valamit, de azt mindig úgy mondja, ahogyan versben kell:
a vers egészével, valamennyi tényezőjének harmóniájával. sosem verstől

idegenül, kívülről belebeszélve a versbe: - ez mind arra vall, hogya
"Hajnali szekerek"-kel olyan költő tette le a névjegyét, akinek meg kell
jegyeznünk, máris számon kell tartanunk a jók közt a nevét. Egyáltalán
nem hatásról van szó, csak alkati rokonságról: egy árnyalattal kevésbé
a "földalatti harc" hangnemében, egy árnyalattal a természethez, a világ
szép .Játvánvához" közelebb - mintha a "Trapéz és korlát" Pilinszkyjé
nek fiatalabb testvére szólalt volna meg. Például a kitűnő, erősen meg
formált "Nyári zivatal"-ban, a "Mosoly"-ban, a "Búcsú"-ban ... Harminc
nyolc vers van a kis kötetben. Harmincnyolc jó, szép, erős vers. "Selejt"
nincs benne. S ez nagy szó első kötetnél. nincs hangpróba, gikszer, mel
léfogás, Kalász Márton biztos hangvételű, szílárd izlésű költő. Értéke mai
líránknak.

Váci Mihálynak is első kötete az "Ereszalja". Egy kis utószóból meg
tudjuk, hogy a költő harminckét éves, súlyos, halálos betegséggel küz
dött sokáig, s abból csak 1949 nyarának végén lábolt ki. Világa a Nyír
ség, az a pergő "halk homok", melyet a kötet első, Juhász Gyulához írt
verse említ. Ez, meg a "Bodzafa" talán a legjobbak a kötetben; ez az
utóbbi erős, levegős vers, itt nemcsak a témában, nemcsak a szavakban,
.programszerűen", hanem magában a hangvételben, a vers "lelkében"

érezni, hogy most, itt valóban "életünk nagy dolgairól" szól, az élmény
s egy szerencsés ihlet forróságával. Ez a vers rnutatía igazán, hogy "mit
tud" Váci Míhály. Mondjuk meg mingyárt azt is: mintha nem volna elég
éber, kemény ízlése, elutasítani magától olyan témákat, képeket, megol
dásokat, amelyek nem valami szerencsések. fr a falusi-tanyai bábár61,
rendben van, de a vers vége kész chanson-gíccs: "Minden szívszorító idő

ben, - hívták szüléshez, temetőbe - de jaj! sohasem hívták őt meg 
esküvőre s keresztelőre !" Végtére ezt is meg lehetne írni, csakhogy más
kép, keményebben, szentimentális hang nélkül! Egy másik példa: ki ne
vezhetné szerenesésnek az ilyen sorokat-képeket, mint: "Csendesen, né
mán mossa tényerét - mcrzsolgatott kicsiny szlvét darabba - törve, már
sós könnyeivel szegény"; vagy: "s meJlén mint induló hegyomlás. lassan,
- robajjal gördül el a Iérfiszív'"? Képei nem mindig tiszták, olykor
erőltetettek. bizarrak ("hajszálerek görcsös ajkán"), versmondataí olykor
nehézkesek "kigyomlálatlanok", és nyelvileg sem rnindíg eléggé korrekt
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(érjél, lekések, kiáltni). Kár tehetségét ilyesmivel béklyózni ; kis "mú
gonddal" könnyebben, lendületesebben szállana, a "Bodzafa" szintjén, s
nem olyan fél-gyalogosan, mint verseiben többnyire: hogy egy-egy ne
hézkességgel maga töri meg a lendületét. O maga bizonyitja, hogy tehet
sége többre kötelezné, a "Két szárnyv-ban például, vagy egy-egy ilyen
sorpárban, strófában, mint: "Minden igaz szót megfontolva érlel - s
csendesen mond ki az emberiség"; vagy jégverés miatt az ország kenye
rét féltő munkás-apjáról: "Csak ennyit írsz! Országos aggódásod - ész
revétlen, nem érzi senki meg, - mint nem érezzük, dobbanjon akárhogy,
- nagy munka közben verni a szivet"'; vagy az "Új bor" utolsó szakaszá
ban, ahol ez az újbor az új élet: "S mint ha apánk büszkén kínálja .
kis pohárral zavaros új borát; - csípős még, elhúzza a szánkat, - de
feltart juk a napsugárnak, - s dicsérjük érő mámorát".

"Bóbita" a címe "Veöres Sándor kötetnyi gyermekversének; Hincz
Gyula rajzai díszítik a kötetet - költőiek, mesteriek méltók Weöres
Sándor "nagy" verseihez. Mert ezek a gyerekversek "ki~pajtásoknak" írt
kis költemények igénytelenségükben olykor igen "nagyok". Nem mind,
s ez természetes; vannak köztük épkézláb, jól megcsinált, de végered
ményben nem jelentős darabole Hanem ami kiemelkedő, az remek! Mí
hez hasonlítsam őket? Gyémántok? ékkövek? Nem - melegebbek, len
gébbek, röppenőbbek. Talán azt mondhatnám: a sikerültek - egy-egy
Debussy-prelűd, versben. Az önfeledt (de azért magát nagyon is ellen
őrző, nagyon is tudatos) nyelvi játék, a ritmus, a hangzás öröme ragadja
el bennük az olvasót; s amellett az ötlet, a költészetben, a nyelvben, a
költészetnek ebben az alapanyagában élő és megnyilatkozó gyöngédség,
humor. " Hadd soroljak 'föl egy sereg címet: mind remeklés a maga ne
mében, ha másban nem, a nyelv "húsának" az izlelésében, mint a "Re
gélő" (a "rántotta" - tojásrántotta és rántani humoros variációjátéka);
a humorban, mint a "Pletykázó asszonyok" - vagy az "Ibolyavirág",
"Ha a világ rigó lenne" "Liba pék", "Arany ágon", "A tündér", "Gala
gonya", "Haragosi", "Kutya-tár" ... - minek folytassam ? Boldog lehet
minden gyerek, ha a magyar nyelv gyönyörű ízét, magánhangzóinak édes
dallamát, mássalhangzóink hangszíneit ezeken a ragyogó nyelvi-költői

bravúrokon ízlelgetí, tanulgatja; s boldog minden szülő, hogy selypítő

egyűgyűségek helyett ilyen verseken nevelheti nyelvünk értésére, szere
tetére, tudására agyerekét !

Nemes Nagy Agnes lefordította a francia irodalom egyik klasszikus,
világhíres remekét, Corneille verses drámáját, a "Cid"-et. Kezdjük a for
dítással: kitűnő. Corneille nyelve feszes, fegyelmezetten patétikus, tele
szentenciózus sorpárokkal. két rímbe "örökérvényűen" belefoglalt sark
igazságukkal, aztán tirádákkal, ódai monológokkal, majd megint kurta
dialógusok kardvillogtatásával - egyszóval Corneille-t fordítani nem
könnyű. Nemes Nagy Agnesnél a feladat nehézségéből semmit nem érez
ni; ez egyszerűen magyarul szóló Corneille; azt, ami a par excellence
corneille-i, úgyszólván hiánytalanul átmentette magyarra. Igazi "újra
költés" a munkája, s hogy mílyen értés, átélés és "ihlet" műve, azt sej
teti a rövid, tömör, kitűnő utószó; - ez a fordítás azért olyan jó, mert
a fordító tudta, mit fordít. - S maga a mű, a "Cid"? Szép, nagyszeru,
költői - sorolhatnám tovább a közhelyeket; megtalálhatók minden íro
dalomtörténetben, hát minek sorolnám ? A "Cid"-et minden míivelt 01
vasónak el kell olvasnia, ha már egyszer magyarul olvasható. De maga
ez a corneille-i világ ... A tragikus helyzet mértaní pontossággal föl van
állítva. "Adva van" két apa, az egyiknek a fia szereti a másiknak a
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lányát; de az egyik megsérti a másikat becsületében, s a fiú, megtorolva
az agg apján esett sérelmet, megöli szerelmének apját. A Don Diego ar
cán elcsattanó pofon megindítja az honneur, devoir, vertu corneille-i gé
pezetét, amely egy-kettőre kiragad bennünket minden embert értelem,
józanság, pszichológia világából egy másik világba, ahol már csak egy
fantomszerű, egy bálványszerű "feladat", "kötelesség" fiktív törvényei
uralkodnak A megölt Don Gormas lánya, Xiména halálosan szereti Rod
rigót, de "kötelessége", hogy üldözze és halálát követelje; s amikor
már mindenk i rnindenkinek megbocsájtott s kiderült, hogy Rodrigó a
világ legnagyobb hőse, Xírnéna még mindig eszelős makacssággal ragasz
kodik .Jcötelességóhez-', ahhoz, hogy szegény Rodrigót megbüntesse. Miért?
Corneille új meg új kalodákba szorítja hőseit, hogy annál hősibbeknek
tűnhessenek föl; nyomról-nyomra követhetni a darabban, ahogy Xiména,
Rodrigó. az Infánsnő sorra négyzetre, köbre, negyedik, ötödik hatványra
emelik magukat, a maguk hősiességet - s hol vagyunk már az emberi
től ? a lélektani hiteltől ? Ahogy Nemes Nagy Ágnes írja: majd harminc
egynéhány év mulva, Racine-nal az is megjön ... De most, egyelőre?

Don Diegó a fiát keresi - a fiát, aki párbajban megölte rnenyasszony
jelöltje apját, aki ezzel elvesztette menyasszonyát, akinek nyilván össze
van törve-zúzva a szive; keresi, nem találja, s joggal Iöltételezhetí, hogy
baja esett, elfogták, tán ki is végezték (hiszen a párbaj bűn, tilos); .
rnost, végre, belebotlik! Talán a szívére öleli, egy meghitt, meleg, szívből

szakadt szóval ? Dehogy! Megdicséri, amiért "Nyomban úgy haladsz,
hogy ez a vakmerőség - Benned támasztja fel fajtánk megannyi hősét";
mert hát "a becsület nekem több, mint a lét" - s mílyen becsület? ez
a csupagőg. eszelős hon.neur, amely csak hajszolná, hajszolná a szeren
csétlen hős Rodrigót párbajról párbajra, mint egy gladiátort. Apa ez?
Vagy: Xiména beleegyezik, hogy egy Sancho nevű lovag megvívjon R~
rigóval. az ő bosszújáért; így kívánja a "kötelesség" - s ha Sancho gyoz,
elnyeri a kezét is. De hogyan győzne a tapasztalatlan Sancho a világhős
Cid ellen? Xirnéna különben is titkon Cidnek "drukkol", hiszen szereti.
Mi hát ez a Xirnéna aki egy jámbor, fiatal lovagot egyszerűen odalök Cid
kardja elé a halálba, a biztos pusztulásba - s így, ilyen szinte cinikus
módon ? - szívtelen bestia? szörnyeteg ? démon? Egyik sem; csak Cor
neille naív egy kicsit. Különben is, valahol a hősiesség-kötelesség-becsület
tizedik hatvanyán végül szerencsésen megoldódik minden.

Ne is legyünk hát túl igényesek - már ami a lélektant illeti - Cor
neille-jal szemben. A "Cid" különben is Corneille "romantikája". Az igazi,
az érett, a nagy remekmű mégiscsak az "Horace" - bár olvashatnánk azt
is magyarul!

Száz éve volt tavaly, hogya belgák nemzeti költője, Verhaeren szü
letett; az évfordulót a magyar irodalom egy gyűjteményes Verhaeren
kötettel ünnepelte meg; Gyergyai Albert írt eléje bevezető tanulmányt 
tanulmányt, mely legkitűnőbb esszéink egyike. Maga a fordítás több
nemzedék közös rnűve: Peterdi Andortól Kosztolányin át legújabb fordí
tórnkíg, akiknek félig-meddig bemutatkozója is ez a kötet. A századvégi
költészettel valahogyan úgy van az ember, hogy egy kicsit "furcsának"
érzi, egy kicsit démodénak; egy Hugo, egy Lamartine (hogy a tizenhatodik
századról ne is beszéljünk) mintha közelebb volna hozzánk, mínt (Rim
baud, Mallarmé, és részben Verlaine kivételével) az, ami közvetlenül
Apollinaire meg Valéry előtt volt, (és ugyanígy német példákra is hivat
kozhatnánk). Tagadhatatlan, hogy Verhaerenban is érezni itt-ott ilyen
"muzeális"ízt, különösen ott, ahol ő is "szimbolista". De minden "kor-
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szerűsége" mellett is van saját hangja, saját légköre, saját világa 
nyersebb, férfiasabb, élesebb világítású, mint ahogyan Kosztolányi a maga
szűrőjén átszűrte (mert Kosztolányi elsősorban arra rezonált benne, ami
Verhaerenban alkonyatias volt, ami a "Négy fal között" meg az "Öszi
koncert" és a "Kártya" költőjéhez szólt). Nem az a költő, akit az eszkö
zökkel való mesteri takarékoskodás példájául lehet idézni, de kétségtelen.
hogy van benne valami nagy, kora fölé emelkedő, és főként két területen:
ott, ahol a sajátos belga táj hangulatát. lényegót adja vissza, és ott, ahol
a munka, a munkások, a kialakuló modern civilizáció költője.

Jóleső öröm minden verskedvelő magyar olvasónak: megjelent vég
re a nagyorosz költő, Jeszenyin verseinek első magyar gyűjté

ménye. Abevezetésben Köllő Miklós tájékoztat Jeszenyin életéről és he
lyéről az orosz irodalomban. Ahogy a verseit olvassuk, minduntalan Petőfi

jut eszünkbe: hasonló heves szerctcte a szülőföldnek, hasonló közvetlen
ség, hasonló naívság a szó esztétikai értelmében, hasonló költői realizmus
is - az a tündéri realizmus, amely az egyszerű, közös, köznapi valóság
ban látja meg, abból szökkenti elénk a benne rejlő tündérit, tündérsze
pet - s épp ezért oly melegen, szívárványosan emberit; az a hindéri rea
lizmus, amely csak a költészet kivételes mesebeli-királyfijainak jutott
osztályrészül: Petőfinek, Jeszenyinnek, s a maga médján és hangján Jó
zsef Attilának ... Olvassuk csak: "Karcsú kezed, fehér hattyúpár. .
motoz hajam sűrű erdejében" (egy találomra kikapott sorpár, épp csak
ahogy a könyvet kinyitom, egy a száz meg száz közül) ; hallatára kiben
nem derengenének föl Petőfi hasonló tündéri s mégis oly természetes szi
várványló képei? Vannak ilyen titkos rokonságole az irodalomban. A
magyar olvasó fülében azért kell ismerösen. meghitten csengenie Jesze
nyin szavának; ezért fogja ezt a nagy költöt hamarosan megszeretni min
denki, aki szereti a verset.

"A virágok hatalma" a címe Juhász Ferenc legújabb kötetének. Ver
sei valóban egy .Játomásokkat áldott élet" vallomásai, s mintha valami
ősködbőL őskáoszból szakadnának ki, többnyire vulkáni forrósággal. gej
zi res képözönnel - olyan költészet, olyan költői világ ez, amelyhez hozzá
kell szoknía, hozzá kell lassankint idomulnia annak, aki tájékozódni akar
benne, Juhász Ferenc költőink közül ama kevesek közé tartozik, akik már
hasznosították a maguk számára a szürrealízmus költői forradalmát; for
radalmat, amelynek a törekvése ez volt: levetni a konvenciókat, "pulveri
zálni" a hagyományos formát. megszabadítaní a költészetet a rajta szá
zadok, évezredek óta zsarnokoskodó retorikától, kivívni a kép (és a
képzelet) abszolút szabadságát. megragadni a ,.közvetlen" életet, a pil
lanatnyit, születésében az élményt, tevékenysége ős-elemi mozzanataiban
a képzeletet. Ilyesféle [eligóí voltak: visszaállítani a Képzelet primátusát!
kifejezni a gondolat valódi működését! megszabadítani a szavakat a rá
juk kérgesedett konvenciótól ! ... - és így tovább; de arra itt igazán nem
lehet terünk. hogy akárcsak vázlatosan is foglalkozzunk olyan bonyolult
.ielenséggel. amilyen a szürrealízmus. Egy kétségtelen: túlzásai és "svind
Iijei" ellenére is hatalmas új (vagy elfelejtett) területeket hódított a kől
tészetnek. Egyes szürrealisták utóbb szakítottak a szürrealizmussal 
lehet. De Éluard, de Aragon. amikor "már nem" szürrealístn, még mindig
a nagy szürrealista kaland hódításaival gazdag. A "Politikai versek", az
"Erkölcsi lecke" már ismét humanista, már elvhűen kommunista Éluard~
ja is!

Nem, igazán nem mehetünk bele itt a szürrealizmus maig folyó "vi
tájába", Sem annak nyomon követésébe, mennyi változáson, táguláson,

220



módosuláson ment át maga a fogalom is. Legyen elég ennyi: az új magyar
lírában Weöres Sándor az, akit leginkább "szürrealistának" mondhatnánk
(persze a maga módján); s van új költészetünknek egy ere, egy folyama,
melynek útját elsősorban Weöres Sándor, s utána Juhász Ferenc neve
jelzi.

Persze a szürrealízmusnak (és most már mínt gyűjtőnevet használom
a szót) rengeteg veszélye van. Ha egy virágot leírok, ott van ellenőrzöm

nek, ott van mintegy formai elvnek, fegyelmezőnek számomra a virág,
amit leírtam. De ha teremtek egy virágot (mint a szürrealísta), akkor ezt
a kontrollt, fegyelmet is nekem magamnak kell adnom, nincs külső tá
maszom, magamnak kell védekeznem az elaránytalanodás ellen: résen
lennem, hogy amit teremtek, "formás" legyen, A teremtés heve, s vele
szemben a teremtés ökonómikus fegyelme (ami Eluard szürrealísta ver
seiben sokszor olyan csodálatos): e két pólus közti feszültség a szürre
alizmus egész dinamikája.

Az az érzésem: Juhász Ferencnél a kontroll nem míndíg elég szi
gorú, Nagysodrú hosszú versei néha mintha túlhosszúak volnának; a vers
sodra egy bizonyos ponton túl mintha már csak halmozna, ahelyett hogy
teremtene, mint például éppen a címadó "Virágok hatalmá"-ban, s még
inkább "A mindenség szerelrnév-ben - itt az a veszély fenyegeti, érzé
sem szerint, hogy belereked a saját modorába. Nem így "A halottak
eposza" ciklusban; ennek mind a négy verse valóban "nagy" vers: "A
halottak éposza" két-menetű haláltánca (és -különösen "az igazi seregé")
nagyszerű, a "Krisztus lépesméze" pedig a modern magyar líra egyik leg
nagyobb teljesítménye, Apollinaire "Égöv"-jére emlékeztető remeklés.

Hadd idézzem befejezésül a francia Francis Penge szavait. Ez a költő,
aki nem akar költő lenni, csak "tudós", kísérletező, fák, virágok, rovarok
objektív megfigyelője. azt írta "A fenyőerdőkről szóló jegyzőkönyvv-ben:

a benne rögzített kísérletet "nem a fenyőerdők érdekében végeztem, ha
nem a szellem érdekében, mely nyerhet benne némi tanulságot, megra
gadhat általa némi erkölcsi és logikai titkot". - Tévedek, amikor úgy
érzem, hogy Juhász Ferenc egy kicsit rabja lett a saját látomásai világá
nak (már Dózsa-eposzában, a "Tékozló országv-ban is), s hogy az ő

,,jegyzőkönyve" olykor már nem az ember (vagy a szellem) érdekében
való, hanem "a fenyő érdekében" - azaz kissé öncélú lett? S hogy tün
döklő kristályaival, fémjeivel. ásványaival és csillagzataival, egész koz
moszával várja, hogy megszülessék benne (abból a mély, nagy, megható,
megrendítő fájdalomból talán, amiről a "Krisztus lépesrnéze" vall) az
ember, s gyarmatosítsa, kezében a mérték és arány orfeuszi varázs-szer
számával ? (*)

BOGAR IMRE BALLADAJA. Magyar népünk lelkiségének igen fon
tos megnyilatkozása a népköltészet. Erkölcsi felfogása, hite, élete tükrö
ződik a magaköltötte versekben, különösen pedig a balladákban. Minden
népballada erkölcsi itélet, mel1/ a költészet eszközével lép nyilvánosság
ra egy vagy több lélek mélyéból, és az egész közösség, vagy annak ki
sebb-nagyobb csoportja magáénak vallja.

Népballadák az ország minden részében születtek, Székelyországban
éppúgy, mint az Alföldön, Legutolsók talán a betyárvilág balladái a mult
századból, ezek óta valódi szép népballadát nem is igen ismerünk. Ezek a
betyárballadák egyáltalán nem a romantika színes történetei, Tragédiák
ezek, amelyeket a magyar nép dalban kívánt elmondani. Legtöbbször na
1Jyan józanul és egészséges érzékkel látják és mondják el a betyársorsot.
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Leguto/.só balladáink közé tartozik Bogár Imre balladája is. Műt'észL

egysége és szerkezete miatt a legkiválóbbak közé sorolhatjuk. Alábbi sző

vegét, amely úgy gondoljuk, a legegységesebbnek és leqtelsesebimet:
mondható az eddig közölt Bogár Imre balladák Icözött, Piroska Julianna,_
IZ éves öreg néni adta elő Kiskunhalason, 1948-ban.

Bogár Imre vagyok Nézz ki Mári, Nézz ki
Csongrádon lakok, Ablakod firhangján,
A kis magyar hazám körül Most késérik Bogár Imrét
Híres betyár vagyok Amnyszin paripán.

Zavaros a Tisza,
Nem akar higgadni,
Az a híres Bogár Imre
Altal akar menni.

Altal akar menni,
Ökröt akar lopni,
Azt a híres Duli Márit
El akarja vönni.
Kocsmárosné, hajja,
Kocsmárosné, hajja,

Kocsmárosné, hajja,
Van-e söre, bora.
Van énnékem söröm, b01'Om,
De nem betyár számára.

Nem vagyunk betyá1'Ok,
Csak rablózsiványok,
Az urakat megállaitjuk,
Zsidókat raboljuk.

Láncot a zsiványnak
Kezire, lábára!
Duli Mári Bogár Imrét
De hiába várja.

A rany a kantár.ia,
Ezüst a zablája,
Az a híres Bogár Imre
Annak a gazdá.fa.

HaTíl.ngoznak d:.'lre,
De nem az ebédre,
]\Jlost késérik Bogár 1mrél
A vesztő helyére.

Harangoznak délre,
Féltizenkettőre,

Hóhér mondja: Bogál' Imre
Lépjen fel a székre.

Föllépett a székre,
Fültekint az égre:
Hej, Istenem, sok rablásim
Most jutnak eszembe.

Kiapadt a Tisza,
Csak a sara maradt,
Meghalt már a Bogár Imre,
Csak a híre maradt.

(C s a n á d B é l aj

AZ ANGLIKANOK VISSZATÉRÉSÉNEK KÉRDÉSE napjainkban
aktuális és méltán számíthat a katolikus hívek érdeklődésére.

Az első kopogtatás Róma kapuján már több mint száz éve hangzott
el. Kezdeményezőit ott találjuk az ősi egyetemi városban. Oxfordban. a
tanárok és a lelkészek közott. Törekvésük, az oxfordi mozgalom, John Keble
vezetésével, aki mellé az akkor már hirneves Newmann és Pusey is tár
sultak, írásaiban keményen bírálta a kormány irányzatát. mert az a
társadalom aposztáziáját készítette elő. Ok viszont az első keresztény
századok életét tanulmányozták és az ehhez való visszatérésben jelölték
meg a társadalom bajainak orvosságát. A patrisztikus kor megismerése'
döbbentette rá őket arra az ürre, mely a katolicizmus és az ő egyházi
életük közt tátong. A mozgalorn elég bátor volt ahhoz, hogy kutatásaik
eredményét, terveiket nyiltan a nagyközönség elé tarja. Megkezdődött

üldözésük, de ugyanakkor megnövekedett bátorságuk is. Newmann és
Manning katolizált, Keble és Pusey az anglikanizmuson belül maradva,
annak ritualizmus néven, szertartásaikban és vallási életükben a katóli
kushoz igen hasonló ágát alakították ki.
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1856-ban megjelent az unios lap (The union). Anglikán szerkesztő

mallett katolikus munkatársai is vannak. Mindjárt a kezdetben két vé
lemény alakult ki az egyesülés rnódját illetően, és ennek a két felfogásnak
a harca az egész évszázad törekvéseire jellemző. Az egyik csoport a nagy
tömegek együttes megtérését, vagyis az anglíkanízrnusnak, mínt ilyennek
unióját tűzte ki célul (corporate union), ezzel szemben a másik vélemény
az egyéneknek külön-külön történő katolizálása mellett kardoskodott. A
lap az előbbit szorgalmazta, amit sok angol katolikus nem vett jó néven.
Vatikáni intervenciójukra, és mivel a lap, nyilván a közeledés érdekében,
nem hozta elég világosan az orthodox hit tételeit, 1864-ben elítéltetett.
A katolikus munkatársak kiváltak, a lap is meg a mozgalorn is elszige
telődött. Ekkor kezdte el kimondani unois tevékenységet Pusey. New
mannhoz Eirenicon címen intézett nyilt leveleivel, ha pozitiv célt nem is
ért el, mégis fenntartotta a gondolatot. Pusey törekvéseinek, dogmatikai
tévedései miatt, a Vatikáni Zsinat elítélése vetett véget.

1866-ban Pusey kórházba került. Itt megismeredett egy régi, vallá
,05 anglikán család fiatal sarjával, akit szintén áthatott az unio eszméje.
Találkozásuk döntő lett a fiatalember további sorsára, akit Charles Ward
nak hivtak, de a történelem későbbi nevén Lord Halifaxnak ismer. Ér
dekesen bontakozik tovább az unio története. Halifax 1889-ben szoros
barátságot köt egy francia lazaristával: PortaI abbéval, akit szintén igen
érdekelt az anglikán közeledés. De az abbét érdekli az ügy tudományos
oldala is. A lord adatközléseí alapján egy tanulmányt közöl az anglikán
papszentelésról. Véleménye szerint ezek érvénytelenek. mert az angliká
nok első szeritelő főpapja Parker érsek, 1559-ben már szakadár püspök
től kapta az egyházi rendet. Ezért egyrészt kétségbevonható a szentelő

püspök orthodox szándéka, másrészt változtatások is történtek a szer
tartás folyamán. A tanulmány, melynek célja nyilvánvalóan az volt, hogy
az igazi, érvényes papság hiányára rádöbbentse az anglíkánokat, igen
nagy feltűnést keltett. Portal tovább dolgozik. A lorddal meglátogatják
a yorki érseket. Itt szrves a fogadtatás. A canterburyi tartózkodó, míg a
katolikus Vaughan bíboros egyenesen ellenség. Még ugyanez évben Ró
mában maga XIII. Leo fogadja Portalt, aki a pápát igyekszik rávenni
arra, hogy írjon az anglikán érseknek. A szíves fogadtatás hírét Angliában
mindenki örömmel fogadja, a bíboros kivételével. Ot nem érdekli más
fajta unio, csak 'egyenkénti megtérés. A két barát ezután a két anglikán
érsek és 11 püspök levelével megy Rómába. A pápa örömmel hallgatja
beszámolójukat. 1895-ben megjelenik a pápa körlevele "Ad Anglos", az
angolokhoz, akik Krisztus Királyságát a hit egységében keresik. A leve
let mindkét részről színte általános öröm fogadta Angliában. "Az egység
a levegőben van", nyilatkozott a yorki érsek. Portal pedig a mindkét
részről megnyilvánult bizalmat akarta megérlelni egy unios folyóirat,
majd hetilap megindításával. Még bizakodóbb lett a hangulat arra a
hírre, hogy az anglikán szentclósekkel foglalkozó pápa úgy nyilatkozik
azokról, hogyakatolicizmusba visszatérő anglikán papot csak "sub
conditione" és nem "absolute" kell ujraszentelni. Ezzel mintegy kaput
hagy nyitva az eredeti anglikán szentelések elfogadására. A pillanatnyi
helyzetet semmi sem jellemzi jobban. mint a londoni Times, mikor él

pápáról, mint az egység hőséről cikkez. akinek mindenkí, hacsak szív
ügye az unio, tisztelettel és hálával tartozik. Mint tavaszi bimbózásra a
fagy, úgy hatott az unio ügyére, hogy Róma ismét betiltotta az unios la
pokat. A rövidesen megjelent "Apostolicae curae" körlevélben pedig ün
nepélyesen kijelenti a .pápa, hogy az anglikán szentelések teljesen hiába-
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valók és semmisek. Vaughan bíboros Angliába viszi a körlevelet; Portal
abbé és Halifax minden eddigi műve köddé foszlott. De a lord mégis
a pápánál keresett vigaszt és bíztatást. "Álmom az unio és nem kívánok
semmit sem jobban, mint ezt", jelenti ki a pápa. De az ő halála, majd
az első világháború zürzavarai egyidőre megállították az ügyet.

A béke helyreálltával anglikán részről ismét felvetődött, és megint
csak a közösségben történő egység gondolata. Lambethben, 1920-ban az
egész angolszász világ 252 püspökének a találkozójáról körlevelet intéz
tek minden keresztényhez. A dogmatikai keret, rnely hivatva lenne egy
befogni "az igazán katolikus, minden igazságot tartalmazó és minden
magát katolikusnak valló hívőt", 1. a Szeritírás és a niceai hitvallás, 2.
a keresztség és az urvacsora szentsége, 3, olyan papi rend, melyet az egy
ház és a hívek közössége emel ki. Ugyanekkor az anglikán püspökök ld
jelentik, hogy készek elismerni más egyházi tekintélyt is, ha az pedig
őket ismeri el.

Ezek után, 1921-1926-ig zajlottak le az unios mozgalomnak sokak
által fontosnak tartott próbálkozásai, a mechelni konferenciák. Portal
abbé megnyerte célkitűzéseinek Mercier bíborost és későbbi utódját,
Van Roey vikáriust, a canterburyi érsek pedig patrisztikusokból és litur
gistákból álló bizottságet delegált. Az öt ülés közül az elsőn a két val
lás eltérő egyházfogalmát, és szentségtanát vitatták. Érdekes az angol
katolikusok nagy részének véleménye a tárgyalások ról. Nem tartották
azokat többre tisztán akademikus eszmecserénél. Tisztelték ugyan a pá
ratlan tehetségű bíborost, de beavatkozását nem vélték szerenesésnek.
Kifogásolták, hogy nem ismeri az angol viszonyokat és a tárgyaló anglo
katolikus erejét. Ezek végeredményben az anrüíkánoknak tevékeny, de
mégiscsak kisebbségi része, illúzió kergetők, hiszen a law church éi an
nak száznál több változata erősen kálvinista színezetű.

Az új pápának. XI. Piusnak, aki régi barátja volt a bíborosnak, Sl':C

mélycs engedélyével kezdődött a második ülésszak. Sem ez, sem II kö
vetkező nem hozott lényeges eredményt. Sok bizakodás előzte meg II ne
gyedik periodust is. A pápaság teológiája. a pápa és a püspökök viszonya
volt a megbeszélések tárgya. Ekkor mondotta el Mercier a legtöbbet, mit
elmondhatott. "A mi unios törekvéseink nem jelentik az anglikán egyház
felszívását a latin egyházba, hanem katolikus elveknek megtelelően. és
tekintetbevéve az anglikán egyház multját, a Római egyházzal való e:sy'
ségét",

1926. januárjában meghalt a bíboros. ~letének utolsó szép gesztusa
az volt, hogy mellkeresztjét Halifax Lordnak küldte, aki, mint az egység
zálogát, a szive fölött viselte azt. Ugyanebben az évben hunyt el Portal
abbé is.

Az ötödik ülésszak egyedüli tárgya a zárójelentés megszerkesztése
volt. Mint eredményt könyvelhették el a megegyezést az unio szüksé
gesséaében, az egyetemes zsinatok által hozott dogmák elfogadásában. a
kinyilatkoztatás kettős gyökerének: a Szeritírásnak és Szenthazyomány
nak elismerésében. Ugyancsak elismeri a jelentés a megegyezés nehée
ségét is: ez a pápaság kérdése.

Beszélik. hogy az anglikán püspökök 1!l4fl. iúliusában tartott titkos
konferenciáiukon tárgyalták az egység Iehetőséaét, azonban hivatalosan
semmi hfr sem érkezett a Vatikánba. (Bognár La.10S)
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