
Radó Poliikárp

UTAZÁS SZOVJET·LITVÁNIÁBAN
Líetuva . .. Kis ország, a Szovjetuníó egyik tag-köztársasága, Vajon

mílyen Iehet - tűnootem -, milkor a gyorsvonat elindult velünk Moszkvá
ból a nagy többségében katoliikus ország felé a Bjelorus~ája pályaudvar
hatalmas csarnokából. Semmilképpen sem gondoltam, hogy ennyi impresz
szíó, ennyi emlék vár reám, mdkor a jellegzetes tájkép elsuhant szemern
előtt. Nyírfák és nyídák karcsú, színte hajladozni látszó édes fehérsége,
fenyőfáikJk;al keverve, ameddig a szem ellát, csendes, színte melankolikus
kép; később majd megtudom: mínél északabbra megyünk, annál jobbam.
szaoorodnek a fenyvesek, míg azután a nyíresek elmaradrnak. Több mint
húsz órás vasutazás, itt nem is olyan túlságosan sok, amíg Bjelorusszia
termékeny sfkságán át haladunk Salivó, Mozsajszk, Gzsatszk, VjáZJmJa,
Dorogobuzs iparvárosokon keresztül. Féltíz van már, este, midőn egy
óriási nagy város fényei tűnnek fel: Szmolenszk, Érdekes volna ezt is
látni, de időnk kimért, célunk kitűzött, rnegyünk továJbb. Nagyon jól le
het a kényelmes, tiszta hálókocsiban aludni; mikor felébredünk, már
Lietuva az eddigihez képest megváltozott képe fogad, Gyönyörű, durián
túllas vidék szelíd lankái mosolyognak felénk, elragadóan szép, arttsz
ti~us, sokszor emeletes jjaházak,gyÜimölcsfátk:, sűrűn lalkott táj.

Vi1ndus: olvasom - latín betűIkJkel írva, majd ugyemazt az ősi litván
nevet ciril betűkkel az állomáson. mtnt az egész országban, kettős nyel
ven - a város nevét. A régi Wilna - oroszul - majd Vilno. - lengye
Iül - 1940 óta dmmár l:itvánul Vibníus. Nagyon sdk az -us, -as, -os vég
ződésű név, hiszen ez a nyelv nem tartozik sem 'a szláv, sem a germán
nyelvcsaládhoz,hianem ősi indoeurópai nyelv,· ameíly valamennyí közt
legközelebb áll a régi árja nyelvekhez, a szanszkrithoz és az óperzsához.
A keletbailtialk, kicsiny, de életerős maradványa ennek az ősi törzsnek,
nagyon tudatában 'Vannak ennek a ténynek. Amiint kíszállunk, alig né
zünk körűl - a megérkező vendéget !könnyű felismernd idegenben tétova
körültekintéséről-, már két jólszabott római reverenda villan elém, a
vilnai püspök udvartpapjaí, Egy pere és 'autóban ülünk, suhanunk Vilnius
utcáírrét. Mímtha otthon lennénk, ez az érzésem; németül és lJartJinul be
szélgetünk, szemlátomást- nagy örömrnel fogadnak minket. JobbI'la-'ba1ra
tekingetek, mindenütt, üzleteken. középületeken. utcatáblá!kon latin be
tűkkel lttvánul az elnevezés, alatta cüil betűkkel oroszul.

Hotel Vilnius - kiszállunk ; úgy látszik, a főváros legelőkelőbb szál
Iója, Barátságosan fogadnak, itt elég nagy feltűnést keltüllllk, nem úgy
mint Moszkvában, ahol számlálhatatlan külföldi jár-kel. Hát tlyen elő

kelően még éíletemlben nem laktam, mint itt fogok lakni, 'az bizonyos.
Nm 13 - régi szerencseszamom - az előszebából persze a fürdőszobába

nyitok a kínálkozó Ikét ajtó közül; a máJsiik hatalmas vörösbársony sza
lonba vezet, kétfelé kilátással la térre az első emeletről. onnan nyílik a
hálószoba. Eddig még sose láttam - itt, Líetuvában kell megismernem
ezt az új szerszámot, Iéi televízíót, hatalmas sodronyagáncsaíról gondolom,
hogy csak az lehet, meg persze a nagy tejÜJveglfől a hasán, kezelni úgysem
tudom; azért persze hallgattuk, illetve néztük; de futJballmecs volt, nem
volt érdekes, csak az, hogy lakószobában, bársonyfotőiben ültem, nem,
mínt rnondják, kőpadon, a stadionban.

FéllJi.zenegy!kor a szálló előtt álltUlll!k 'az utcán, nem volt idő már ki
menni Iéi repülötérre, ahová társainkat vártuk, tizenkettőt, akik I;!:ét órá
val előbb Mosz.kvából indultak a vnukovoí repülőtérről. Nem ba], a vas-
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uton utazó SOkJkal többet lái - gondoltam, konok vasutas Iétemre, mikor
már 'be is gördült a nagy, <teljesen ü~ú autóbusz, amelyen attól kezd
ve napokon át mindenfelé közlekedtünik. S<JiI"I"a szálltak Iti. belőle Hamvas
Endre csanádi püspök, Brezanóczy Pál egri káptJalani heil.ynöIk és többi
paptársam, tolmáccsal, Rumjancev úrral, régi bocátunkdml, a szovjet
Viallásiílgyi Hivatal küldöttével, aki míndent megtett. hogy zavaotalanul,
zökkenésmentesen láthassunk mindent, és nJagy szeretettel vett körül
miniket és igényeimet. Miután ki-ki elfoglalta szobáít, külön ebédlőbe

rnentünk, "reggelire.". Az asztalfőn ült 'a mi püspökünk, mellette a vflnai
apostola radmíndsztrátor; 'a megyespüspök elhalálozása előtt segédpüspök.
finom arcélű, soványvasekétikus ~ultúrMt arc. Jó volt látni két püspö
künket, paptársaimat - ki reverendálban, ki papi-civilben -, míndíg van
étvágyunk, hiába, rengeteget gyaloglunik, templomokban, múzeurnokban,
gyárakban. A reggeli litván vendégszeretetről tamúskoddk, sorra hoznak
újabb tálakat, Egy,ik főszám az "ikTa" (oroszul), magyarul kaviár; vörös
és fekete; "kálbászka" (ismét oroszul), magyarul f'elvágott,alaposán füs
tölve, akárcsak az apró, vékony, de jóízű szardJiniák, vaj, sajt, yoghurt,
lazac, kecsege, sonka, hideg hús, pulyka, meleg tojásételek. sütemények,
narancs és alma. Volt kávé és tea ts, hogy reggelinek lehessen nevezní
ezt az étkezést, 'ahol persze nem volt kötelező mindent végígenni, csupán
megengedett. A vilnai főpásztor felemelkedett és komoly, meghatott han
gon \köszöntött bennünket: soha még ennyi katolikus pap külföldről nem
látogatta meg Lietuvát! A ik:ét magyar főpásztor hasonló harigon felelt
neki, meghatva álltunk fel mi is, hogy a pohárköszöntőket megköszönjük

Szombat ,volt,álpri1is 26-ika. A ,,!reggeli" után mindjárt egy tej-csoko-.
ládé-cukorka, szóval édesipari ikQmbilnát megtekintésére utaztunk autó
buszunkkal. míndnyájan hófehér köpenyekibe és sapkákba öltöztünk, és
a sok épületből álló gyárat végignézve, ígazi édeslipari uzsonnát kaptunk;
utána míndenkd két hatalmas édesipari csokoládé-csomagot cipelt magá
val, a legtöbben hazáég. Utána az egyetemet látogattuk meg; sok épület,
hét fakultás működík benne. A prorektor vezetett minket, megismerhet
tem ikét professzort is, felejthetetlen, hOSS'ZlÚ beszélgetéseik emléket örzöm
a velük való érintkezésből. Az egyik Andrius Bulota, a nemzetközi jog
professzora, s egyúttal a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének vezetője

is,a másiik pedig Juozas (= József) Jurgímís, a litván történelem tanára,
Szégyen, mennyíre műveletlen az ember, jóformán semmitsem tudunk a
lltvánokról, pedig jelentős kapcsolataink vannak. Most sok míndent hall
hattunk,

•••
Litvániaról a törtélnelemben csak 1240 körül kezdünk hallani ; az

utolsó nép, amely a keresztény népek közösségebe lépett. Ebben az idő

ben, 1240 körül, Mindowe nagyherceg jogara alatt egyesítette az addíg
testvérharcban dulakodó, egymást emésztő apró fejedelemségeket, és a
német lovagrenddel való hosszas harcok után önáldóságát megőrizve, ke
reszténnyé lett. }\ herceget 1252--ben IV. Ince pápa engedélyével kil'állyá
koronázták. Ám nagy hiba történt: első püspökké egy német-lovagrend
beli férfit szenteltek. Litvániában sehogysem tudott gyökeret verni, min
denki attól félt, hogy a vallás ürügye alatt rendjét, illetve rendi országát
aikarja rájuk kiterjeszteni. Mindenesetre csak hat évig maradt az ország
baal, azután eltávozott, maga a ikiI1MY is egy évvel erőszakos halála előtt

visszatért a pogányságba. Gedimín nagyherceg (1314-1342) pogány ma
radt ugyan, de tűrte a kereszténység csendes, egyénenként történő ter
jeszkedését. A helyzet 1386"'ban érett meg. A fiatal és tehetséges-pogány
-Jageílo (Jagello) volJt a nagyherceg, 1377 óta lehetősége nyílt a lengyel
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trónra. Hedvig özvegy kil'álY1Ilé uralkodott, Nagy Lajos lcirályualik leánya,
Ikínek: kezével együtt a trónt is elnyel1hette, azzal a feltétellel, hogy or
szágát !kereszténnyé teszi. Jagelló tehát 1386-'ban KraMban megkeresztel
kedett, és II. VladiszJ.áv (Ulászló, László) néven a lengyelek együk legna
gyobb királya lett. Ime, az első magyar-litváln kapcsolat. O alapította a
kJrakói egyetemet is 1400-'ban, 'azóta is Jagello-egyetemnek hívják. Vilnius
ban püspökséget alapított, de a Iítvánnagyhercegséget unokatest'Vélrének,
Vitov1lnaik (Witold) hűbérbe adta, azzal a felrtétellel, hogy halála után a
len'gyel koronám száll. Egyszer s rníndenkorra deszámolt a német lovag
rend karddal "térítő" imperialista országával is. Soha nem tudták a lit
válnokat leígázní, most azért nehezteltek Jagellóra, mert nem volt már
Ülr'Ügy a fegyveres térítésre. Megtámadták tehát Samogítnát, lítvánul Ze
maicíaí-t, az országnak a Keleti-tenger partján húzódó nyugati részét, és
néhány évig bitorolták is. Jagello, azaz II. VlJadisz1Mr lkirály és Vitovt
nagy:herceg közös erővel hosszas háborúban leverték és kiűzték a lova
gokat, s az országrész a thomi béke (1411) után maga is bekapcsolódott
a [ólmenö térítő tevékenységbe. Püspökséget is kapott, ennek utóda most
- részben - Kau11J8S. A két uralkodó V. Márton pápától ezért a rnűkö

désért megkapta az "Apostoli Szeritszék viJkáriusa" cimet. Fia a nagy
Jagellónak - Icinek egyéni neve írnmár családi, Illetve dinasztikus névvé
lett, "Vladisl:av Vamencsík", amínt, a lengyelek nevezilk - a mí
I. Ulászlönk, aki 1444-;ben a tragikus kimenetelű várnai csatában hősi

halált halt. Az ő ükunokája a mi II. Ulászűónk, cseh és magyar király,
és II. Lajos, amoháicsi vész hősi halottja.

Más 'lmpcsolatokat is találunJk még. Hogy egyebet ne említsünk,
Báthory István, lengyel 'kfu-ály, erdélyi fejedelem is nagy jótevője Litvá
níának. 1578-iban ő alapította az említett egyetemet, egyelőre csak két kar
ral, úgy, miLnt hat évtizeddel később Pázmány Péter bíboros-prímás 1635
ben a nagyszombatit. Nagy is Báthory kultusza Líetuvában ! Amiikor más
nap felmentünk az egész várost domináló, közepéri álló hegyre, a felleg
vár jól konzervált romjad közé, Jurginis professzor megmutatta nekiiallk a
szomszéd hegyet: "Azt a hegyet ott Bekés-kalasz-nak nevezik!" Míndjárt
lefordította mosolyogva németre - kítűnően beszél németül - "Bélkés
Berig." Békés GáSpár volt ez, aki Erdéll)'lben !ki akarta túrni Báthoryt a
fejedelmi székből, de még idejében Lengyelországba menekült, Reáipolí
tikus Lévén, látta, hogy Báthory lengyel ltirály akar lenni, és. azzal en
gesztelte meg egykori ellenfelét. hogy előre egyengette, oogyo;n is hatá
sosan, az utját. Báthory nemcsak megbocsátott neki - ő is reá1politiJkus
volt -, hanem litván vajdává tette; Békés haláláig híven szolgálta, A lit
vánoknál nagyon jó ernléket hagyott ma!1J8. után, a hegyet, amelyen lakott,
máig is róla nevezik. Vilniusban V'aI1 eltemetve ts, - Más, kultúrjeHegű

kJapcsolatokis voltaIk iB. litván és magyar nép között. Elég egyet említeni,
amít Jur.ginds professzor mondott neküi!1Jk: századoikon át magyar orvosok
müködtek Lietuvá:bain, 'annyira, hogy a XIX. század elején, amidőn az
-egyeternen az orvosi fakultást megalapították. az orvosokat az egyszerű

nép még míndig "vemgros"..,nak, azaz magyarnak nevezte.

•••
Ilyen hirtelen szerzett tudnJiV1a'1ókIk:a:I súlyosbítva jártJam az egyetem

OSI folyosóit. Szdkás szeriLnt nem érdeikeItek a laboratórtumok; lestem,
míkor jutunk végre a könyvtárba, ott is a régi Ikönyvekihez. Sajnos, az
egyetemen runesenek középkori kódexeik, a szoviet kormáJny által 1941
ben alapított Litván Tudományos A!kadémián VIaIIlI1J3Ik, de bármennyire
szerettem volna eljutni oda, nem volt rá módom. Az égy'iik tárlóban így
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is egy nyilván XIV. század végéről'való hJa!Ila.1m8S pe1Igll:ITI.en"'kézirat tö
redékét találltaan meg. Kérésemre rögtön kinyi't011ták a tárlót, kJivehettem
és ta:nuJrmálllyo:z.hatJtain a jónéhány fólióból álló, egy kéz által írt töredé
ket. XIV. századvégi római rítusú antifonárium, a tempor:llis ri!s7Jből való
töredllk, így tehát egyelőre semmi sajátosság nem ész1ellhető rajta, Szent
háromság vasamapja és Úrnap litur.giikus részei VIlU1!I1Ja!k rajta, zenei hang
jelzésekkel, nyd,lván egy litván használatoan állott kódex maradványa, ta
láln a legrégibb litván könyv, amely megmaradt, Minden vágyam, bár
még egyszer eljuthatnék oda, hogy ezt a töredéket és az Akadémia kéz
tratalt tanulmányozhassam.

• ••
Szombaton este egy litván népi opera premierjén voltunk az AlLami

Akadémiai Operában. Módom volt megísmemí a 32 éves szerzőt, V. Klovát
is, akínek ez a másodJik darabja, de azt' híszem, nem tévedek, ha azt
mondom, egyszer még világot járo diariab lesz. Az östelevényhez rem visz
sza: az úgy gondolom teljesen ismeretlen litván népi zenekíneshez. Az
opera a pogány litván hagyományból merít, szeoeplője a litván főísten,

PeIlkunas,a tenger istene, egyúttal. aZOnibaJn Q zivatar' és tűz istene' is, egy
személyben Neptum és Vulkán. A darab címe, rnelyet a liJbrettista J. Gus
taitis adott neki, Szívárvány- Vajva, egyúttal annak e nemzeti víseletnez
tartozó s a szívárvány minden színében játszó övnek is a neve, melyet a
nők övnek, a férfiak DyaklkendŐlIlek viselnek; neve egytben a főszereplő

nek, egy litván leánynaik is. A Baltí-tenger partjára vezet az első fel
vonás. Csodás nyári napon reggelit visznek a halászoknak a leányok;
Gyönyörű, litván népi rnotívumokból alkotott kórusok csendülnek fel.
idegenszerű, mégis vérbeli muzsíka; két leálnyt ugratInak évődve, RaBát
és Vajvát, rnert ugyanabba a legénybe szerelmesek, Naglísba, a halász
fiúba. Vajva az övek: leghíresebb szövőmestere. Legszebb övét, amelyben
a természet mínden sZÍJ!1e pompázik, NaglisnJalk szánta. Naglis megjele
ník, mindenikí mUlI1káJba siet, El két fiatal megvalíja érzelmeíe, Vajva át
adja Naglisnak a legszebb övet, Naglis az ősi szokás szerínt átkarolja
vele a leányt, s ezzel eljegyezt magáInJak. Rasa beszél utána Vajvárval, aki.
mit sem sejtve dicsekszik el neki boldogságával. Rasa alig tudja eltít
ko1ni érzelmeit. Mennydörgés és villámlás közepettte megjelenik Perkunas
és ,kijelenti, hogy Vajvát magánJa1k szánta. A mellőzött Rasa azonban meg
aJkarja védeni Naglíst, akit halál fenyeget: míkor az éjszakai tenger mel
lett alszik, ellopja, az övet, mert ené1Jkül nincs a tenger-istennek hatalma
a leány fölött. Perkunas tehát nem találja meg az övet,' ezért békén hagy
ja Naglist. Basát azonJbain meghívja a leendő lakodalomba. Mert az íseen
azért elrabolta Vajvát. A harmadek felvonás csodás díszlete El tengerre
.néken lévő tündérpalotát rnutatia be, sel.lők az udvarhölgyek, ide-oda sik
lrmak, elő akarjálk készíteni a szomorú kényszer-menyasszonyt az eskü
vőre. Tüneményesen finom balett-zene érzékelteti, hogyan akarr'jálk Vajvát
felvidítani, tompa kékes-zöld kavargás mozdulat-művészetebontakozik ki
elöttünk, Minden hiába, Vajva vígasztalhetatlan. Végre síkerül megszök
nie, s a partra jut. Perkunas őrült dühében kijelenti, hogy megöli Vajvát
és Naglíst, Az üldözésükre küldött őrség azonban CSaIk Rasát találja és
lehozza őt a tengerfenékre. Parkunás halállal fenyegeti, ha nem árulja
el a szerelmesek búvóhelyét. Rasa önfeláldozóan inJkáblb a halált választ
ja; legyen boldog Naglis azzal, akit szeret, Perkunas csakugyar» megöli,
és siet la szárazföldre a jegyresek üldözésére. A vész azonban ezzel az ön
feláldozással megtört. Perkumas hiába találja meg a tengerparton a je
gyeseket, Nagl'ís feléje lobogtatja la szívárvány-övet, és azon nem tudnek
áthatclní Penkunas villámai: Vajva az övbe ugyall1is beleszőtte szíve sze-
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relmét, Perkunas - hatalmas zenei finálé kiséretében - a tengerbe süly
lyed. Apoteó2lis zárja az operát: a látóhatáron megjelenik 'a feLkelő nap,
s körötte ott a vílágmíndenség nagy Öve, a sziváT!VMlY, hirdetve az örök
igazságot: nincsen olyan hatalom a földön, amely Le tudná győzní az egy
szerű emberek szdvét. Litván-nyelvű opera, litván népi rnotívumokon ala
puló, teLjesen modem zene; az Opera igazgatója és Bulota barátom biz
tosítottak róla, hogy a moszkvaí. központi kormány [ószemmel nézi eze
ket a törekvéseket.

• ••
SZJeIíd napfényben ragyogó vasárnapra ébredtünk Egy valóban szak

rális Úr-napot tölthettünk Lietuva fővárosában. Mísézní vaJgy rnísén részt
venni mentünk a jeleIll1egi székesegyházba, AviJai Nagy. Szerit Teréz
templomába. A templom udvarához egy XVI. századi városkapu vezet,
"SzentkaJpunatk" nevezi a nép, mert fölötte van egy kápolna, a kegyká
polna, abban az "Ostmbrama" nevű hÍires kegyikép, a Csodlatevő Szent
Szűz régi képe. Ebben a kápolnában mísézett püspökünk, ~ispaJpOk mi
nistráltak neki. Magam benn a templomban misézhettem. A litván és
részben lengyel hívek térdelve-állva szeretettel néztek, egyesek még meg
is sírnogatták az albámat, míkor elmentem mellettük, Mind tudták, kilk
vagyunk, ez a jó tucatnyi "v€lllgros" pap; a vasárnapi lapdk rnirid cikke
ket hoztak rólunk Midőn !kimentem az udvarra, a Szeritkapu előtt a té
ren ott térdel egy sereg hívő, énekelték: el nem lehet mondaná azt az
áhítatot, amely színte sütött' felőlük. Utána a város közepéri épült felleg
várat tekintettük meg, Tündőklő panoráma bontakozott ki szemünk
előtt: Vilnius városa, egy kétszázezres város, sok templomával, épületei
vel, középen kettéválasztva a Neris folyó által, amely szelíd kanyar
jaival míntha átölelné, Legjobban feltűnt nekem Péter-Pál temploma, a
legszebb litván templom, 1668-1676 között épült, igazán nemes barokk stí
lusban. A hegynek szinte a lábánál áll a katedrálís, látszik egy kis gót
templom, a Szent Anna. Leballagunk a fellegvár hegyéről; vasárnap van,
megnézzük a fentről szemlélt templomokat. A Szerit Arma kícsímy, a XVI.
század elején épült, de olyan, mint egy ékszerszekrény: Napoleon mondta
róla, mikor Vilnában táborozott, hogy ha lehetne, elvinné magával min
denestől, aikár a tenyerén, Párizsba.

A Péter-Pál templom elé gördült serény buszunk. Már messzíröl vi
lágít felénk a templom homlokzatáról a felűrás: "Regina pacis" "Béke
Királynéja". Hiába, a nép maga is azt tartja országáról, hogy ,,M1l["ioz,
zsarnlye': - Mária földje, és XII. Pius pápa is mondotta, hogy "TerTla
Mariae". Megragadott valami uníkum: a templom közepéri függő csillár.
Víkíng-hajó, ezüstsodronyból művészáen megalkotva. közepén az Egy100z
két nagy víkíngje, az isteni kalandokat annyira kedvelő Szerit Péter és
Pál alakja. A tabernákulum fölé pillantva, valami oda nem illő dolgot
látok, pedig a litván nép egyik le/?JI1agyobb kincse: Szerit Kázmér nagy
ereklyéje, másfél méteres színezűst koporsóban, Idén lesz ötszáz éve,
hogy született, 1458 október 5--én, IV. Kázmér lengyel király harmadik
fiaként. Ez is történelmi kapcsobat, mert 1471-ben Mátyás ellenzéke meg
választotta magyar- kdrálynak, és a tizenhár-om éves trónkövetelő sereg
gel jött Magyarországba, de célját nem érte el. Szent élet után huszon
hatéveskorában Vilniusban halt meg 1484. március 4-éln. Szenttéavatása
kor, 1604~b€lll koporsójában sajátkezűleg írt Máría-hímnuszt találtak, az
"Omni die dic Mariae" kezdetűt. Büszkén rnutatnak egy szobrot: ezt
Boldog IX. Ince pápa küldte a Ittvánolcnak, ugyanaz a pápa, aki Buda
felszabadításában oroszlánrészt vállalt. Még egy - minden bizonnyal
unikum - található ebben a templomban: a plébános, akivel folyton
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együtt voltunk, mondotta mosol~, hogy vüágre'kordot ér el káplánjá
val, mert aktív 'lel,kLipásztor, segédlelkész és - ikilencve:naregy éves !

A székesegyházba érünk. 1953-1ban szekulariZ'álták, jelenleg képtár
gyanánt szolgál, persze egyáltalán nem megfelelő, kénytelenek voltak Et
közepén tárló-falakat építeni, viszont a XVIII. század végén épült, hideg
klasszicizáló stélusban emelt épület óriási magassága vatóséggal leüti az
egész kiállítást, amely eltörpül benne, Mi tagadás, jobb volna, ha meg
maradt volina székesegyháznak. egyik társunik meg is rnondja ezt Rum
jancev úrnak, akí mindjárt kijelenrtette, hogy a tárgyalások a visszaadás
ról már folyamatban vannak. A .iképeket azonban ízléssel válogatták meg.
szinte kizárólag egyházi jeliegű képeik egész Európából, akt nincsen köz
tük A "basiLioa rnínor" székesegyházból nyílik egy külön erre a célm
épült mellékkápolna, amelyben Lítvánda védőszentjének,az emlitett Szent
Kazimimaik la sírja, ill. szarkofágja állott, innen vitték 1953"'ban a Péter
Pál templomba. Itt azután valóban megfelelő helyen állott a gyönyörű

ezüstkoporsó ! Az emberi élet esendőségét példázza itt egy egyszeru sír;
"BaTbara regina. 1551. VII. apr. coronata, VIII. maii tumulata'' - olva
som. Aprilis 7-én koronázták meg - mondia kérdésemre a míndentudó
Jurginis professzor - és május 8-án már meg is hali ez a litván főnemes.

Radziwill-csaIádból származó leány. Zsigmond-Agost lengyel k'irály titok
ban vette el. de a főurak nem hagytálk jóvá két esztendeiig a házasságot.
Nagy boldogság volt, míre végre valóságos Ikirályné lehetett, de csak egy
hónapra.

Jócskán fáradtak voltunk, mire végre ebédhez ültünk a Hotel Vilní
usban. Csakugyan nem csoda, ha az ember kissé elfárad nemcsak a sok
ide-oda [árikádásban, bár az utakon mindenütt buszurikked mentünk, ha
nem legfőképpen a sok impresszíótól, amit azután az ember valójában
csak néhány hét rnúlva tud szebájában megemészteni, feldolgozni. Kímé
let azonban nincs. Délután újabb szakrális program vár reánk. Egy
"Christus-Weg" kerül megnézesre - mondía Jurginds professzor. Kissé
értetlenül nézek reá: mi lehet ez? Tüstént megtudom. rníkor ~ifejti, mi
ből áll: "KristaulS""kalas", Krisztus útja semmi más, mint egy - kereszt
út. Hát ezért minek megyünk ki a városból? - mondják néhányan kö
zűlünk, különösen midőn meghallottuk, hogy nyolc kilométerre van a
fővárostól. Pedig mily élmény várt reánlk, anélkül, hogy sejtettűk volna,

Hamarosan ott zúg velünk hűséges autóbuszuník a külvárosokon át;
nagyon sok itt ÉsZl3k jellegzetes épülete, a faház, szépek, ízlésesek. és azt
mondják, nagyon jól szigeteltek, Barátságos, kedélyes, patriárkálís be
nyomást tesznek a szemlélőre, Egy nagy domboldalnál száíhmk ki, ha
talmas, imponáló templom áll a tetején, egyszerű kőépület símul hozzá.
kolostor volt, dominikánusoké. Mikor f'elikapaszkodunlk a dombra, embe
Tektől feketél1iik a templom előtti térség, ahonnan meredek lépcsők visz
nek le a völgyecskébe. Hívek serege van itt. Míndjárt rnegtudiák; hogy
üt vannak a "vengiros" papok. Míre beszállingóz1l'I1lk a gyönyörű templom
ba,hamarosan megtelik hívőkkel, körülvesznek és néma áhítattal néz
nek reánk, Hiszen - mindjárt megtudjuk - a Szeritkapu és az Ostrabra
ma-kegyJrep után ez Vilnius második nagy szarkalis központja; úgy ér
zem magam, rníntha Máriapócson vagy még inkább a rnátraverebélyí
Szentkút szakrális helyén lennék. Áhítattól homályos szemek szegezöd
nek reánk. A templom lelikésze azonnal felfogja II helyzetet, me~éri

püspökünket. mondja meg, ~ik vagyunk, széljon a néphez. Hamvas PÜIS
pök úr kapásból latinul kezd beszélni, nagyszerűen. többször is hallhat
tuk, elmondja nekik egyszeruen, hol ]ílüspök, 'az egri káptalani helynököt
is lbemutatja, beszél a magyarokról, a magyar katolikusokr6l. Mondatr61-
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mondatra azonnal .tolimácsolja litvá.nul a lelkész, a végén az egész temp
lom letérdel, úgy fogadja a püspök főpásztori háromszoros áldását. Meg
nézzüJk a gyönyörű .templomot. LiwániáJbarn nagyon diviik: III középkorv'égi
passió-áhítat, hiszen a gótika utolsó korszakában Krísztus szenvedése
volt a népi áhítat középpontjában, jóformán megtérésükkel sZÍtták ma
gukba a Szenvedés kultuszát. Az első impressziók mély hatása tÜJkröződik

templomalikon is, nagyon sok !helyen látni a főoltáron oltár!k.ép helyett
éile1lnagyságú feszületet, Itt is az láthatő, rejtélyes felíOOs6al a Kereszt
fOlött: "Non ístum Christum, sed Christum erede per ípsurn" - "Ne ezt
III (!kőből faragott) KrtsztU5lt, hanem általJa Krisztust higgyed l"~ A temp
lom mennyezetén nagyon szép freskók, gazdag stulklk:ók mindenfelé, szép,
fehér, mozgalmas barokk szobrok.

A keresztút, a "Kristaus"kalas" a templomtól két kilométerre kezdő

diJk, először el kell odamenni, végigjárni és igy jut az ernber III temp
lomba, egészében tehát majdnem négy kilométeres utat tesznek meg. Két
kilométer nagyjából maga a keresztút, III hagyomány szerínt akikorálk a
távolságok, mint magában Jeruzsálemben. Ezzel a7..01I1ban csak egy kö
2iéptk:ori elvet, illetve annak az emlékét őrizték meg, Európában ugyanis
először irparlkodtalk: az eredeti keresztút rnéreteit keresztektkel, vagy ká
polnálkJkal lerögzítení. Jeruzsálemben is jártam, s igy tudom, hogy itt nem
ugyanazok a mJéretek; de persze bölcsen hallgattam, Unikum így is a
keresztút, mert egy másik középkorvégí hagyományt is megőríztek: a
keresztút harmincöt stációból áll. Húsz közűlük kápolna, és festett kép
ábrázolja a jelenetet, természetesen a szokásossá vált tízennégy stáció
felolrvad benne, a többi puszta kő- vagy fakapu. De milyen elragadó en
nek a "Krisztus útnak" a fekrvése. !!:szak jellegzetes fája a fenyő; IlO5,

itt egy ősfenyvesben járunk, óriási fenyők erdejében, valósággal úszuil'llk
az édes-kesernyés fenyőillabban; széles allékat vágt1Ja!k az erdőbe. A ke
resztút egyáltalában nem mérnökí számítás szerint készült; az a gyamurn,
hogy lassan, darabokban fejlődött, Georgius Belezor pÜSJPÖk 1663-i:1ci ala
pítása után. A széles út kanyarog, völgyeeskébe ereszkedik, dombocskák
ra kapaszkodjk fel; felejthetétlenül poétikus ez a nagy östermészetbe
beleölelt Krisztus-út! Mire újra felértünk a templomhoz, már javáJban
szemerkélt az eső, és jócskán homályzott. Am a hívek várbak ránJk a
'templom előtt és a domboldalon, még mill1dig látni akartak, és mögöttünk,
körülöttünk ba1ltagtaik le velünk autóbuszunkhoz. Ott áfltak a szerit hely
kerítése előtt sűrű sorban, néma meghatottsággal köszöntek, egyesek le
ís térdeltek; mi [obbra-balra Integettünk. köszöntgettümk még az üveges
buszból is. Mi IkatoUkusdk msndenütt rögtön O't:tJhon vagyunk, aihol a
krísztusí hitben testvérekre találunk,

Este "egy csésze teára" voltunk hivatalosak a vilniUSii adrnírrísztrá
tornál. Majdnem szemben velem ült az egy!kori öreg szemínéríumí rek
tor, Rótl1á1ban végzett, most kanonok, fO'1yékonyan beszélgetett latinul. A
püspök ezúttal ékes latin felköszőntőt rnondott, a mi püspöküm!k is azon
nal latinul válaszolt, emlékül szép litván képes al'bumot kaptunk vala
mennyien. Itt hallottam, hogy az emlékezetes "Krisztus-út" felé eső egész
kijilvárost "Jeruzsálemnek" nevezik, századok óta, mégpedig most hivata
losan is. A Szentkapu, a kegykép és a Knísztus-út míatt a nép Vilniust
szerit városnak tartja.

•••
Örömmel halJlottuk, hogy még megtekímtjük Kaunast is. Ez a város

1926 óta érseki székhely. Mindőssze százhat kilométeres út - mondot
ták, de amikor reggel tízkor elindultunk, megtudtuk. hogy a Litvániában
szokásos tavaszi áradáSoik miatt ta rendes országút egy része víz alatt
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VléIIIl, ezért hetven kilórn.éteres. kerü1ővel keLlett KaUlIUlSlba, a régi Kow
noha utaznunk. Derék aut6buszunJk fürgén iramodott neki a kitűnő beton
útnak, de csakhamar kiderült, hogy ennek: a ikerülóútnalk egy részét éppen
jsvitják, és ott csak csigalassúsággal tud1Julnlk hJa.1adni. Fa1N'akon és két
szelíd, ódon várcskán át érkeztiin!k meg Kaunasba egy óra után néhány
perccel. A vidék csupa' fenyő és nyír, meg mezőség, vizes és lapos. Kaunas
a régi főváros (.1941-i:g), völgyben fekszilk, ott, alhdl a Neris folyó B

KaUJnaStt átszelő Nyemanba ömliik.; a hegyoldalon és a platón már mesz
szíről látni lehet az új, egészen modertn Koonast, amely javában éPül.
Más is készül itt:. hatalmas vízlecsapoló és tároló medence, negyven
négyzetJkilométeres tó, amelybe, minthogy a városa legmélyebb feJk:vésű,

Litvánia összes tavaszi vadvizeit összegyüjtik s a tárolt vizet erőmű

céljaira használják fel.
Szállónk a Lietuva nevet viseli, itt is az érsekség papjai várnak ben

nünket, addig is egyénileg sétálunk a városban. En Bulota professzorral
megyek, a főúton, melymek végét mintegy l.ezárj'a egy hatalmas orthodox
temoíom. Egykor, a cári időllcl>en a katonaság és hivatalnokok részére
épült, most kato1ik!U5 templom. Ebédünk a Metropolis szállóban, hivata
los jellegű, kaunasí vendéglátőínk adják, a swkott pazar vendégszere
tettel, és tósZltolkka1. Ugyancsak 7BÚfolt a délutáni program. A Főtéren

kezdjük; roppant érdeikes a Városháza; míntha CSaJk templom volna, jel
legzetes, írdatlanul magas, emeleteavérostomyával ; korai barokk stélus
ban jelentős építészeti erm&, nemcsak EszakOll1, hanem bármely más
tájjal összehasonlítva is. LitváJn mérnök, Jooas Matikeres aJlikotása 1542
ból. A Belvárosban van a jezsui'ták ~ikori temploma, a XVII. században
épült; arrább a !katedrális gót épüIéte, amelyet 1413-.ban kezdttelk el épí
teni. Litvánia miJkor végre keresztény lett, komolyan vette az ügyet, ez
a szép .g6t székesegyiház is mutatja. A barokk stílus beleava1Jkmott a gó
tikába, akárcsak annyi más helyen Európában, de nem tüntette el any
nyira a gót jellegzetességeket, mínt például a pesti Belvárosi temólom
ban; a csillagboltozat a szerJltélylben és az oldaLfalak. sértetlenül gótíkusok,
tiindérien szép barokk rnínden egyéb, az oltárok, szobrok, stukkók; nincs
két stílus, mely oly hannónikusan össze tudna férni, mint a gótika és
a barokk. A purizmus dühös idői már letűntek, mínd a kettőt tudjuk él
vezni. De azért, milkormeglátom a székesegyházban a főhajót· eJhatámló
vaskos píflérkőtegeket..míndjárt sajnáLkowm;te1jesen biztos, ha ezeket
megfúrnák. beléjük zárva sértetlenül előbukJkannálnJaka XV. század kar
csú, álomszép faragású gót oszlopai. Tudjuk, hány helyen bizonyosodott
ez már be, elég a soproni "dórnl"a", a társaskáptalan templomára hivat
kozní, ahol már senki sem sejtette, a pillérkötegekiben a régi oszlopokat,
de Sopron 1945 március 4-iki bombázása napvilágra hozta ~et, é6 így
teljes egészében helyreálilíthatók voltak. Rumjancev úr büszkén hívja fel
a sekrestyében figye1ttnemet a rádíöberendezésre (én persze egy közép
kori faragványori bálmészkodtam el): az egész térre lehet vele az isten
tiszteletet közvetíteni, ha annyi az ember, hogy nem férmek a templom
ba. Ide is jönnek ugyanis zarándoklatok, nemcsak Vflniusba,

Kaunas legrégibb templomába ezeretnénk menní, a Vitautas temp
lomba, amelyet 1400"'ban ikezdtek építeni. A Nyeman partján van, már
látjuk a kicsiny, ékes .g6t templom vöröstégtás falait, Iti is kászolódunk a
buszból - ám sajnos, V'ÍSISZIa kell fordulnunk, a folyó itt kilépett medre
ból és pi11alllatnyilag a lépcsőkíg víz van rníndenütt, a templom kissé mé
Iyen fekszik. Elmegyünk tehát a voltkármelita templomhoz, mely sztntén
..dolgozík", ahogy itt mondják, tehát működik; a fóoltárun itt is hatal
mas életnagyságú fes:zJi.Het corpusszal. mellette Szent János és Mária
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szobra, a háttériben J~em.látképe. Noha itt is egészen modem rá
dióközvetítés v13.l1 szervezve, maga a templom ékesen beszél a k:özéplkor
végi passíóáhí'tát le1kwetéról; gótikus lelkiség baroklkJba oltva

Elvísznek még egy nagy textílgyárba, persze nem milndenkít érdekel
ennyire a mult, ilyent is kell látni. Ezernyolcszáz dolgozó, főként nők,

siketítő zaja fogad, még Ordítva is alig lehet beszélni. Hogyan lehet ezt
ik:LbiJrni, nem értem; de vídárn, mosolygó, kíváncsi szemek követnek ben
nünket; itt is milnde'Jlki pontosan tudja, kik vagyunk Emlékül mínd
nyájan szép szürke selyemsálat kapunk, Sietni kell; loímosakodunk, és
márís rnegyünk az érsekségre. ahol azonban már régóta nincs érsek,
még annak idején a németelkkel együtt elment, mikor a Baltíkumot ki
ürítették. Azóta Ikáp~i helynököle kormányoznek, a jelenlegi dr. J.
Stankevicius kanonok, ő a házigazdánk. Sok pap van jelen, meghívta az
érseki szernínáríurn egész tanári karát és elüljáróit. Nem mindenki be
szél németül; <a helynök igen, rnert három évig az akkor még német
Vroclavban (Breslau) tanult. Nagy feltűnést keltett a helynök lakásén fl

moderrn technikai berendezés, televízió, rádió és magnetofon, egy nagy
szekrényben hármas tagozódással. Példaképpen mindjárt bemu
tatta, milyen volt a székesegyházban a húsvéti míse, Még estebéd előtt

átnyújtotta személyesen az ajándékokat, a papok népi szövésű öv mín
tájára szőtt nagy stólát kaptak, a civil tagok nyakkendőt: "vajvát", ami
ről már beszéltem.

Legjóbban örültem két könyvnek, maga a helynök adta ki. Az egyik
,,Kataliiku maldaknygev -azaz katolikus imádságoskönyv, nagyon prak
tikus, népi használatra szánt könyv. Negyedik kiadás a címlap tanúsága
szerilnJt, 1958..<ban jelent meg, szerzője D['". Stankevicius. Hófehér papíron,
egészvászonkötésben 352 oldal; Iíturgíkus szellemét bizonyítja az elején
lévő részletes örök "Kalendorijus" (= naptár) tizenkét oldalon, meg egyes
zsoltárok; O salutaris 1wstia, Rex Christe primogenite középkorí prosella.
másutt alig ismerik, itt a nép is latinul énekli, a Te Deum, a Benedictus,
Non intres és a Lioera is latinul van meg, természetesen míndenütt lit
ván fordítással, mert a nép énekli. Epp úgy, mint az Ordináríumot, a
K)"l1Íét pl. valami nagyon egyszerű népies dallamon eredeti nyelvén ének
lik. Természetesen megvannak a könyvben a gyónáshoz, áldozáshoz való
imáik; a miseáitatosság teljesen a liturgia szellemében való, Az egyéni
áhítatot szolgálják a nagyszámú litániák, a szokásos és hivatalos öt litá
nia melíett még megvan benne a Krtsztus-Király Iítánía, egy másik Krisz
tus-litánia, a.Szentlélek 1itániája, SzentAntal, Szent Kazimir, Szerit Ró
kus Iitániája, míndegyíké külön, sőt a Gyermek Jézusról nevezett Szerit
Tem litániája is, még nem is hallottunk ilyenről. A dallamos, széprrt
musú litván egyházi énekekből is szép gyűjteményt állított össze a szer
ző. - Ugyancsak az érsekség kiadásában jelent meg a nagyformátumú
"Kataldku Kalendorius 1958", ez semmi más, mint katolikus direktó
ríum, azaz liturgiikus naptár. Míg a világon mindenütt Latinul nyomják
az ilyenfajta könyvet, mely a mise és breviárium míridennap végzendő

rítusát szabályozza, és am is - néha - a. nevetségességig menő rövidí
tésekkel, mintha liturgikus recepteket adnának ki, ez a könyv jelentős

liturgiko-pasztorális újítás; formátumban kétszer akkora, mint a magyal!"
használatra kíadott-Iatínnvelvü direktórium és terjedelemben is nagyobb.
Ez azért van, mert a litvánok dírektóríuma litván nyelvű és egyúttal
laikusok számára. is használható. Legalább 7-8 sor, de legtöbbször 20-30
sor minden napnak az anyaga. Először közli 'az ünnepet, vagy napot, az
után jön a "Misios" (= mise) előírása, litvánul, érthetően, rövidítés nél
kü~, utána a "Brevijorius" (= breviárium) ugyanígy, majd a napi szerit
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vagy szentek, azután máS névnapok ugyanazon a napon, ami nagyon
has2lOOS, majd a nap ltturgíkus jel1e~1 4-1.0 sor magyarázat, sokszor
a naoí litur;gikus szent élettörténete, végül a nap kelte és nyugvása az
iUeoo napon. Meg vagyok győződve rola, hogy a litván hitéletnek az
ilyen kiadványok nagy mértékben javára válnak.

·Nagyon barátságos légkörben telt el a fényes vacsora, a testvéri sze
retet az érsekség píncéjéből hartmincéves tüzes magyar bort is ada
tott az asztalra, Hallottunk a hetvenöt papnövendék: életéről, a pasztorá
cióról, arról, hogy szerétettel tartják el a papokat, a szemináriumot, az
érseki hivata1t.

Mi, vasuton utazök innen egyenesen az ál3.omásra mentünk és egy
órakor indultunk vissza Moszkvába;" ahová másnap este tizenegykor ér
keztünk meg. Tele volt szellemünk iszákja, tele katolíkus szívünk, rníkor
repülő társainkkal találkoztunk. Ilyen szép és felemelő élményJt alig
alig találunk, mint amilyet Lietuva ímmár egy egész hátralévő életen át
jelent nekünk.

Litvániai utunk persze csak egy része - bár j~lentős része - vollt
egész tanulmányutunknak, amely viszont a dolog természeténél fogva (az
idő is rövid volt) megint csak egy kJiS I'Ié&ét ölelte fel a Szovjetuníé
igen sokrétű és színes mai életének, De úgy érzem, mint parányi gömb
tükör jól tükrözte szémunkra az. egész valóságot.

BÉNA LANY SZENT TERÉZNÉL

A béna lány Teréznél könyörög.

Ne kérdezd meg, miként került ide ?
Súlyos hegyet mozgat meg itt hite.
Bizalma, mint a bénulás: örök.
A Rózsa Szentjénél imádkozik,

Két mankója fölér a szoborig,
Bénán csüngő lábai merevek;
Yérutacskái, mint márványerek,
Lilák. A vér már nem viaskodik.
Bár szótlan, mégis élethű jelül:

A le~ke éber, érintetlenül.
Szép ifjúsága benne rejtve nő.

A kinja oly nyugodt, s előkelő;

E fájdalmában meg nem szégyenül;
S a gyönge gyertyafény gyanútlanul

E megnyugvás márványarcára hull.
A két kiválasztott egymásra lelt:
A lány, a szenvedő; s Teréz, a Szent.
S a kívülről betérő idegen

Csak néz, melyik szobor az eleven ... '!

Szabó Géza
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